Vězeňská služba České republiky
Generální ředitelství Praha

Soudní č. 1672/1a, pošt. přihrádka 3, 140 67 Praha 4, tel.: 244 024 111, fax: 244 024 809, ISDS: b86abcb

Č

Dle

SDĚLENÍ

ve věci žádosti o poskytnutí informace
Vězeňská služba České republiky, se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4, povinný
subjekt ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů („povinný subjekt“), přijala dne
prostřednictvím elektronické adresy podatelny požadavek na poskytnutí informace ve smyslu
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
(„zákon o svobodném přístupu k informacím“), který podala
(„žadatelka“); zaevidovala jej pod čj.

I.
Žádost o poskytnutí informace obsahovala následující požadavky (cit.):
1.

Počty odborných zaměstnanců ve věznicích v minulém roce, jmenovitě: vychovatel,
speciální pedagog, psycholog, sociální pracovník, vychovatel-terapeut, pedagog volného
času (souhrnně za všechny věznice průměrné počty jmenovaných zaměstnanců).

2.

Počty eskortovaných vězňů za jeden vybraný kalendářní měsíc roku 2021 nebo 2022,
a to konkrétně:
- trvale přemístění do jiné věznice
- na vlastní žádost
- bezpečnostní důvody
- jiné
- dočasné přemístění
- k soudu
- zdravotní eskorta
- jiné

3.

Počet absolventek programu FEDDO (ke dni 31.05.2022) a kolik z nich bylo:
- odsouzeno za sexuálně motivovaná trestný čin na dětech
- v příbuzenském poměru s obětí trestného činu, za který byly odsouzeny
- evidováno jako osoba s přítomnou sexuální deviací“

II.
K jednotlivým bodům žádosti sděluje povinný subjekt následující:
Ad 1)
Průměrný počet zaměstnanců zajišťujících odborné zacházení ve Vězeňské službě České
republiky v roce 2021 činil celkem 1 452 zaměstnanců. Jednotlivé činnosti byly vykonávány
průměrně v těchto počtech:
Pracovní pozice
Počet zaměstnanců

Speciální
pedagog

Vychovatel

Vychovatelterapeut

Pedagog
volného času

Psycholog

Sociální
pracovník

221

834

59

66

126

146

Ad 2)
Počty přemístěných vězněných osob jsou zveřejňované na webových stránkách Vězeňské
služby České republiky v podobě měsíčních statistických hlášení, kapitola XII., s rozdělením
dle typu eskort (přímá, dálková, na propustku, která je např. k soudu nebo do zdravotnického
zařízení, a propustka na pracoviště). Povinný subjekt žadatelce sděluje, že jsou tyto statistické
údaje volně dostupné na adrese <https://www.vscr.cz/sekce/mesicni-statisticke-hlaseni>.
Počty eskortovaných osob s rozdělením dle „účelu“ (k soudu, zdravotní eskorta, na vlastní
žádost, bezpečnostní důvody, jiný důvod) se nesledují po měsících, ale pouze souhrnně
za kalendářní rok, a to ve statistických ročenkách na webových stránkách Vězeňské
služby České republiky v kapitole „Činnost vězeňské a justiční stráže, mimořádné události“,
kde jsou eskorty rozděleny obdobné jako v případě měsíčních statistických hlášení. Povinný
subjekt žadatelce sděluje, že jsou tyto statistické údaje volně dostupné na adrese
https://www.vscr.cz/sekce/statisticke-rocenky-vezenske-sluzby.
Ad 3)
Počet absolventek programu FEDDO (ke dni 31. května 2022) je 32, z toho:
8 žen bylo odsouzeno za sexuálně motivovaný trestný čin na dětech,
29 odsouzených žen bylo v příbuzenském poměru s obětí trestného činu, za který byly
odsouzeny,
1 odsouzená žena byla evidována jako osoba s přímou sexuální deviací.

▪
▪
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Rozdělovník:
1.

Adresát

Způsob doručení

Vězeňská služba České republiky, Soudní 1672/1a, 140 00 Praha 4

2.

2

uloženo do spisu

