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SDĚLENÍ

ve věci žádosti o poskytnutí informace
Vězeňská služba České republiky, se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4, subjekt povinný
ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů („povinný subjekt“), přijala prostřednictvím datové zprávy dne
požadavek na poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, který podala
.
(„žadatelka“); zaevidovala jej pod čj.
.
I.
Žádost o poskytnutí informace obsahovala následující požadavek cit.: „…žádám tímto
o poskytnutí informacích dostupných pro veřejnost, které se týkají služebních psů využívaných
Vězeňskou službou a jejich psovodů od roku 2019 do roku 2020. Zejména informace vztahující
se na
1

statistiky o počtu psů a jejich plemen,

2

následně statistiky počtu psovodů a

3

v poslední řadě žádám o poskytnutí předpisů či nařízení, jež ukládají psovodovi
povinnosti v oblasti kynologie.“.
II.

K jednotlivým bodům žádosti uvádí povinný subjekt následující:
Ad 1)
Statistiky týkající se počtu psů jsou obsaženy ve veřejně dostupných materiálech. Konkrétně
se v souvislosti dotazem ohledně „statistiky o počtu psů a jejich plemen“ jedná o informace
obsažené v následujících dokumentech: Výroční zpráva za rok 2019 a Výroční zpráva za rok
2020 nebo Statistická ročenka Vězeňské služby České republiky 2019 a Statistická ročenka
Vězeňské služby České republiky 2020. Uvedené dokumenty jsou volně dostupné na webových

stránkách Vězeňské služby České republiky (<https://www.vscr.cz/sekce/vyrocni-zpravy>,
<https://www.vscr.cz/sekce/statisticke-rocenky-vezenske-sluzby>).
Ve zmiňovaných materiálech je mj. uvedeno:
Vězeňská služba České republiky disponovala v roce 2020 celkem 263 služebními psy. Z tohoto
počtu bylo 123 služebních psů určeno pro oblast obrany a ochrany (zajištění vnitřní a vnější
bezpečnosti) a 85 psů bylo určeno pro detekci a odhalování omamných a psychotropních látek.
Ve fázi přípravy (výcviku) bylo 43 psů a 12 psů bylo ze zdravotních důvodů či stáří neschopno
výkonu služby.
Vězeňská služba České republiky disponovala v roce 2019 celkem 281 služebními psy. Z tohoto
počtu bylo 135 služebních psů určeno pro oblast obrany a ochrany (zajištění vnitřní a vnější
bezpečnosti) a 92 psů bylo určeno pro detekci a odhalování omamných a psychotropních látek.
Ve fázi přípravy (výcviku) bylo 42 psů a 12 psů je ze zdravotních důvodů či stáří neschopno
výkonu služby.
Nad rámec zpracovávané statistiky se žadatelce rovněž poskytují informace týkající se plemen
psů využívaných ve výše vymezeném období k výkonu služby u Vězeňské služby České
republiky. Tento statistický údaj není standardně zpracováván, a proto není k uvedeným obdobím
k dispozici. Je však možné sdělit nad rámec běžně zpracovávaných dat, že nejvíce se k výkonu
služby uplatňují plemena německý a belgický ovčák. K datu 1. února 2022 je ve stavu
vyživovaných zvířat u Vězeňské služby České republiky:
145 belgických ovčáků

2 rottweileři

123 německých ovčáků

1 americký pitbulteriér

12 kříženců německého ovčáka a belgického ovčáka

1 americký stafordšírský teriér

3 holandští ovčáci

1 německý křepelák

Ad 2)
Počty psovodů ve vymezeném období jsou taktéž uvedeny na výše uvedených webových
stránkách Vězeňské služby České republiky v příslušných výročních zprávách.
V roce 2020 bylo po linii služební kynologie jednotlivým věznicím a Výcvikovému středisku
služební kynologie Věznice Jiřice přiděleno celkem 256 systemizovaných služebních míst.
V roce 2019 bylo po linii služební kynologie jednotlivými věznicemi a výcvikovým střediskem
obsazeno celkem 258 systemizovaných služebních míst.
Ad 3)
Ve vnitřním předpise týkajícího se služební kynologie ve Vězeňské službě České republiky jsou
upraveny oblasti zasahující do vnitřní bezpečnosti. Dále vnitřní předpis obsahuje specifické
informace ohledně realizace výkupů potencionálních služebních psů a další informace
bezpečnostního charakteru, jež není vhodné zveřejňovat z bezpečnostních důvodů.
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