

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

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 elektronické adresy
podatelny 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 požadavky (cit.):
1. Kolik dospělých osob ve výkonu trestu nepodmíněného odnětí svobody ročně absolvuje PC
kurzy (období 2010 – 2021)?
2. Od kterého roku jsou PC kurzy zařazeny do vzdělávacích programů v českých věznicích
pro dospělé osoby ve výkonu trestu nepodmíněného odnětí svobody?
3. Podle jakých parametrů jsou dospělé osoby ve výkonu trestu nepodmíněného odnětí
svobody do PC kurzů zařazovány?
4. Jaké jsou roční investice do ICT vybavení v českých věznicích určených pro vzdělávání
dospělých osob ve výkonu trestu nepodmíněného odnětí svobody (období 2010 – 2021)?
5. Kdo výuku ICT dospělých osob ve výkonu trestu nepodmíněného odnětí svobody zajišťuje?
6. Jaká je cena jednoho ICT kurzu dospělých osob ve výkonu trestu nepodmíněného odnětí
svobody?
II.
K jednotlivým bodům žádosti uvádí povinný subjekt následující:

Ad 1) a 5)
Vzdělávací aktivity a vzdělávání obecně tvoří část odborného zacházení s odsouzenými.
Vězeňská služba České republiky („Vězeňská služba“) zajišťuje vzdělávací aktivity
a vzdělávání v souladu s ustanovením § 29 a § 34 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu
odnětí svobody, ve znění pozdějších předpisů („zákon o výkonu trestu odnětí svobody“)
a ustanovením § 36 a § 46 vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 345/1999 Sb., kterou
se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody, ve znění pozdějších předpisů („řád výkonu trestu
odnětí svobody“).
Vzdělávací aktivity zaměřené na získání dovedností v oblasti práce s PC, realizované mimo
školská vzdělávací střediska, lze charakterizovat jako dvojího typu. První skupinu tvoří
kurzy, které jsou zpravidla organizovány ve spolupráci se subjektem mimo Vězeňskou službu
(např. úřad práce, v rámci projektové činnosti nestátní neziskové organizace atd.), kdy se jedná
o kurz s jasně stanoveným časovým harmonogramem, daným počtem frekventantů a výstupem
je doklad o získání vzdělání. V tomto případě lze z dostupných údajů, kterými Vězeňská služba
disponuje konstatovat, že v roce 2018 absolvovalo kurz základů práce s PC a získalo doklad
o absolvování 72 odsouzených, v roce 2019 to bylo 58 odsouzených, v roce 2020 pak 34
odsouzených a v roce 2021 150 odsouzených. Další a početnější skupinou jsou odsouzení, kteří
jsou zapojeni do vzdělávací aktivity, jejímž cílem jsou také dovednosti v oblasti ICT, ale
nejedná se o kurz, jehož výstupem bývá získání dokladu o absolvování. Svým charakterem
se může jednat o polootevřenou skupinu s přirozenou obměnou odsouzených. Tento druh
aktivity vedou a lektorují zpravidla pracovníci odborného zacházení ve vězeňství –
vychovatelé, speciální pedagogové či pedagogové volného času, kteří nejsou v dané oblasti
speciálně proškoleni.
Statistikou v žadatelkou požadovaném rozsahu Vězeňská služba nedisponuje. Další informace
lze získat ze statistických ročenek, které jsou umístěny na webových stránkách Vězeňské
služby (https://www.vscr.cz/sekce/statisticke-rocenky-vezenske-sluzby).
Ad 2)
Požadovaným údajem Vězeňská služba nedisponuje, obecně lze konstatovat, že oblast ICT je
součástí vzdělávacích aktivit dlouhodobě, například na Středním odborném učilišti započalo
pořádání kurzů již v roce 1995.
Ad 3)
Z dotazu není zřejmé, jaké konkrétní parametry má žadatelka na mysli, nicméně obecně
lze konstatovat, že odsouzení jsou do aktivit programu zacházení zařazování v souladu
s ustanovením § 36 řádu výkonu trestu odnětí svobody, přičemž se sleduje zejména
minimalizace identifikovaných rizik, která měla nebo mají souvislost s trestnou činností,
popřípadě mohou mít vliv na páchání trestné činnosti v budoucnosti. Tyto parametry jsou
v souladu s rámcovými vzdělávacími programy a školními vzdělávacími programy.
Ad 4)
Vězeňská služba zajišťuje pokrytí potřeb v oblasti informačních a komunikačních technologií
pro plnění úkolů Vězeňské služby vyplývajících z jejího předmětu činnosti a postavení
bezpečnostního sboru pro všechny organizační jednotky. Primárně se jedná o vybavení pro
zaměstnance spojené s výkonem práce. V uvedeném období Vězeňská služba neeviduje nákup
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ICT vybavení pouze za účelem vzdělávání dospělých osob ve výkonu trestu nepodmíněného
odnětí svobody.
Ad 6)
Statistikou v žadatelkou požadovaném rozsahu Vězeňská služba nedisponuje. Další informace
lze získat z výročních zpráv, které jsou umístěny na webových stránkách Vězeňské služby
(https://www.vscr.cz/sekce/vyrocni-zpravy).
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