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I.
ZACHÁZENÍ S ODSOUZENÝMI A OBVINĚNÝMI, ZDRAVOTNICKÁ PÉČE
A. Výsledky práce a hlavní problémy oddělení výkonu trestu a oddělení výkonu vazby
a) tvorba a realizace programů zacházení (vyjmenovat aktivity)
Programy zacházení byly základními a výchozími dokumenty pro zacházení s odsouzenými k naplňování
účelu výkonu trestu. Na jejich tvorbě a realizaci se podíleli odborní zaměstnanci oddělení výkonu trestu.
V hodnoceném období bylo zpracováno 163 programů zacházení. Programy zacházení byly ve stanovených
lhůtách vyhodnocovány a v případě potřeby (ve 107 případech) aktualizovány.
K realizaci programů zacházení bylo odsouzeným, zařazeným do typu věznice s dozorem nabízeno 28
a odsouzeným, zařazeným do typu věznice zvýšená ostraha 25 aktivit.
Vzdělávací aktivity: výuka jazyka anglického, výuka základů práce na PC, základy práce na PC pro pokročilé,
zeměpisný kroužek, etiketa - pravidla společenského chování, zdravověda, klub zdravého životního stylu, psaní
úřední korespondence dle ČSN.
Speciálně výchovné aktivity: komunikační dovednosti – umění rozhovoru, zvládání napětí a stresu pomoci
AVT přístrojů (psychowalkman), biblioterapie, pohybově relaxační program, sociálně-právní poradenství, hry
na zvládání agrese a neklidu, kurz sebepoznání, společenské a etické semináře, duchovní aktivity – Genesis,
Daniel a Zjevení, rodina a já, křesťanské, obecně morální a etické hodnoty, správné kroky, hudebně-relaxační
kroužek, kroužek artetechnik, základy interpersonální komunikace, dějiny, teorie a estetika hudby, program
aktivního stylu života, tzv. Program 3Z - zastav se, zamysli a změň se.
Zájmové aktivity: stolní a společenské hry, kroužek tvořivých dovedností, modelářský kroužek, playstation, klub
historického filmu, kroužek sportovních her, netradiční sporty, sudoku, motoristický kroužek, zahradnický
kroužek, hudební kroužek, kroužek origami, výtvarná grafika, šachy.
Duchovenská činnost: Na duchovní službě se ve věznici vedle 2 kaplanů podíleli duchovní Církve
římskokatolické, Církve evangelické a.v., Církve adventistů sedmého dne, Apoštolské církve a Náboženské
společnosti Svědků Jehovových. Duchovní činnost ve Věznici Karviná probíhala podle stanoveného
harmonogramu. Pověření zástupci jednotlivých církví docházeli do věznice v dohodnutých termínech, většinou
za účelem individuálních pohovorů.
b) vzdělávání odsouzených
V roce 2008 žádný z odsouzených nestudoval ve školském vzdělávacím středisku VS ČR ani v jiné
vzdělávací instituci. 1 odsouzený se zúčastnil kurzu Pánský kadeřník, organizovaný Vazební věznici Ostrava.
c) činnost specialistů (včetně sociální práce)
1) speciální pedagog (2 tabulková místa)
Ve své pracovní činnosti v plném rozsahu plnili úkoly vyplývající z jejich pracovního zařazení (garantovali
odbornou úroveň zpracovávaných komplexních zpráv, realizovaných programů zacházení, jejich aktualizací,
správné uplatňování vnitřní diferenciace, metodicky vedli práci vychovatelů a pedagogů volného času).
Na základě žádostí odsouzených řešili jejich individuální problémy, intenzivně pracovali s odsouzenými,
zařazenými do předvýstupního programu zacházení, zajišťovali aktivity programu zacházení. Zpracovávali
rozbory, statistiky, byli zapojeni do systému kontrolní činnosti.
2) vychovatel – terapeut (2 tabulková místa)
Vychovatelé terapeuti vedli následující aktivity: komunikace a spolupráce; pohybově relaxační program;
kroužek artetechnik; kroužek PC pro pokročilé; kurz přírodních zajímavostí; základy interpersonální
komunikace, dějiny, teorie a estetika hudby, program aktivního stylu života. Vychovatelka terapeutka byla
od července 2008 v pracovní neschopnosti, od 27.12.2008 čerpá mateřskou dovolenou.
3) pedagog volného času (2 tabulková místa)
Pedagogové volného času se ve své pracovní činnosti zaměřovali na aktivní a kvalitní využití volného času
odsouzenými. Ke splnění uvedeného vedli následující aktivity: kondiční posilování, kroužek historického filmu,
playstation, netradiční sporty, modelářský kroužek, sportovní hry, kurz anglického jazyka, PC kroužek.
4) sociální pracovník (2 tabulková místa)
Sociální pracovníci se účastnili odborných komisí, řešili žádosti odsouzených, poskytovali odsouzeným
sociálně právní poradenství, odsouzeným pomáhali při podávání a řešení žádostí o přiznání invalidních
a starobních důchodů, pomáhali vyřizovat osobní doklady, zabezpečovali spolupráci s notáři a matrikářkou
Magistrátu města Karviné a koordinátory sociální péče pro osoby společensky nepřizpůsobivé. S odsouzenými
zpracovávali podněty ke spolupráci s Probační a mediační službou v rámci přípravy na podmíněné propuštění
z výkonu trestu odnětí svobody. Intenzivně se věnovali zejména odsouzeným před propuštěním, v případě
potřeby napomáhali zajistit jejich bydlení. U odsouzených zbavených způsobilosti k právním úkonům, nebo
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jejichž způsobilost k právním úkonům je omezena, spolupracovali s jejich opatrovníky. Mimo uvedené činnosti
vedli některé aktivity programu zacházení a zpracovávali rozbory a statistiky.
5) psycholog (2 tabulková místa)
Ve své každodenní činnosti se psycholožky podílely na řešení psychických problémů odsouzených, prováděly
pohovory, individuální poradenství, poskytovaly krizové intervence. Psycholožky byly zařazeny jako lektorky
služební a profesní přípravy zaměstnanců. Jedna psycholožka byla určena jako vedoucí poradny drogové
prevence a prováděla psychologická vyšetření k posouzení psychické způsobilosti k výkonu práce uchazečů
o zaměstnání. Druhá psycholožka zpracovala projekt supervize, vedla komunitní setkání ve specializovaných
odděleních.
6) kaplani
V roce 2008 provedli 2 kaplani věznice 92 pastoračních individuálních pohovorů na vyžádání celkem s 23
odsouzenými a 755 skupinových pastoračních pohovorů na oddílech, celkem se 118 odsouzenými,
zorganizovali 5 bohoslužeb a 3 besedy s bývalým odsouzeným. Mimo tyto aktivity pořádali eticko výchovné
semináře, vedli hudební kroužek, filmový kroužek a kurz studia bible. Skupinové aktivity organizované
duchovními jednotlivých církví probíhaly vždy za přítomnosti kaplana.
d) činnost oddělení (nástupní, výstupní, specializované, krizové apod.)
Z kapacitních důvodů nejsou ve věznici zřízená nástupní ani výstupní oddělení. Uvedená oddělení nahrazují
cely nástupního oddělení (kapacita 6 ods.) a cely výstupního oddělení (kapacita 4 ods. – 2 výstupní cely pro
dozor, 2 pro zvýšenou ostrahu). Všichni nově příchozí odsouzení byli umístěni do nástupních cel. Odborní
zaměstnanci zpracovali komplexní zprávu o odsouzeném a zajišťovali plnění úkolů, stanovených pro činnost
nástupních oddělení. Po jejich splnění byl odsouzený předveden před komisi odborných zaměstnanců, kteří
s ním projednali obsah programu zacházení a určili vychovatele, jemuž byl svěřen do péče. Současně byla
posuzována vhodnost zařazení odsouzeného na některé z pracovišť.
Do výstupní cely byli v roce 2008 umístěni 2 odsouzení, zařazení do zvýšené ostrahy. Pro tyto odsouzené
byly organizovány sebeobslužné aktivity (např. praní, sušení a žehlení prádla, stolování) poradenské a výchovné
činnosti (např. sociálně právní poradenství, psychosociální poradenství, spolupráce s rodinou, vzdělávací
aktivity, pracovní aktivity, zájmové aktivity).
Ve Věznici Karviná je zřízeno specializované oddělení pro pracovně nezařaditelné odsouzené ve zvýšené
ostraze (kapacita 80 ods.), jeho součástí je sekce pro imobilní odsouzené (kapacita 3 ods.) a oddělení pro
mentálně retardované ve zvýšené ostraze s kapacitou 30 odsouzených. V dubnu 2008 bylo oddělení se zesíleným
stavebně technickým zabezpečením a kapacitou 8 míst připraveno k zahájení provozu. Uvedené oddělení bylo
v červnu 2008 zprovozněno a do věznice bylo postupně přemístěno 5 odsouzených k výkonu doživotního trestu.
e) drogová problematika
Ve Věznici Karviná jsou zřízena tři oddělení bezdrogových zón, jejichž kapacita je 87 míst. V oblasti drogové
prevence byla pozornost zaměřena na zamezení průniku omamných látek do věznice a zamezení zneužívání
léků. V této souvislosti bylo uloženo ve zvýšené míře provádět kontroly zaměřené na zjištění, zda odsouzení
nehromadí léky nebo zda nemají k dispozici léky, které jim nebyly lékařem předepsány k užívání. V této oblasti
příslušníci oddělení výkonu trestu a vychovatelé úzce spolupracovali se zdravotnickým personálem.
Výdej léků odsouzeným a jejich dávkování ve sledovaném období zajišťoval zdravotnický personál v souladu
s příslušnými interními předpisy.
K léčbě návykovými léky bylo přistupováno jen v odůvodněných případech a za předpokladu, že neexistovala
možnost léčby nenávykovými léky. V pracovní době zajišťovala výdej léků odsouzeným na ubytovnách
pověřená všeobecná sestra v doprovodu příslušníka. V mimopracovní době výdej návykových léků zajišťoval
službu konající dozorce.
K zamezení zneužívání léků byl čtvrtletně prováděn drogový screeningový monitoring a namátkové testování
na přítomnost drog a jejich metabolitů v moči. Na podzim roku 2008 došlo ke zneužití návykových látek, kdy
odsouzený zcizil na zdravotnickém středisku větší množství tablet Rivotrilu, které s dalšími spoluodsouzenými
na ubytovně požili. Všem odsouzeným z uvedené ubytovny byl proveden odběr tělních tekutin. Jejich rozbor
u 7 odsouzených potvrdil pozitivní nález benzodiazepinů u 2 odsouzených kanabionoidů. Odsouzení byli
za porušení pravidel bezdrogové zóny kázeňsky řešeni a následně vymístěni do jiných věznic, jelikož
nesplňovali podmínky pro umístění do bezdrogové zóny. Ve věznici je zřízena protidrogová poradna. Jeden
vychovatel je členem protidrogové skupiny k tvorbě nařízení generálního ředitele pro práci v bezdrogových
zónách specializovaných oddělení a substituční léčby.
Na realizaci souboru protidrogových opatření byla věznici přidělena částka 47 000, - Kč. Uvedené prostředky
byly vyčerpány v souladu s projekty schválenými odborem výkonu vazby a trestu generálního ředitelství VS ČR.
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f) problematika specifických skupin vězňů (cizinci, mladiství, přestárlí, ženy, dlouhodobě nemocní
apod.)
Ve Věznici Karviná vykonávali v roce 2008 trest odnětí svobody 2 cizinci. Jeden odsouzený je občanem
Slovenské republiky a druhý odsouzený občanem Ukrajiny. Oba byli zařazeni do věznice se zvýšenou ostrahou.
Občan Ukrajiny byl v listopadu 2008 přemístěn do vyhošťovaní vazby.
Krizové oddělení tvoří dvě cely (kuřácká a nekuřácká) a zvláštní cela, která je vybavena zařízením
antivandal. Součástí je i kulturní místnost, která je upravena tak, aby vhodným způsobem ovlivňovala psychický
stav odsouzeného. Cely krizového oddělení byly v roce 2008 využity 9x (u některých odsouzených opakovaně)
a zvláštní cela krizového oddělení byla využita 8x, celkem 7 odsouzenými. Návrh na umístění vždy podal
psycholog věznice.
V průběhu 1. poloviny roku 2008 bylo ve Věznici Karviná zřízeno oddělení se zesíleným stavebně
technickým zabezpečením s kapacitou 8 míst pro odsouzené s doživotními tresty. V tomto oddělení bylo trvale
umístěno 5 odsouzených.
Součástí specializovaného oddělení pro trvale pracovně nezařaditelné odsouzené, zařazené do věznice
se zvýšenou ostrahou jsou 3 cely pro imobilní odsouzené, které byly do června 2008, kdy byl 1 odsouzený
přemístěn do Věznice Pardubice, plně využity. K problematice specializovaných oddělení pro trvale pracovně
nezařaditelné odsouzené proběhla ve Věznici Pardubice pracovní schůzka ředitelů věznic a vazebních věznic,
ve kterých jsou tato oddělení zřízena.
Ve specializovaných odděleních vykonávalo trest odnětí svobody 7 odsouzených starších 65 let, přičemž
nejstarší odsouzený dosáhl v prosinci 2008 věku 70 let.
Působení na výše uvedené kategorie odsouzených s vysokými tresty bylo velmi složité a vyžadovalo nejen
časový prostor, specifický a profesionální přístup, ale také značnou trpělivost. Mnozí odsouzení nemají žádné
kontakty s vnějším světem, jsou bez rodin , bez zázemí a často volili neadekvátní prostředky pro řešení svých
četných problémů.
B. Zdravotnická péče
a) zdravotní a závodní preventivní péče
Od dubna 2008 nebyla funkce vedoucího lékaře zdravotnického střediska ve Věznici Karviná obsazena.
Řadu úkolů (zpracování zpráv, hlášení, koordinace činnosti střediska) vyplývajících z uvedené funkce plnila
vrchní setra zdravotnického střediska. Zdravotní a závodní péči zabezpečovalo 7 lékařů pracujících na dohodu
o vykonané činnosti v úzké spolupráci s všeobecnou sestrou v ambulanci všeobecného lékařství. Při zajišťování
zdravotní péče zaměstnancům zdravotnické středisko spolupracovalo s jinými mimovězeňskými
zdravotnickými zařízeními, ve kterých jsou v rámci svobodné volby lékaře někteří zaměstnanci registrováni.
Zdravotní péče byla zajišťována pro 139 zaměstnanců. V hodnoceném období bylo ve zdravotnickém středisku
věznice registrováno 50 zaměstnanců (28 příslušníků a 22 občanských zaměstnanců). Pravidelné závodní
lékařské prohlídky se v průběhu roku zúčastnilo 68 zaměstnanců (44 příslušníků a 24 občanských zaměstnanců).
Všem příslušníkům a občanským zaměstnancům byl vystaven a vydán lékařský posudek o zdravotní
způsobilosti k výkonu služby (práce). V hodnoceném období bylo na zdravotnickém středisku ošetřeno celkem
215 zaměstnanců. Z uvedeného počtu ošetření bylo 68 závodních preventivních prohlídek, 2 dispenzární
prohlídky, 32 odborných vyšetření a 113 ošetření praktickým lékařem. Zdravotnické středisko poskytovalo
i zdravotní péči cca 170 odsouzeným. V daném období bylo praktickým lékařem provedeno 3 353 ošetření
odsouzených. Z uvedeného počtu bylo 79 preventivních prohlídek a 122 dispenzarizovaných prohlídek.
V zařízeních VS ČR bylo ambulantními specialisty (psychiatr, internista, neurolog, plícní) provedeno 945
vyšetření. Stomatolog provedl 326 vyšetření. V mimovězeňských zdravotnických zařízeních bylo ošetřeno 93
odsouzených. Zdravotnické úkony byly prováděny na základě řádně uzavřených smluv s 9 zdravotními
pojišťovnami. V průběhu měsíce listopadu byl navázán kontakt s novou zdravotní pojišťovnou AGEL s cílem
uzavřít smlouvu o poskytování a úhradě zdravotní péče pro pojištěnce. Všechny uzavřené smlouvy
se zdravotními pojišťovnami byly začátkem roku aktualizovaly a v pololetí doplněny případnými dodatky
ke smlouvám o poskytování a úhradě zdravotní péče. Zdravotní a závodní péče na zdravotnickém středisku byla
poskytována v souladu s příslušnými obecně závaznými a interními normami. Úhrady probíhaly výkonovou
platbou s limitem úhrady. Vyúčtování pojišťovnám bylo zasíláno měsíčně. Ke kapitační platbě nemělo
zdravotnické středisko registrovaného žádného zaměstnance. Revizní lékaři příslušných zdravotních pojišťoven
neměli k práci zdravotnického střediska žádné připomínky.
V roce 2008 vznikl 8 příslušníkům nárok na ozdravný pobyt. Všechny podané žádosti o přidělení poukazů
na ozdravné pobyty byly posouzeny lékařem zdravotnického střediska a následně byly předloženy ke schválení
posudkovému lékaři oblastní lékařské komise.
Náležitá pozornost byla věnována dodržování metodického pokynu v oblasti regulačních poplatků a doplatků
na léčivé přípravky. Po zavedení regulačních poplatků se v hodnoceném období mělo vybrat 24 180,00 Kč.
Celkem bylo vybráno 20 100,00 Kč. Pohledávky za neuhrazené regulační poplatky odsouzených činily
4. 080,00 Kč.
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Ve Věznici Karviná byla aktualizovaná kategorizace prací zaměstnanců a vězněných osob v souladu
s pravidly stanovenými vyhláškou č. 432/2003 Sb. Odsouzeným před zařazením do práce byly vystavovány
lékařské posudky o zdravotní způsobilosti k práci s vymezením pracovních podmínek, jednotlivých faktorů
a výčtem dalších bezpečnostních rizik.
b) nemocnost a úrazovost personálu a vězňů
V roce 2008 byla 62 příslušníkům (v r. 2007–73), 20 občanským zaměstnancům (v r. 2007-29) a 48
odsouzeným (v r. 2007 - 54) vystavena pracovní neschopnost. V hodnoceném období příslušníci prostonali 885
dnů (v r. 2007 - 1385 dnů), občanští zaměstnanci 406 dnů (v r. 2007- 732 dnů) a odsouzení 514 dnů .
Z důvodu úrazu byla v roce 2008 vystavena pracovní neschopnost 9 příslušníkům (v roce 2007 – 10), 2
občanským zaměstnancům (v roce 2007 – 1) a 12 odsouzeným ( v roce 2007 – 9).
V hodnoceném období prostonali příslušníci z důvodu úrazů 281 dnů (v roce 2007 – 355 dnů), občanští
zaměstnanci 96 dnů (v roce 2007 - 38 dnů) a odsouzení 131 dnů ( v roce 2007 – 110 dnů).
V roce 2008 byl evidován 1 služební úraz u příslušníka s pracovní neschopností v délce 78 dnů a 1 pracovní
úraz u občanského zaměstnance, u kterého pracovní neschopnost pokračuje i v roce 2009.
U odsouzených bylo v daném období evidováno 6 pracovních úrazů. Jeden pracovní úraz se stal na vnějším
pracovišti Kovona – Karviná s délkou pracovní neschopností 12 dnů. Zbývajících 5 pracovních úrazů se stalo
na vnitřních pracovištích věznice a v této souvislosti odsouzení prostonali 46 dnů.
II.
BEZPEČNOST
A. Výsledky práce a hlavní problémy oddělení vězeňské a justiční stráže
a) strážní služba
Ve Věznici Karviná strážní služba působí v nepřetržitém provozu ve čtyřech strážních směnách. Početní
stavy příslušníků strážních směn byly v průběhu roku zpravidla naplněny. V roce 2008 jsme zajišťovali
výpomoc Vazební věznici Praha – Pankrác jedním příslušníkem oddělení vězeňské a justiční stráže.
Problematice bezpečnosti byla ve Věznici Karviná věnována prvořadá pozornost. V souvislosti s budováním
oddělení se zesíleným stavebně technickým zabezpečením byl zpracován investiční záměr na modernizaci prvků
STP, EZS a CCTV, který byl zaslán na GŘ VS ČR. V závěru roku bylo Věznici Karviná bylo přiděleno 215 tisíc
Kč na zdokonalení vnějšího zajištění věznice.
Velká pozornost byla věnována vlastnímu výkonu strážní služby a využívání příslušných technických
prostředků k zamezení vnášení nepovolených předmětů do věznice a tím zajištění bezpečnosti věznice a osob.
V hodnoceném období bylo zaznamenáno 18 případů, kdy byl systémem detekce mobilních telefonů zachycen
signál mobilního telefonu. Prověřením bylo zjištěno, že ve všech případech se jednalo o aktivaci signalizace
mobilními telefony osob, které mají stanovenou výjimku ze zákazu vnášení mobilních telefonů do věznice.
V hodnoceném období bylo za využití technických prostředků odhaleno 15 pokusů vnést do objektu věznice
nepovolený předmět (10x - mobilní telefon, 1x - SIM karta, 3x záznamové zařízení „USB flash disk, MP3
přehrávač“ a 1x nůž).
V souvislosti se zřízením oddělení se zesíleným stavebně technickým zabezpečením pro odsouzené zařazené
do typů věznice se zvýšenou ostrahou byly aktualizovány zásady vnitřní bezpečnosti a strážní pravidla.
Nezbytnou součástí posilování bezpečnosti věznice bylo důkladné provádění všech stanovených prohlídek.
Jejich kvalitnímu provádění byla věnována zvýšená pozornost ze strany příslušných vedoucích zaměstnanců.
Ve stanoveném termínu 9. 3. – 31. 3. 2008 byla provedena komisionální prověrka bezpečnosti. Zápis o jejím
provedení včetně návrhů na opatření byl ve stanovené lhůtě zaslán odboru vězeňské a justiční stáže Generálního
ředitelství VS ČR.
b) dozorčí služba
K zajištění dozorčí služby byl stanoven tabulkový stav 22 dozorců. Dozorčí služba byla ve věznici
vykonávána v souladu s rozpisem dozorčích stanovišť. Do nepřetržitého provozu bylo zařazeno 16 dozorců.
Zbývající dozorci byli zařazeni do jednosměnného provozu. Dozorci se v rámci plnění služebních povinností
podíleli na zajišťování kázně a pořádku, bezpečnosti osob a majetku, naplňování práv a povinností odsouzenými,
organizování činností na úseku výkonu trestu a zajištění vnějších nestřežených pracovišť. Spolupráce dozorců
s vychovateli a odbornými zaměstnanci při zajišťování práv a povinností odsouzených byla na dobré úrovni.
Novým stěžejním úkolem dozorčí služby bylo zajišťování činnosti oddělení ze zesíleným stavebně
technickým zabezpečením pro odsouzené s doživotními tresty.
1 dozorce zajišťoval výpomoc ve VV Praha Pankrác.
c) eskorty
Bezpečnému provádění všech druhů eskort byla věnována zvýšená pozornost. V souvislosti se zřízením
oddělení se zesíleným stavebně technickým zabezpečením pro odsouzené zařazené do typů věznice se zvýšenou
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ostrahou byla přepracována eskortní dokumentace včetně eskort v systému MBO, proběhla jednání s vedením
nemocnic v Karviné, do kterých jsou odsouzení v případě potřeby eskortováni a zejména s vedením OŘ PČR
v Karviné s cílem zajistit bezpečné provádění eskort.
Eskortní směna Věznice Karviná v roce 2008 zajišťovala eskorty odsouzených do Vazební věznice Ostrava
za účelem přemístění. V hodnoceném období bylo provedeno 165 těchto eskort, při kterých bylo z věznice
odvezeno 228 a přivezeno 414 odsouzených. Tato eskortní činnost byla plánována zpravidla do 2 dnů v týdnu
a byla zajištěna 3 příslušníky OVaJS. Kromě těchto eskort bylo dále provedeno dalších 641 eskort (13 přímých
eskort, 317 eskort do civilních zdravotnických zařízení, 286 pěších eskort k OS Karviná, 24 eskort k OS Karviná
pobočka Havířov a 1 eskorta ke KS Ostrava). Časově nejnáročnější činností eskortní služby bylo zajištění
dialýzování odsouzeného v civilním zdravotnickém zařízení. K realizaci uvedené činnosti bylo provedeno 145
eskort z 317 výše uvedených eskort do civilních zdravotnických zařízení, což si vyžádalo 1450 hodin střežení.
Při dalším střežení odsouzených v civilních zdravotnických zařízení bylo příslušníky OVaJS odslouženo 223
hodin.
V roce 2008 byly realizovány 2 eskorty v režimu MBO. Provádění těchto eskort bylo z hlediska personálního
zajištění velmi složité z důvodu nízkého početního stavu příslušníků na oddělení vězeňské a justiční stráže.
d) služební kynologie
Při vyhledávání omamných a psychotropních látek v rámci stanovených kontrol určených prostorů,
korespondence a balíčků vězněných osob byli využíváni speciální psi Věznice Heřmanice resp. Věznice Opava.
Spolupráce v této oblasti byla na velmi dobré úrovni. Protidrogovými psy bylo provedeno celkem 16
prohlídek (13x ve spolupráci s Věznicí Heřmanice a 3x s Věznicí Opava). Všechny prohlídky byly negativní
a neodhalily žádné nepovolené látky.
e) služební a odborná (profesní) příprava
Služební a profesní příprava příslušníků a občanských zaměstnanců Věznice Karviná byla v roce 2008
realizována dle nařízení ředitele věznice, které bylo vydáno v souladu s NGŘ č. 22/2006 v platném znění.
O termínech konání služební a profesní přípravy v roce 2008 a změnách ve stanovených termínech byl
informován ředitel odboru vězeňské a justiční stráže Generálního ředitelství VS ČR. Školení jednotlivých témat
bylo rozloženo do měsíců únor až listopad. Na přípravě a realizaci služební a profesní přípravy se podílelo 25
(13 příslušníků a 12 občanských zaměstnanců) členů metodické a instruktorské skupiny pod vedením služebního
zástupce ředitele věznice. Do témat, která byla proškolována v rámci služební a profesní přípravy byla
zapracována i témata, která dodatečně vyplynula z pokynů a doporučení nadřízeného orgánu, ale i z kontrol
prováděných kontrolními orgány věznice (např. povinnosti zaměstnance při hlášení mimořádných událostí ve VS
ČR, způsob zpracování záznamu a hlášení o použití donucovacích prostředků, požárně poplachové směrnice,
evakuační plán, činnost zaměstnanců Věznice Karviná při vyhlášení hesla Hoří, Jiskra a Ostravan atd.)
V rámci služební a profesní přípravy byly zvýšená pozornost věnována nově přijatým a služebně mladým
příslušníkům, kteří neabsolvovali základní vojenskou službu. Služební a profesní příprava, její průběh, účast
a výsledky byly pravidelně vyhodnocovány na shromáždění vedení věznice a vedoucích oddělení a samostatných
referátů. V průběhu výcvikového roku nebyl zaznamenán žádný případ neomluvené absence na školení služební
a profesní přípravy.
Prověrky fyzické vykonali všichni příslušníci Věznice Karviná. Z celkového počtu 81 příslušníků Věznice
Karviná, kteří jsou povinni absolvovat prověrky z kondiční přípravy, bylo hodnoceno stupněm splnil 79
příslušníků a dva příslušníci, kteří podle nařízení generálního ředitele č. 22/2006, mohou absolvovat prověrky
z kondiční přípravy formou náhradních disciplín, byli hodnoceni stupněm splnil částečně. Během prověrek
z kondiční přípravy došlo ke zranění kolena, u jednoho příslušníka z oddělení výkonu trestu.
V průběhu hodnoceného období byl realizován výcvik skupiny určené pro zákrok pod jednotným velením
včetně nácviku vyjednávání. V roce 2008 byla realizována následující cvičení: požární poplach, 2x součinnostní
cvičení za účasti PČR zásahové jednotky Frýdek Místek a věznic Karviná, Heřmanice a Mírov, součinnostní
cvičení k zákroku pod jednotným velením v oblasti č. 5 dle NGŘ 13/2006.
B. Justiční stráž
Justiční stráž není součástí organizační struktury Věznice Karviná.
C. Krizové řízení a utajované skutečnosti
K prověření akceschopnosti a připravenosti věznice na řešení mimořádných situací, mimořádných
událostí a krizových situací byla dne 5. června 2008 vrchnímu inspektorovi strážní služby (dále jen ,,VISS“),
ředitelem odboru vězeňské a justiční stráže generálního ředitelství Vězeňské služby České republiky (dále jen
,,ŘOVaJS“) navozena modelová situace. Na základě uvedené skutečnosti nařídil službukonajícímu VISS
realizovat plán vyrozumění a svozu. Ve stanovené časové normě se do věznice dostavilo 96 % zaměstnanců
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zařazených do základní varianty plánu vyrozumění a svozu. Zesílené střežení bylo zaujato ve stanoveném čase.
V souvislosti s modelovou situací byla prověřena činnost pracoviště krizového řízení.
Dne 15. 4. 2008 byl v součinnosti s Hasičským záchranným sborem MSK územní odbor Karviná ve věznici
vyhlášen cvičný požární poplach. Cílem cvičného požáru bylo prověřit:
1) účinnost požárně poplachových směrnic, evakuačního plánu a NŘV č. 8/2005 – Řád ohlašovny
požáru,
2) činnost všech zaměstnanců věznice při vyhlášení hesla „HOŘI“,
3) činnost vrchního inspektora strážní služby při nahlášení požárního poplachu.
Cvičný požární poplach splnil svůj účel, stanovené úkoly byly splněny. Cvičný požární poplach byl kladně
hodnocen i ze strany Hasičského záchranného sboru MSK územní odbor Karviná.
Koncem roku 2008 byla ve věznici provedena fyzická kontrola norem, razítek a pečetidel. Při kontrole nebyly
nedostatky zjištěny.
III.

ŘÍDÍCÍ, KONTROLNÍ A PREVENTIVNÍ ČINNOST
a) řídící a kontrolní systém
Řídící a kontrolní systém je upraven příslušnými pokyny nadřízených orgánů a ředitele věznice. Důležitou
součástí řídícího systému byly každodenní ranní operativní porady s vedoucími oddělení VaJS, VT, logistiky a
SR PaS, shromáždění (1x týdně) vedení věznice s vedoucími všech oddělení a samostatných referátů, a
bezpečnostní komise (1x týdně), na kterých docházelo k ukládání úkolů a kontrole jejich plnění. K zajištění
informovanosti zaměstnanců věznice sloužily aktivy se zaměstnanci, na kterých byly vedením věznice
poskytovány aktuální informace, nezbytné k plnění důležitých úkolů.
Kontrolní činnost v roce 2008 byla prováděna v souladu s platnými interními předpisy, plánem kontrolní
činnosti, stanoveným ředitelem věznice a plány kontrolní činnosti vedoucích oddělení, schválenými ředitelem
věznice. Pro větší objektivitu a důslednost prováděl kontroly průběžné cílené, následné řídící a tématické tým
určených zaměstnanců, zpravidla z různých oddělení. V roce 2008 bylo na základě příkazu ředitele věznice
naplánováno 110 a provedeno 110 kontrol, z toho 80 průběžných, 21 průběžných cílených, 7 následných řídících
a 2 tematické kontroly. Kromě uvedených kontrol byly prováděny kontroly, plánované jednotlivými vedoucími
oddělení a samostatných referátů a dále operativní kontroly.
V hodnoceném období byly ve Věznici Karviná provedeny kontroly pracovníky Generálního ředitelství VS ČR.
Jednalo se o 2 tématické kontroly (jedna na samostatný referát správní a jedna na oddělení vězeňské a justiční
stráže), 2 operativní kontroly (jedna na samostatný referát prevence a stížností a jedna oddělení výkonu trestu)
a 1 komplexní prověrku (oddělení vězeňské a justiční stráže).
Úkoly, které vyplynuly ze závěrů uvedených kontrol, k jejichž splnění byl stanoven termín do konce roku
2008, byly splněny. Plnění dvou úkolů nadále probíhá, jelikož termín jejich splnění byl stanoven do 20.6.2009.
Kromě výše uvedených kontrol byly ve Věznici Karviná provedeny 4 vnější kontroly pracovníky těchto institucí:
Krajské hygienické stanice Ostrava (úsek stravování),
České národní zdravotní pojišťovny (kontrola plateb pojistného), Okresní správa sociálního zabezpečení
(kontrola plateb pojistného), Ministerstva spravedlnosti – oddělení vězeňství odboru generální inspekce
(zajišťování práv odsouzených).
V rámci těchto kontrol byly zjištěny pouze drobné nedostatky, které byly neprodleně odstraněny a nebylo
nutno přijímat žádná systémová opatření.
b) práce se stížnostmi a policejní úkony
Za hodnocený rok bylo v protokolu stížností zaevidováno 10 podání (v roce 2007 – 13). Z uvedeného počtu
bylo 9 stížností hodnoceno jako nedůvodné a 1 stížnost hodnocena jako částečně důvodná. V jednom případě
byla přijatá opatření zaměřená k zamezení opakování stavu, který zapříčinil důvodnost stížnosti.
V hodnoceném období bylo v jednom případě zahájeno trestní řízení proti bývalému občanskému
zaměstnanci Věznice Karviná, které je vedeno Policií ČR, Obvodní oddělení Karviná – Nové Město ve věci
podezření ze spáchání trestného činu zpronevěry podle § 248 tr. zákona a v jenom případě bylo zahájeno trestní
řízení proti odsouzenému, které je vedeno Policií ČR, Okresní ředitelství, služba kriminální policie a vyšetřování
Karviná – Nové Město ve věci podezření ze spáchání trestného činu podle § 221/1 tr. zákona.
c) mimořádné události
V roce 2008 bylo generálnímu ředitelství hlášeno 17 případů podléhajících hlásné službě. Byly to následující
případy: 1) Ztráta služebního průkazu příslušníka; 2) Náhlé zhoršení zdravotního stavu příslušníka; 3) Dopravní
nehoda služebního motorového vozidla Škoda Felicia Combi; 4) Výpadek střežícího systému ZASU operačního
střediska Věznice Karviná; 5) Plánovaná oprava elektrických rozvaděčů, při které mohlo dojít k odstavení
střežícího systému ZASU a kamerového systému CCTV; 6) Nalezení SIM karty při předávání věcí
odsouzenému u návštěv; 7) Ztráta průkazu občanského zaměstnance; 8) Sebevražda odsouzeného na cele;
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9) Nález mobilního telefonu při kontrole nárokového balíčku; 10) Dopravní nehoda služebního motorového
vozidla Škoda Felicia Combi; 11) Poruchovost plynového kotle ICOS 100 l; 12) Výpadek střežícího systému
ZASU operačního střediska Věznice Karviná; 13) Výpadek střežícího systému ZASU operačního střediska
Věznice Karviná; 14) Výpadek střežícího systému ZASU operačního střediska Věznice Karviná; 15) Zjištění
škody na majetku VS ČR u materiálové třídy č. 40 v celkové výši 82 565,60 Kč; 16) Potvrzení pozitivního
nálezu benzodiazepinů u 7 odsouzených a kanabionoidů u 2 odsouzených; 17) Věznice Karviná byla
prostřednictvím operačního střediska justiční stráže Okresního soudu Karviná informována o skutečnosti,
že neznámá osoba telefonicky oznámila, že v zaparkovaném vozidle před budovou soudu je umístěna výbušnina
a požadovala výkupné.
Dne 11.12.2008 byla provedena telefonická informační zpráva na GŘ VS ČR ve věci nálezu igelitového
balíčku se sušenými rostlinami a igelitového balíčku s neznámým bílým práškem v kanceláři F 408. Uvedená
skutečnost byla nalezena na základě anonymního dopisu. Věc je v šetření Policie ČR, Služba kriminální policie
a vyšetřování Karviná – Nové Město.
IV.
EKONOMIKA
A. Problematika rozpočtu (tvorba, dodržování, rozpočtová opatření)
Rozpis rozpočtu na rok 2008 byl zpracován dle pokynů ekonomického odboru GŘ VS ČR v daném termínu.
Na úseku rozpočtu byla důsledně dodržována rozpočtová kázeň ve smyslu zákona č. 218/2000Sb.,
o rozpočtových pravidlech, s důrazem na zabezpečení maximální hospodárnosti v hospodaření věznice.
V roce 2008 činil schválený rozpočet 12.236 tis. Kč na příjmy (z toho 9.781 tis. Kč daňové příjmy a 2.455 tis.
Kč nedaňové příjmy) a 76.609 tis. Kč na výdaje (z toho 43.790 tis. Kč platy zaměstnanců, 650 tis. Kč OOV,
1.550 tis. Kč platy odsouzených, 16.096 tis. Kč povinné pojistné placené zaměstnavatelem, 858 tis. Kč převod
FKSP, 850 tis. Kč sociální dávky a 12.815 tis. Kč ostatní běžné výdaje). Na základě pokynů OE GŘ VS ČR byl
proveden dle závazných ukazatelů podrobný rozpis výše uvedeného rozpočtu v modulu VIS EKO. Upravený
rozpočet věznice k 31.12.2008 se v příjmové části změnil pouze v oblasti nedaňových příjmů, a to celkovým
snížením o 78 tis. Kč. Výdajová část rozpočtu činila k 31.12.2008 celkem 81.695 tis. Kč (z toho 46.206 tis. Kč
platy zaměstnanců, 650 tis. Kč OOV, 1.550 tis. Kč platy odsouzených, 16.948 tis. Kč povinné pojistné placené
zaměstnavatelem, 906 tis. Kč převod FKSP, 790 tis. Kč sociální dávky, 390 tis. Kč výdaje ISPROFIN – opravy
a udržování nemovitostí, telekomunikace a 14.255 tis. Kč ostatní běžné výdaje).
V průběhu roku bylo provedeno celkem 58 rozpočtových opatření, z toho 24 ze strany GŘ VS ČR (úprava
prostředků na platy a s tím související zdravotní a sociální pojištění a příděl do FKSP, přidělení prostředků
na „Program protidrogové politiky a program soc. prevence a prevence kriminality“, na jednotlivé akce v rámci
„ISPROFIN“, úprava rozpočtu na položce odchodného a nemocenských dávek příslušníků, navýšení
na vyplacené sociální kapesné vězňům a příspěvku na výstroj, snížení schváleného rozpočtu nedaňových příjmů,
úpravy v rámci ostatních věcných výdajů.) a 34 RO v rámci kompetence ředitele věznice (přesun peněžních
prostředků v rámci rozpočtových položek a rozúčtování čerpání prostředků na „Program protidrogové politiky
a „Program sociální prevence a prevence kriminality“). V průběhu celého roku byla důsledně dodržována
rozpočtová kázeň ve smyslu zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, s důrazem na zabezpečení
maximální hospodárnosti v hospodaření V Karviná a rovněž tak byly dodrženy závazné ukazatele rozpočtu
(prostředky na platy zaměstnanců a vězňů, OOV, prostředky na sociální a zdravotní pojištění, prostředky
na „Program protidrogové politiky“ a „Program sociální prevence a prevence kriminality“ a nemocenské dávky
příslušníků, prostředky na jednotlivé akce ISPROFIN). Povolené překročení upraveného rozpočtu bylo
na položce odchodného, a to v částce 111 tis. Kč.
B. Odměňování
a) zaměstnanců
Při zpracovávání platů zaměstnanců bylo postupováno v souladu s platnou legislativou a Kolektivní smlouvou
pro rok 2008. Do praxe byly ihned zaváděny veškeré změny zákonů souvisejících s uvedenou problematikou, tj.
změny zákona o nemocenském, o daních z příjmů, o sociálním pojištění, zdravotním pojištění. Evidenční listy
důchodového pojištění byly za rok 2007 uzavřeny a v termínu odeslány přes portál veřejné správy. Rovněž
v souladu s legislativou bylo postupováno při hlášeních do registru v souvislosti se vznikem a zánikem účasti
zaměstnanců na nemocenském pojištění a na důchodovém pojištění. Výplatní termíny byly vždy dodrženy, taktéž
termíny pro odvody daní, zdravotního a sociálního pojištění. Platy zaměstnanců byly i nadále zpracovávány
v počítačovém programu FLUXPAM 5.
Odchodné bylo v roce 2008 vyplaceno 7 příslušníkům v celkové částce 810.614,00 Kč.
b) vězněných osob
Ekonomické oddělení rozúčtovávalo hrubé mzdy jednotlivých vězňů v počítačovém programu p98. V průběhu
celého roku byly prováděny úpravy tohoto programu v návaznosti na legislativní změny. V rozúčtování
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odměňování odsouzených ve vnitřním provoze a ani u cizích subjektů se nevyskytly problémy. Za rok 2008 bylo
na hrubých mzdách vyplaceno odsouzeným ve vnitřní režii 1.547.468,- Kč, odsouzeným zaměstnaným u cizích
subjektů 627.892,- Kč. Přidělený limit na mzdy odsouzených ve vnitřní režii byl 1.550.000,- Kč.
Na nemocenských dávkách bylo odsouzeným vyplaceno 17.934,- Kč.
C. Škody a pohledávky (celkové částky, struktura)
Stav pohledávek k 31.12.2008 činí celkem 4.379.375,68 Kč, z toho:
- za propuštěnými vězni
1.415.894,00 Kč
- za vězni v živé evidenci
1.261.710,00 Kč
- za půjčky FKSP a úhrady rekreací
1.251.159,52 Kč
- za ZP
45.174,00 Kč
- za nevyúčtované zálohy
930.580,90 Kč (za PHM 12/2008 u CCS, stálá záloha
CCS, časopisy, závodní stravování, zálohy na plyn, el.energii);
- za odběrateli
1.254,00 Kč (fa za závodní stravování)
- za DPH
7.796,77 Kč
- ostatní a jiné pohledávky
1.687,50 Kč (neuhraz. vydané fa za rozpočtovanými
příjmy, doúčtování mezd vězňů u „cizích subjektů“).
U pohledávek za vězni, a to jak za propuštěnými, tak i „v živé evidenci“ je pouze mírný nárůst těchto
pohledávek, jelikož náklady výkonu trestu jsou hrazeny pouze vězni, kteří mají v daném měsíci příjem,
popřípadě jsou poživateli důchodu nebo zařazeni do práce. Celkem bylo podáno za r. 2008 za propuštěnými
vězni 21 návrhů na výkon rozhodnutí a 54 upomínek.
Komisí pro likvidací škod nebyly v loňském roce řešeny žádné škody na majetku věznice. Škody, které
vznikly na výstrojních součástkách příslušníků byly ihned na pokladně uhrazeny. Celkem se jednalo o 41
případů v celkové částce 30.382,00 Kč a v jednom případě proběhla úhrada za ztrátu knihy v částce 10,- Kč
občanskou zaměstnankyní.
Oproti roku 2007 jsme také neřešili žádné odškodňování ztráty či poškození věcí odsouzených.
D. Využití prostředků na reprodukci a správu majetku (výdaje ISPROFIN, výdaje na opravy a
udržování)
V roce 2008 byly přiděleny a čerpány finanční prostředky na akce ISPROFIN :
akce
UR v tis. Kč
čerpání
Zajištění telekomunikačního provozu
180
173.551,63
Operativní opravy a odstraňování havarijních
poruch nemovitostí
210
209.935,00
Celkem
390
383.486,63
V roce 2008 byly čerpány finanční prostředky na běžné opravy a údržbu v celkové částce 489.764,60 Kč,
z toho na: opravy a udržování mot. vozidel 80.187,00 Kč; opravy a udržování ost. movitostí 260.109,80 Kč;
opravy a udržování nemovitostí (mimo výdaje ISPROFIN) 149.467,80 Kč.
E. Výrobní činnost a zaměstnávání vězněných osob
V roce 2008 bylo zaměstnáno měsíčně v průměru 43,77 odsouzených ve vnitřní režii a 14,07 odsouzených
u cizích subjektů. Zaměstnanost odsouzených dosáhla v průměru 63,02%. Odsouzení byli zaměstnání od dubna
do listopadu u firmy OKD a.s. Rekultivace Havířov. Dále byli odsouzení zaměstnání u firmy Pro Drinks spol.
s r.o. a Kovona Karviná a.s, kde pracovali odsouzení po celý rok. Firma LM STEEL zaměstnávala odsouzené
od února do listopadu. Od října jsou odsouzení zaměstnávání u nové firmy TRESTLES a.s.
V.
LOGISTIKA
A. Problematika stavebně ubytovací
V průběhu roku 2008 pokračovala jednání s polskou firmou BUDIMEX zaměřená na řešení posledních
reklamačních vad vůči zhotoviteli celého Justičního areálu v Karviné. Řešení se však posouvá do roku 2009.
Problematika investic – v průběhu roku 2008 byl zpracován a následně předložen investiční záměr
na zřízení oddělení pro výkon trestu doživotně odsouzených mužů. Stejně jako požadavky z předchozích let
nebyla tato akce schválena k registraci. V současné době se dokončuje jediná investiční akce na zvýšení
objektové bezpečnosti s celkovými investičními náklady ve výši 215 tis. Kč. Akce se týká instalace žiletkových
kotoučů, žiletkového pletiva a infrazávor.
Požadavek na plánované opravy na rok 2008 byl předložen ve stanovené lhůtě tj. do 31.7.2008. Průběžné
plnění oprav je realizováno s ohledem na dostupné finanční prostředky. Zde je nutno dodat, že stav budov,
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objektů a zařízení se neustále zhoršuje a již dlouhodobě nejsou přidělovány odpovídající finanční prostředky na
jejich opravu, na opravy operativní, ani na dlouhodobě plánované prostřednictvím ISPROFIN. V roce 2008 byla
schválena pouze oprava výměníků v objektu „F“ a „D“ (výměna 3 ks zásobníků na TUV) v částce 133 tis. Kč.
Na další plánované opravy nebyly přiděleny finanční limity.
Operativní opravy realizované dodavatelsky byly zajišťovány průběžně. Vždy se jednalo o opravy
s náklady jednotlivě do 30 tis. Kč až do výše přiděleného limitu pro rok 2008, což činilo 210 tis. Kč.
Opravy prováděné ve vlastní režii byly stejně jako v posledních dvou letech zajišťovány průběžně
jedním civilním pracovníkem údržby a třemi odsouzenými zařazených na pracoviště dílny.
Skladová problematika materiálových tříd 62, 64 a 66, (která je dosud součástí činnosti stavebního
referátu), evidence nemovitostí tř. 80 a evidence nehmotného majetku tř. 85, včetně zpracování faktur za nákupy
a služby a provádění ročních inventur byla zajišťována průběžně. Do evidenčního programu nemovitostí jsou
postupně doplňovány údaje dle PD a dle zjištěné skutečnosti a zapisovány údaje o ceně oprav a technického
zhodnocení budov a stavebních objektů. Poslední schválená změna normové ubytovací kapacity je ze dne
20.9.2007. Nově stanovená normová kapacita je 179 míst, z toho 67 míst kategorie dozor a 112 míst kategorie
zvýšená ostraha. Před vlastním schválením byl požádán stavební úřad o změnu účelu užívání některých prostorů.
K žádosti byla přiložena souhlasná stanoviska Krajské hygieny a hlavního technika BOZP a PO. Celý proces
byl dokončen vydáním rozhodnutí o normové ubytovací kapacitě Věznice Karviná.
B. Intendantní a zbrojní problematika
Zásobování intendantním a zbrojním materiálem probíhalo průběžně a bez problémů. Celoroční objednávky
byly zaslány v termínu. Do ES VS Skuteč byla vrácena většina protichemických ochranných prostředků. Bylo
dokončeno vrácení polních stejnokrojů příslušníků.
C. Stravování
V závodní kuchyni bylo připraveno ke dni 31.12.2008 celkem 33 867 porcí jídel. Z uvedeného počtu bylo pro
zaměstnance věznice (včetně degustačních porcí a povinného stravování kuchařů) 16 037 porcí, pro zaměstnance
Okresního soudu Karviná, Okresního státního zastupitelství Karviná a cizí 16 519 porcí jídel, pro příslušníky
justiční stráže Ostrava 1 311 porcí. Průměrný počet strávníků na jeden den byl 92,53 strávníků (včetně sobot
a nedělí). Úspora k 31.12.2008 činila 5 370,45 Kč. V průběhu roku 2008 nebyla ze strany strávníků závodní
kuchyně podána žádná stížnost na stravu.
Sanitární úklidy v kuchyni byly řádně prováděny dle Sanitárního řádu stravovacího provozu a programu
HASAP.
Ve vězeňské kuchyni bylo k 31.12.2008 připraveno 61 895 porcí jídel celodenně, z toho diet 7 812 a přídavků
pro pracující 12 623 porcí. Průměr strávníků na den byl 169,11 porcí. Úspora za prosinec činila 25 204,21 Kč.
V průběhu roku nebyly podány žádné důvodné stížnosti na stravu. V obou kuchyních byly finanční limity
dodržovány dle NGŘ č. 4/2008 o stravování ve VS ČR.
D. Problematika spojovací
Provozuschopnost zabezpečovací a komunikační techniky byla pracovníky referátu ZaKT trvale
zabezpečována a souběžně byla prováděna preventivní údržba dle plánu údržby. Pravidelné revize RTG
zavazadel, požární ústředny, požárních čidel a celého střežícího a zabezpečovacího zařízení provedly firmy
na objednávku.
V souvislosti s provedenou reprofilací věznice pracovníci technici referátu provedli přemístění příslušné
techniky dle požadavků oddělení VT. Pro zvýšení vnitřní bezpečnosti věznice technici provedli na operačním
středisku výměnu televizních přijímačů za monitory a nainstalovali záznamové zařízení. K nainstalování
infrazávor nedošlo z důvodu nepřidělení finančních prostředku.
Pracovníci referátu ZaKT byli pověření organizování práce odsouzených provádějících úklid ve věznici.
E. Energetika a vodohospodářství
I v roce 2008 byla velká pozornost zaměřena na úsporu vody a všech energií. K splnění uvedeného úkolu
byla ve Věznici Karviná přijata některá úsporná opatření. Díky těmto opatřením se podařilo v letošním roce
snížit spotřebu elektrické energie ve srovnání s rokem 2007 o 7193 kWh. Spotřeba zemního plynu stoupla
o 12 783 m3 a vody o 1474 m3 v porovnání s rokem 2007. Dosažení úspor ve spotřebě zemního plynu je
ve značné míře závislé na počasí, ale i na účinnosti opatření přijatých Okresním státním zastupitelstvím
a Okresním soudem v Karviné, které věznice zásobuje teplem.
V oblasti ekologie bylo ve Věznici Karviná postupováno v souladu s interními a obecně závaznými předpisy.
Třídily se a pravidelně se odvážely všechny druhy odpadů. V hodnoceném roce bylo odvezeno 65,9t
komunálního a tříděného odpadu, 0,1t zdravotnického odpadu, 13t odpadu z lapolu tuků. Za uvedené odpady
věznice zaplatila 91117 Kč. Rovněž bylo odvezeno 1,15t železa, za který byla věznici vyplacena částka 3103 Kč.
Na odvozy a likvidaci odpadů byly uzavřené smlouvy s firmami, které na tuto činnost mají povolení. Ekolog
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věznice pravidelně ve stanovených lhůtách posílal hlášení na GŘ a příslušné úřady. Zajišťoval také autorizované
měření emisí středních a malých zdrojů znečišťování ovzduší.
F. Doprava
V roce 2008 bylo 6 služebními vozidly Věznice Karviná najeto při plnění služebních úkolů 96 190 km.
Na tuto ujetou vzdálenost bylo vyčerpáno 298 190,75 Kč, při spotřebě 7 232 l motorové nafty a 2 178 l benzínu.
V průběhu roku došlo v souvislosti se služebními vozidly ke dvěma dopravním nehodám. První nehoda byla
způsobena vozidlem technických služeb při sekání trávy, když letící předmět od pracovního stroje zapříčinil
rozbití čelního okna projíždějícího služebního vozidla, čímž byla způsobena škoda ve výši 3200,-Kč. Druhou
nehodu zavinila zaměstnankyně VS paní Simona Szczotková, zařazená ve funkci personalista – lektor instruktor
pro celoživotní vzdělávání, která při vyjíždění z parkoviště věznice se svým soukromým motorovým vozidlem
při couvání přehlédla zaparkované služební vozidlo, čímž došlo ke střetu a následné škodě na služebním vozidle
ve výši cca 16000,-Kč. Obě tyto škody byly vězeňské službě uhrazeny. Nejnákladnějšími výdaji, spojenými
s údržbou služebních vozidel byla oprava tachografu na transportním vozidle VW LT 46 v ceně 19 855 Kč
a montáž zvláštního výstražného zvukového zařízení na služební vozidlo VW transportér v ceně 31 202 Kč.
VI.
PERSONÁL
A. Personální evidence a statistika (např. složení zaměstnanců, fluktuace)
K 1.1.2008 byl tabulkový stav stanoven 140 zaměstnanců ( 81 příslušníků, 59 občanských zaměstnanců).
K 1.6.2008 došlo ke snížení plánovaného počtu občanských zaměstnanců zrušením jednoho tabulkového místa
vychovatele na oddělení výkonu trestu a jednoho tabulkového místa skladníka referátu stravování a výživy
oddělení logistiky. Celkový tabulkový stav zaměstnanců k 1.6.2008 byl 138 (81 příslušníků a 57 občanských
zaměstnanců).
V roce 2008 na vlastní žádost ukončili služební poměr 4 příslušníci (2 z OvaJS a 2 z OVT). Do jiného místa
služebního působiště byli přeložení 3 příslušníci (1 – služební zástupce ŘV, 1 z OVaJS a 1 z OVT). Ve stejném
období ukončilo pracovní poměr 7 občanských zaměstnanců (lékař - vedoucí ZS, finanční účetní EO, vedoucí
samostatného referátu správního, vedoucí referátu stravování a výživy, 2x vychovatel, všeobecná zdravotní
sestra). Pracovní poměry byly ukončeny uplynutím výpovědní doby a doby sjednaného pracovního poměru.
U dvou zaměstnanců došlo k ukončení dohody o pracovní činnosti a provedení práce ( 1x finanční účetní , 1x
supervize).
V hodnoceném období bylo do pracovního poměru přijato 6 občanských zaměstnanců (1x technický
pracovník zabezpečovacích a komunikačních technologií, 1x technik bezpečnosti práce a požární ochrany, 1x
účetní na ZS, 1x skladník referátu stravování a výživy, 1x finanční účetní na EO, 1x ekonom –účetní ZS).
Do služebního poměru příslušníka VS ČR bylo přijato 7 příslušníků (4 na OVaJS a 3 na OVT). Z jiné věznice
do Věznice Karviná byl na základě výsledku výběrového řízení přeložen 1 příslušník a ustanoven na funkci
služebního zástupce ředitele věznice a 2 příslušníci – strážní byli přeložení na vlastní žádost. Dohoda o pracovní
činnosti a provedení práce byla uzavřena s dvěma zaměstnanci k obsazení pracovního místa lékaře – stomatologa
a supervizora.
Plánovaný a skutečný stav zaměstnanců k 31.12.2008
Plánovaný stav

138(81+57)

Skutečný stav
Příslušníci
80

Skutečný stav
OZ
Přepočtený(fyzický počet)
54,50 (57)

134,50(137)

OZ (MD, RD)
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B. Rozhodování ve věcech služebního a pracovního poměru
V průběhu roku bylo zaevidováno 89 žádostí o přijetí do pracovního poměru a 90 žádostí o přijetí
do služebního poměru. Ve sledovaném období bylo vydáno:
1) 455 rozhodnutí ředitele věznice ve věcech služebního poměru pro příslušníky. Z uvedeného počtu bylo 267
rozhodnutí na přiznání odměn, 32 rozhodnutí o převelení a ukončení převelení, 26 rozhodnutí z důvodu
platového postupu, 39 rozhodnutí z důvodu změny osobního příplatku, 91 rozhodnutí z důvodu změny příplatku
za vedení, směnnosti, pověření zastupováním, změny na služebních místech atd.
2) 332 personálních dokumentů ve věcech pracovního poměru pro občanské zaměstnance. Z uvedeného počtu
bylo 97 z důvodu změn osobního příplatku, 131 z důvodu přiznání odměn,13 sdělení (změna vzdělání), 20
z důvodu platového postupu, 54 pracovních smluv a jejich změny, včetně dohody o pracovní činnosti a dalších
personálních rozhodnutí.
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C. Sociální program vzdělávání, hodnocení a další oblasti personální práce
a)vzdělávání
Lektorem instruktorem pro celoživotní vzdělávání zaměstnanců byla od 1.1.2008 určena
pracovnice samostatného referátu personálního. Při přípravě příslušníků spolupracovala se zástupcem vedoucího
oddělení VaJS SP, který zajišťuje vzdělávání nově nastupujících příslušníků.V hodnoceném období se v Institutu
vzdělávání VS ČR ve Stráži pod Ralskem zúčastnilo:
- 22 zaměstnanců 25-ti specializačních kurzů a kurzů (školení personalistů, kurz ekologů, právnické vzdělávání
II., VIS - Evidence a pasport nemovitostí, budování týmu, test ruky a Lüscherův test),
- 5 zaměstnanců 3 školení (školení obsluhy programu SKH pro zdravotní sestry, VIS modul SKH)
- 1 příslušník služební zkoušky,
- základní odborné přípravy: typu „A“ - 4 příslušníci; typu „B1“ - 2 občanští zaměstnanci; typu „B2“ - 2
občanští zaměstnanci; typu „B4“ - 3 občanští zaměstnanci.
V rámci programů profesní připravenosti zaměstnanců formou školení a kurzů mimo VS ČR se v roce 2008
zúčastnilo 25 občanských zaměstnanců a 22 příslušníků těchto kurzů a školení (daň z příjmů, pracovní právo,
důchodové pojištění, nemocenské a zdravotní pojištění pro mzdové účetní, FKSP, školení zdravotnických
pracovníků, školení k vyhl. č. 50/1978, školení svářeče, školení řidičů, školení bezpečnosti práce pro technika
BPaPO).
Početní přehled studujících zaměstnanců a zaměstnanců, kteří ukončili studium.
V akademickém roce 2008/2009 studuje 11 občanských zaměstnanců, 16 příslušníků. Se zaměstnanci
věznice byly uzavřeny 3 dohody o zvýšení vzdělání nebo kvalifikace.
V roce 2008 ukončili studium 2 příslušníci vysokoškolské vzdělání v Bc. studijním programu, 2 občanští
zaměstnanci vysokoškolské vzdělání v Mgr. studijním programu a 3 občanští zaměstnanci v Bc. studijním
programu.
b) hodnocení
V roce 2008 bylo zpracováno 6 hodnocení při ukončení zkušební doby občanských zaměstnanců, 3
hodnocení při změně funkce občanských zaměstnanců, 1 pracovní posudek občanského zaměstnance při
skončení pracovního poměru , 6 pracovních hodnocení při změně pracovního poměru na dobu neurčitou, 15
služebních hodnocení dle zákona č. 361/2003 Sb., 94 x krátkých hodnocení při změně osobního příplatku.
c) Další oblasti personální práce
Samostatný referát personální zabezpečoval plnění úkolů vyplývající z kolektivní smlouvy a dohody
o tvorbě a čerpání FKSP.
d) rekreace
Ve sledovaném období byly organizovány rekreace formou:
- tuzemské rekreace v zotavovnách VS ČR a v minirekreačních střediscích VS ČR
- zahraniční rekreace spoluorganizované s GŘ VS ČR (Polsko, SR, Maďarsko)
- tuzemské rekreace pořádané na Chatě Hrádek a Hotelu Gurmán
- tuzemské a zahraniční rekreace spoluorganizované VS ČR s cestovními kancelářemi
- dětský jarní a letní tábor (Návsí u Jablunkova)
Rekreace byly organizovány nebo spoluorganizovány v souladu s kolektivní smlouvou a dohodou o tvorbě
a čerpání prostředků z FKSP s příspěvkem z FKSP. Spoluorganizované rekreace s cestovními kancelářemi byly
předem projednávány v komisi FKSP. O poskytnutí příspěvku z FKSP účastníkům rekreace rozhoduje rekreační
komise, jejímž členem byl také zástupce odborové organizace.
D. Kázeňské odměny a kázeňské tresty
Kázeňské tresty:
Ve sledovaném období bylo vydáno 1 rozhodnutí ředitele Věznice Karviná ve věcech služebního poměru,
týkající se uložení kázeňského trestu snížení funkčního platu příslušníka.
Dále:
a) ředitel věznice vydal 3 písemná upozornění občanským zaměstnancům na neplnění pracovních povinností
a provedl 3 pohovory s příslušníky,
b) vedoucí oddělení výkonu trestu vydala 4 písemná upozornění občanským zaměstnancům, uložila jedno
písemné napomenutí příslušníkovi a provedla jeden pohovor s příslušníkem oddělení výkonu trestu,
c) vedoucí oddělení vězeňské a justiční stráže provedl jeden pohovor s příslušníkem oddělení,
d) vrchní všeobecná sestra vydala 2 písemná upozornění na neplnění pracovních povinností zdravotní sestry.
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Kázeňské odměny:
V hodnoceném období byla ředitelem věznice udělena jedna písemná pochvala příslušnici oddělení VaJS.
Ve stejném období vedoucí oddělení vězeňské a justiční stráže udělil čtyřem podřízeným příslušníkům
pochvaly.
VII.
DALŠÍ OBLASTI ČINNOSTI VĚZNICE
A. Výsledky práce a hlavní problémy oddělení správního
Dnem 1.1.2008 nabylo účinnosti rozhodnutí, kterým bylo správní oddělení zrušeno a byl zřízen samostatný
referát správní. Asistentka ředitele věznice byla od uvedeného data tabulkově zařazena ve vedení a přímo
podřízena řediteli věznice. V souvislosti s touto změnou byl změněn i organizační řád samostatného referátu
správního a popisy funkcí jednotlivých pracovnic referátu. K 1. červnu 2008 byly na samostatném referátu
správním provedeny personální změny v souvislosti s ukončením pracovního poměru vedoucí samostatného
referátu správního z důvodu odchodu do důchodu. V této souvislosti byla na úsek podatelny přijaa ke dni
1.6.2008 nová pracovnice.
Na úseku vězeňské a všeobecné administrativy byl důsledně dodržován stanovený postup pro příjímání,
odesílání, zpracovávání, evidenci a ukládání administrativních dokladů. Referát obhospodařuje dva archivy,
jeden pro osobní spisy propuštěných vězněných osob, druhý pro ostatní písemnosti věznice, vyjma
ekonomického oddělení. Skartační návrhy byly ve stanoveném termínu odeslány Archivu VS ČR Skuteč.
Z předložených seznamů ke skartaci si Národní archiv vyžádal některé písemnosti k posouzení a ty mu byly
průkazně předány. Ostatní písemnosti se skartačním znakem „S“ byly skartovány předepsaným způsobem
v listopadu 2008. Písemnosti se skartačním znakem „A“ byly v červnu 2008 předány do Archivu VS ČR Skuteč.
Při příjmu odsouzených (ale i následně) byla prováděna kontrola úplnosti osobních spisů a zjištěné
nedostatky neprodleně odstraňovány. Na úseku eskort byla pozornost zaměřena na zajištění eskort tak, aby
nedošlo k zmaření nařízených soudních jednání. V roce 2008 bylo do Věznice Karviná dodáno dálkovou
eskortou celkem 421 odsouzených, z tohoto počtu 253 odsouzených bylo přemístěno na základě rozhodnutí
dispečera z jiné věznice k dalšímu výkonu trestu. Z Věznice Karviná bylo dálkovou eskortou přemístěno celkem
237 odsouzených. Z uvedeného počtu bylo 13 odsouzených přemístěno přímou eskortou. 1 odsouzený, který
měl nařízen trest vyhoštění byl přemístěn na žádost soudu k rozhodnutí o vyhošťovací vazbě. Z věznice bylo
v tomto roce propuštěno celkem 157 odsouzených, z toho 59 odsouzených po vykonání trestu odnětí svobody
a 98 odsouzených bylo propuštěno podmíněně. Na úseku vězeňské administrativy a statistiky byla pozornost
zaměřena zejména na průkaznost všech evidencí, včasné hlášení stavu vězňů centrální evidenci vězňů a plnění
ohlašovací povinnosti všem stanoveným orgánům a organizacím. V dané oblasti nebylo zaznamenáno
negativních poznatků. Bez problémů byly vedeny i ostatní úseky činnosti samostatného referátu správního –
úsek spisové služby – trestů (výpočty dalších trestů, propouštění aj.), úsek podatelny. Nedostatky nebyly
shledány ani kontrolou, která byla v měsíci dubnu 2008 provedená pracovníky správního odboru GŘ.
Velká pozornost byla věnována zavádění programu VIS, který neustále vykazoval řadu nedostatků. Modul
Správa vězňů se neustále vyvíjí a zaměstnankyně samostatného referátu správního prováděly opravu některých
dat vězňů a prováděly následné kontroly v tomto programu.
Náležitá pozornost byla věnována i novým předpisům upravujících činnost referátu a jejich zavedení
do praxe.
Dne 17. října 2008 proběhly ve Věznici Karviná volby do Senátu Parlamentu ČR, kterých se zúčastnilo 25
odsouzených. Tyto volby byly organizovány samostatným referátem správním za spolupráce ostatních oddělení
věznice (především OVT, OVaJS, OL). Průběh voleb nebyl narušen žádnou mimořádnou událostí.
B. Informatika
V hodnoceném období pokračovalo zavádění a aktualizace stávajících modulů v systému VIS a příprava
na migraci současných programů do prostředí VIS. Průběžně byly aktualizovány nové verze ekonomických
programů, personálního Fenix II a další (EVI, ASPI, Medicus,...).
Byla provedena instalace systému Remedy, skrze tento program se zajišťují veškeré nákupy a opravy pro
výpočetní techniku. Kompletní servis zajišťovala firma Český servis. Také byla provedena instalace systému
WSUS, který slouží pro automatickou instalaci bezpečnostních záplat v systému Windows a pro prostředí Office
a provedena další část standardizace serverů i kontrola HDD a UPS na serverech.
V roce 2008 bylo z užívání vyřazeno 8 počítačů, 9 monitorů, 6 tiskáren a ostatní komponenty.
Ve spolupráci se stravovateli proběhlo na konci roku zprovoznění bezstravenkového systému Anette.
C. Styk s veřejností (tisk, podávání informací podle z.č. 106 Sb. apod.)
Při podávání informací, při kontaktu s veřejnosti a sdělovacími prostředky bylo postupováno v souladu se zák.
č. 106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím, ve znění novel. Současně bylo dbáno, aby poskytované
informace přispívaly k vytváření pozitivního mediálního obrazu věznice a tím i Vězeňské služby ČR jako celku.
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Kontaktní osobou, ve smyslu shora citovaného zákona, byla ředitelem věznice vedoucí samostatného referátu
správního.
Úkoly tiskové mluvčí věznice plní asistentka ředitele věznice. V hodnoceném období došlo k personální
změně v obsazení této funkce. Tisková mluvčí v případě potřeby připravovala ve spolupráci s příslušnými
vedoucími pracovníky informace pro sdělovací prostředky. V jednom případě poskytla informace sdělovacím
prostředkům. Do časopisu České vězeňství bylo zasláno 7 příspěvků o akcích organizovaných Věznici Karviná.
Činnost Věznice Karviná byla prezentována na internetových stránkách Generálního ředitelství VS ČR
(www.vscr.cz/karvina). Internetová stránka byla pravidelně aktualizována tiskovou mluvčí věznice. Aktualizace
se týkala zejména vývoje počtu odsouzených, zpráv z akcí, které se ve věznici uskutečnily (např. turnaje,
zahraniční návštěvy ve věznici, akce s odsouzenými, setkání s představiteli církve) a podle potřeby nabídky
práce. Na webových stránkách je zveřejňována Výroční zpráva o poskytování informací ve Věznici Karviná za
předcházející rok. Na informační tabuli umístěné před věznicí jsou zveřejněny další zákonem stanovené údaje,
které jsou dle potřeby aktualizovány.
Při podávání informací žadatelům bylo dbáno, aby tyto informace žadatele obdrželi včas, ve stanovené
kvalitě a rozsahu a aby nedošlo k úniku citlivých a osobních údajů.
D. Spolupráce s institucemi a organizacemi (soudy, státní zastupitelství, policie, nevládní
organizace, občanská sdružení apod.)
Spolupráci s orgány činnými v trestním řízení a to zejména s Okresním soudem Karviná, Okresním státním
zastupitelstvím Karviná a PČR Karviná hodnotíme velmi kladně. S Policií ČR Karviná jsme spolupracovali
zejména při zjišťování další trestné činnosti odsouzených.
Spolupráci se státním zástupcem pověřeným dozorem nad výkonem trestu, který pravidelně prováděl
kontroly všech osobních spisů vězněných osob, lze hodnotit jako velmi dobrou. K vedení osobních spisů nebylo
ze strany státního zástupce připomínek.
V roce 2008 se dále rozvíjela spolupráce s Probační a mediační službou středisko Havířov a Karviná. Tuto
spolupráci rovněž hodnotíme velmi pozitivně. Pro naplnění jejích úkolů jsme se snažili vytvořit co nejvhodnější
podmínky. Práva této organizace, která jsou stanovena zákonem, NGŘ č. 50/2008 a ML č. 10/2008 a byla
přesně dodržována. Jednalo se zejména o podávání informací o vězněných osobách, a to buď přímo
telefonickým dotazem na heslo nebo nahlížením do osobního spisu vězně.
Dobrá byla i spolupráce s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou a dalšími zdravotními pojišťovnami a s Poštou
Karviná.
VIII.
NÁMĚTY
A. Ve vztahu k vlastní věznici
Vést podřízené k důslednému plnění stanovených povinností a zejména k dodržování zásad vnitřní
bezpečnosti.
B. Ve vztahu k nadřízeným složkám
Zvážit možnost absolvování ozdravných pobytu v Lázních Darkov – Karviná (podklady byly v roce 2008
zaslány na GŘ).
V souvislosti se zprovozněním oddělení se zesíleným stavebně technickým zabezpečením ve Věznici Karviná
přidělit Věznici Karviná finanční prostředky k realizaci stavebně technického zabezpečení stanoveného NGŘ
55/2007.

14

