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1 ÚVOD  

 Jako téma diplomové práce mi byla zadána ekonomika vězeňství. Vězeňství je 

nejnákladnější a nejrozsáhlejší složka naší justice a zároveň paradoxně stojí na okraji zájmu 

společnosti. Stát ukládá vězeňské službě mnohé povinnosti, a je proto nezbytné, aby opět stát 

vytvořil podmínky pro její řádné fungování. Ekonomika vězeňství je vlastně taková dílčí 

ekonomická disciplína, která se zabývá poskytováním služeb pro společnost jako celek a 

poskytováním osobních služeb pro vězně, který si je ovšem nevyžaduje a neplatí za ně.  

Prohlédla jsem mnoho ekonomických slovníků, ale v žádném se nevyskytuje heslo 

„ekonomika vězeňství“. Měla jsem problém objasnit tento ústřední pojem mé práce. Našla 

jsem vesměs teoretické poučení, kdy jsou dostupné určité faktografické informace, které se 

věnují psychologickým stránkám, historií vězeňství, sociologickým aspektům či pracovní 

výchově vězňů.  

Předmětem této diplomové práce je bližší seznámení s problémy českého vězeňství, 

kdy věznice byly do konce roku 2012 přeplněné a neustále rostl počet vězňů, což se nyní 

„vyřešilo“ prostřednictvím amnestie prezidenta republiky, ale dosud chybí finance na 

optimální provoz stávajících věznic. Diplomová práce se proto zaměřuje i na rozpočet 

Ministerstva spravedlnosti, do jehož kompetence spadá oblast vězeňství, ve které se vyskytují 

problémy. 

 Cílem diplomové práce je v co nejširším rozsahu ukázat, jaké jsou ekonomické 

problémy v českém vězeňství a formulovat návrhy, jak tyto problémy řešit. Jádrem mé 

diplomové práce je kapitola 4. pod názvem „Specifika ekonomiky vězeňství“ a kapitola 5. 

„Návrhy a doporučení“.   

Diplomová práce se v rámci svého cíle opírá o literaturu uvedenou v připojeném 

seznamu a informace z internetu. Dále jsem vycházela z vlastních poznatků, protože pracuji 

v justici již 21 let. Hlavní metodou práce byla analýza shromážděných informací a syntéza 

poznatků s přihlédnutím k relevantním mimoekonomickým faktorům ovlivňujícím situaci 

v našem vězeňství.  
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2 JUSTICE A JEJÍ EKONOMICKÁ STRÁNKA  

2.1 Justice obecně  

 Uplatňování práva ve společnosti je - bohužel - provázeno jeho porušování nebo 

ohrožování. Eliminace uvedeného nebezpečí vyžaduje vytvoření účinného systému, který by 

obnovil právní stav a všeobecně preventivně působil v zájmu udržování právních norem. 

Tento systém spoluvytváří jednak státní správa (v méně závažných porušeních práva – 

správních deliktech včetně přestupků), jednak trestní soudnictví jako součást justice (v 

případech závažného porušení práva – přečinech a zločinech). 

Posláním justice je rozhodovat o právech, vině a trestu, včetně zabezpečení výkonu 

tohoto rozhodování. Specifickou funkci v jejím rámci plní vězeňství – v izolaci důvodně 

podezřelých ze závažných trestných činů (vazba) a výkonu trestu odnětí svobody. 

V České republice sestává justice z těchto specifických složek:   

a) Ministerstva spravedlnosti jako ústředního orgánu státní správy, 

b) složek organizačně spadajících pod Ministerstvo spravedlnosti - obecného soudnictví,   

    státního zastupitelství, vězeňství, probační a mediační služby,   

c) nespadajících pod Ministerstvo spravedlnosti – Ústavního soudu, advokacie, notářství,  

   příp. veřejného ochránce práv a aktivit občanského sektoru, např. spolku Šalamoun, který je  

zaměřený na podporu nezávislé justice v Česku. 

 Hranice justice jsou nejasné a z dlouhodobého hlediska i pohyblivé. Vymezení těchto 

hranic je v moci zákonodárce (případně ústavodárce) – ten určuje, co už je chování 

podléhající trestu ze strany společnosti a kdo je v tomto smyslu kompetentní – zda úřad 

(správní trestání) nebo soudy. Zároveň soudům ukládá konat i v nesporných věcech/agendách. 

 Segmenty justice, tj. především obecné soudnictví, státní zastupitelství, advokacie a 

vězeňství spolu musí úzce spolupracovat a navzájem se doplňovat v procesu zkvalitňování 

morálky celé společnosti. 

 Bezprostředním předstupněm justice jsou kontrolní činnosti a represivní složky, dále 

podněty občanů. Pozadí tvoří zákonodárci (právním rámcem) a vláda (zabezpečením jeho 

realizace).  

 Kontrolní činností se zabývá také Parlament. Kromě legislativního procesu, jímž 

ovlivňuje především rámec fungování veřejné správy, se výrazně podílí také na realizaci moci 

výkonné a soudní. Za výrazný projev ovlivňování činnosti veřejné správy lze označit finanční 
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hospodaření státu, které se děje prostřednictvím státního rozpočtu. Návrh státního rozpočtu 

podává podle článku 42 odst. 1 zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky vláda a 

projednává jej a usnáší se na něm jen Poslanecká sněmovna.  

 Kontrolu provádí také Veřejný ochránce práv. Patří mezi instituty, které zaručují 

zákonné a spravedlivé fungování veřejné správy. Činnost Ochránce je zakotvena v zákoně č. 

349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, kde je charakterizován jako osoba působící 

k ochraně jiných osob před jednáním úřadů a dalších institucí.
1
 Veřejný ochránce práv se 

zabývá také ochranou práv vězněných osob, ať již jde o obviněné či odsouzené, podmínkami 

výkonu trestu odnětí svobody a podmínkami vazby a činností Vězeňské služby ČR.  

2.1.1 Financování justice 

 Jedním ze základních problémů justice se jeví otázka jejího financování, tj. 

rozhodování o rozpočtu rezortu justice jako celku, a následné rozdělování finančních 

prostředků určených justici mezi jednotlivé soudy. Podstatu problému lze stručně popsat tak, 

že ten, kdo rozhoduje o rozdělování peněz určených v rozpočtu pro justici mezi jednotlivé 

soudy, má skutečný a reálný potenciál ovlivňovat soudce v jejich činnosti, čímž je 

problematizována též soudcovská nezávislost. 

  I Evropská komise kritizuje Českou republiku ohledně správy soudnictví, kdy 

zdůrazňuje, že je zde nezdravě silné postavení ministerstva spravedlnosti, finanční i kariérní 

závislost soudů a jednotlivých soudců na Ministerstvu financí a také na neexistující orgán 

spravující justici s dostatečným podílem soudců na celostátní úrovni. Řadu podnětů v podobě 

různých stanovisek formuloval také Poradní sbor evropských soudců, který ve Stanovisku č. 2 

– O financování a správě soudů, formuluje obecný požadavek, aby financování soudů nebylo 

závislé na výkyvech politické moci. Z tohoto důvodu dochází k závěru, že nejvhodnější 

institucionální uspořádání je takové, ve kterém se mohou soudy či jimi zvolení zástupci 

justice v otázkách finančních obracet se svými požadavky přímo na ministerstvo financí či 

parlament. Procedura schvalování rozpočtu by pak měla v každém případě v té či oné podobě 

zohlednit názory justice. Za ideální podobu institucionálního zohlednění rozpočtových 

požadavků justice považuje stanovisko situaci, ve které jsou rozpočtové požadavky justice 

formulovány nezávislým orgánem typu rady soudnictví.
2
 

                                                             
1
   HALÁSEK, Dušan. Veřejná ekonomika. 2. vyd. Opava: Optys,  2007. 207 s. ISBN 80-85819-60-0,  

    s. 197-198. 
2
 LIGA LIDSKÝCH PRÁV. LLP:  Dvacet let svobodné justice, nedořešené otázky, podkladový     

   materiál pro seminář konaný dne 18. 11. 2009 [online]. [18. 11. 2009]. Dostupné z:  
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 I systém státního zastupitelství by bylo vhodné doplnit nejvyšší radou; měla by však 

vzhledem k začlenění státního zastupitelství do rezortu spravedlnosti charakter pouze poradní. 

Většina státních zástupců míní, že by bylo vhodné vybudovat řadu specializovaných orgánů 

činných v trestním řízení, od policie, přes státní zastupitelství až po soudy, a to už jenom 

z hlediska funkční centralizace informací a pravomocí.
3
 

2.2 Ministerstvo spravedlnosti 

 

  Česká republika ve své historii má dosud jediný, mnohokrát novelizovaný 

kompetenční zákon 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy 

České republiky. Jím se určují jednotlivé ústřední orgány a tento zákon upravuje jejich 

působnost. Jsou to ty, v jejichž čele stojí člen vlády. Patří zde také Ministerstvo spravedlnosti.  

 Ministerstvo spravedlnosti České republiky je ústředním orgánem státní správy v 

justiční oblasti. Kompetenční zákon vymezuje základní působnost Ministerstva spravedlnosti 

a další kompetence jsou zahrnuty v jednotlivých zákonech.  

 Dle organizačního řádu Ministerstva spravedlnosti, který nabyl účinnosti dne 

1. 9. 2012:  Dle oddílu I., čl. 1 je Ministerstvo spravedlnosti (dále jen „ministerstvo“) zřízené 

podle § 11 zákona ČNR č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní 

správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ústředním orgánem státní správy České 

republiky pro soudy, státní zastupitelství, Probační a mediační službu a pro vězeňství; je mu 

podřízena Vězeňská služba České republiky (dále jen „vězeňská služba“). Řídí Institut pro 

kriminologii a sociální prevenci, Rejstřík trestů, Justiční akademii a Zotavovny Vězeňské 

služby České republiky. 

 Dle oddílu I. článku 2 odstavce 6 Ministerstvo zabezpečuje ministrem stanovené úkoly 

při výkonu dozoru nad dodržováním právních předpisů při výkonu vazby a trestu odnětí 

svobody a kontroly nad výkonem vazby a trestu odnětí svobody.
4
 

 

                                                                                                                                                                                              
   http://llp.cz/publikace/dvacet-let-svobodne-justice-nedoresene-otazky/. 
3
 SCHNEIDER, Jan. Česká pozice:  Politici soudní moc jen tak ze spárů nepustí [online]. ČP [30. 10.  

  2011]. Dostupné z :  http://www.ceskapozice.cz/domov/pravo-bezpecnost/politici-soudni-moc-jen-             

  tak-ze-sparu-nepusti?page=0,1. 
4 MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI ČR, MSp: Organizační řád Ministerstva spravedlnosti ČR,  

  Rozhodnutí č. 13/2012 ze dne 31. 8. 2012 [online]. MSp [31. 8. 2012]. Dostupné z:   

  http://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?j=33&o=23&k=5840&d=184430. 

http://iuridictum.pecina.cz/w/%C4%8Cesk%C3%A1_republika
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ministerstvo
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Ast%C5%99edn%C3%AD_org%C3%A1n_st%C3%A1tn%C3%AD_spr%C3%A1vy
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vl%C3%A1da_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Ast%C5%99edn%C3%AD_org%C3%A1n_st%C3%A1tn%C3%AD_spr%C3%A1vy
http://www.ceskapozice.cz/domov/pravo-bezpecnost/politici-soudni-moc-jen-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20tak-ze-sparu-nepusti?page=0,1
http://www.ceskapozice.cz/domov/pravo-bezpecnost/politici-soudni-moc-jen-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20tak-ze-sparu-nepusti?page=0,1
http://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?j=33&o=23&k=5840&d=184430
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2.2.1 Rozpočet Ministerstva spravedlnosti  

 

Návrh rozpočtu celkových výdajů Ministerstva spravedlnosti byl pro rok 2013 

stanoven na částku 21,160 miliardy Kč, pro rok 2012 stanoven  na částku 20,690 miliardy Kč.  

Pro srovnání v roce 2009 byl schválený rozpočet 21,7 miliard a skutečný rozpočet 22,3 

miliard, v roce 2010 byl schválený rozpočet 22 miliard a skutečný rozpočet 20,9 miliard. 

Schválený rozpočet výdajů pro rok 2011 byl 20,058 miliard.  

Střednědobý výhled celkových příjmů a výdajů státního rozpočtu v letech 2012 až 

2015 jsem názorně zobrazila v příloze č. 1 (viz tabulka 1). 

 V roce 2013 úřad hospodaří s částkou přes 21,1 miliardy korun. V dalších letech 

s rozpočtem zhruba o 600 milionů korun chudším a v roce 2015 s necelými 20 miliardami. 

Ministerstvo spravedlnosti považuje prostředky určené na roky 2014 a 2015 za nedostatečné, 

protože resort předpokládá roční rozpočtové náklady ve výši cca 21 500 milionů (minimálně 

však na úrovni roku 2013). Přitom právě kvůli žádosti o navýšení rozpočtu zhruba o miliardu 

premiér Petr Nečas (ODS koncem června 2012 odvolal z funkce ministra spravedlnosti Jiřího 

Pospíšila (ODS). Ministerstvo ale peníze nakonec získalo. Konkrétně se rozpočet navýšil 

v tomto roce o 250 milionů za prodaný majetek a o 700 milionů, které úřad získal navíc 

výběrem soudních poplatků. V roce 2012 úřad hospodařil přibližně s 20,7 miliardami korun, 

ale přes 500 milionů mu však vláda zmrazila a ministerstvo na ně nesmělo sahat. Vzhledem 

k napjaté finanční situaci ve vězeňství byla většina částky vázána u soudů a státních 

zastupitelství a také v oblasti informačních technologií.
5
 

Ministerstvo spravedlnosti se z důvodu vázání finančních prostředků dostalo do výrazné 

finanční nedostatečnosti. Resort proto šetřil a nerealizoval některé naplánované projekty. Ale 

přesto mu stále chybělo 328 milionů, které vláda na konci roku 2012 uvolnila v rozpočtu 

ministerstva spravedlnosti. Ministerstvo peníze použilo na zaplacení výdajů, například na 

odměny advokátům ex offo, znalcům, tlumočníkům nebo notářům a použilo je také na nutné 

opravy a údržbu či platby za nakoupené služby.
6
 

                                                             
5
 ČESKÁ TELEVIZE. ČT24:  Na příliš nízký rozpočet si ztěžuje i ministerstvo spravedlnosti [online].  

  ČT[16. 7. 2012]. Dostupné z : http://www.ceskatelevize.cz/ct24/ekonomika/186134-na- 

  prilis-nizky-rozpocet-si-stezuje-i-ministerstvo-spravedlnosti/. 
6 ČESKÉ NOVINY:  Vláda uvolnila 328 milionů v rozpočtu ministerstva spravedlnosti [online].   

  [Cit. 8. 11. 2012]. Dostupné z:  http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/vlada-uvolnila-328-milionu-v-    

  rozpoctu-ministerstva-spravedlnosti/863452&id_seznam=802.  

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/ekonomika/186134-na-
http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/vlada-uvolnila-328-milionu-v-%20%20%20%20%20rozpoctu-ministerstva-spravedlnosti/863452&id_seznam=802
http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/vlada-uvolnila-328-milionu-v-%20%20%20%20%20rozpoctu-ministerstva-spravedlnosti/863452&id_seznam=802
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Dle Zákona o státním rozpočtu na rok 2013 pro kapitolu 336 Ministerstvo 

spravedlnosti celkové příjmy dosahují 3,042 mld. Kč a celkové výdaje dosahují 21,349 mld. 

Kč. Z toho výdaje vězeňské části činí 8,230 mld. Kč.
7
  

Ukazatele kapitoly 336 Ministerstvo spravedlnosti pro rok 2012 a 2013 jsem názorně 

zobrazila v příloze č. 1 (viz tabulka 2). 

2.3 Složky podřízené ministerstvu spravedlnosti 

 

2.3.1 Soudy 

K nejvýznamnějším funkcím státu patřil vždy výkon soudnictví. Hlavním úkolem 

soudů je zákonem stanoveným způsobem poskytovat ochranu právům. To vyplývá ze 

základních funkcí právního státu garantujících práva na soudní ochranu. Tedy každý člověk 

má mít svobodný přístup k soudům.   

Právo na soudní ochranu bylo zakotveno i v nejvýznamnějších mezinárodních 

právních dokumentech. Především je třeba upozornit na čl. 8 a 10 Všeobecné deklarace 

lidských práv přijaté Organizací spojených národů v roce 1948 a Úmluvu o ochraně lidských 

práv a základních svobod uzavřenou v Římě na půdě Rady Evropy v roce 1950.  Z českých 

ústavních dokumentů je to především Listina základních práv a svobod (č. 2/1993 Sb.).  

Vzhledem k tomu, že soudy plní významné funkce každého právního státu, jsou 

významnou součástí státního mechanismu. Organizaci soudnictví věnují významnou 

pozornost ústavní předpisy všech demokratických států. Ústava České republiky (zákon č. 

1/1993 Sb. ze 16. prosince 1992) o ní hovoří jednak v základních článcích (1 až 4), 

v některých dalších částech z hlediska vztahu k orgánům moci zákonodárné a výkonné (čl. 27, 

28, 62, 65, 80) a zvláště pak v hlavě čtvrté nazvané „Moc soudní“ (čl. 81 až 96). 
8
 

Úkoly našeho soudnictví jsou demonstrativně vyjmenovány v § 2 zákona č. 6/2002 

Sb., o soudech a soudcích. Soudy projednávají a rozhodují spory a jiné věci patřící do jejich 

pravomoci podle zákonů o občanském soudním řízení. Jeho součástí jsou i tzv. agendy 

nesporné, v podstatě obdobné správní činnosti jiných státních orgánů. Projednávají a 

                                                             
7
 Zákon č. 504 ze dne 19. 12. 2012 o státním rozpočtu České republiky na rok 2013. In: Sbírka zákonů  

  České republiky. 2013. Částka 189, s. 6674-6784. Dostupný také z:  

  http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/zakon_o_sr.html. 
8
 SCHELLEOVÁ, Ilona.  Organizace soudnictví a právní služby. 1. vyd. Praha:  Nakladatelství Alfa  

   Publishing, s.r.o., divize Brno, 2006. 213 s. ISBN 80-86851-39-7, s. 9-10. 

 



 

7 

rozhodují trestní věci patřící do jejich pravomoci podle zákona o trestním řízení. Rozhodují 

v dalších případech stanovených zákonem nebo mezinárodní smlouvou, s níž vyslovil souhlas 

Parlament, jíž je Česká republika vázána a která byla vyhlášeno. Další složkou je tzv. správní 

soudnictví, které zajišťuje přezkoumávání rozhodnutí vydaných správními orgány ve 

správním řízení, což je prostředek ochrany před nezákonnými rozhodnutími veřejné správy. 

K těmto úkolům je samozřejmě třeba přidat úkoly, jež plní ústavní soudnictví, tedy 

zajišťování rozhodování o ústavnosti zákonů a zákonnosti jiných právních předpisů, 

popřípadě individuálních právních aktů a postupů.  

Mezi hlavní znaky činnosti soudu patří jejich nezávislost a veřejnost. Postupně se 

v zákonech definovaly okresní a výjimečně i krajské soudy jako soudy nalézací, krajské a 

vrchní soudy jako soudy odvolací a nejvyšší soudy jako soudy, které rozhodováním o 

mimořádných opravných prostředcích zejména přispívají ke sjednocování judikatury. 

Uvedený čtyřstupňový systém soudů se postupem času ustálil, byť lze uvažovat o jeho 

zjednodušení. 

Soudnictví trestní má určující význam pro vězeňství, kdy zajišťuje ochranu 

společnosti rozhodováním o vině, a je-li tato zjištěna, tak rovněž rozhodování o trestu (čl. 90 

Ústavy České republiky, čl. 40 odst. 1 Listiny základních práv a svobod). Zákon č. 6/2002 Sb. 

v platném znění, hovoří o rozhodování trestních věcí. Tedy jde o rozhodování o vině 

obžalovaného a ukládání zákonem stanovených trestů, popřípadě jiných opatření. Stát zde 

tedy vedle plnění funkce řešení právních konfliktů plní i funkci, kterou můžeme 

charakterizovat jako ochrana společnosti proti kriminalitě.
 9

 České trestní právo je v současné 

době upraveno zejména v trestním zákoníku, který lze považovat za kodex trestního práva 

hmotného, a v trestním řádu, který je obdobnou ucelenou úpravou trestního práva procesního. 

Tyto dva kodexy doplňuje zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy 

a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech 

mládeže), který obsahuje normy hmotněprávního i procesněprávního charakteru týkající se 

trestní odpovědnosti mladistvých a trestního řízení vedeného proti nim. Dále je od 1. ledna 

2012 účinný zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, který jako 

novinku v českém právu zavedl trestní odpovědnost právnických osob, když do té doby byly 

trestně odpovědné jen osoby fyzické. 

                                                             
9
 SCHELLEOVÁ, Ilona. Organizace soudnictví a právní služby. 1. vyd. Praha:  Nakladatelství Alfa  

  Publishing, s.r.o., divize Brno, 2006. 213 s. ISBN 80-86851-39-7, s. 13-14. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Trestn%C3%AD_z%C3%A1kon%C3%ADk_(%C4%8Cesko,_2009)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kodex
http://cs.wikipedia.org/wiki/Trestn%C3%AD_%C5%99%C3%A1d
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mladistv%C3%BD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A1vnick%C3%A1_osoba
http://cs.wikipedia.org/wiki/Fyzick%C3%A1_osoba
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 Trestní právo je odvětvím veřejného práva, které určuje, jaké společensky škodlivé 

jednání jsou trestnými činy, jaké jsou sankce za jejich spáchání a jakým způsobem stát 

prostřednictvím svých příslušných orgánů spáchání trestných činů zjišťuje a jejich pachatele 

trestá. Trestní právo je součástí právního řádu příslušného státu. Spolu s právem ústavním a 

správním se řadí mezi obory práva veřejného, neboť mu dominuje vztah mezi státem a jeho 

orgány na straně jedné a dalšími osobami (občany státu a dalšími osobami podléhajícími 

pravomoci státu) na straně druhé. V trestním právu rozlišujeme trestní právo hmotné – 

stanoví, co je trestným činem, podmínky trestní odpovědnosti, jaké sankce (trest či ochranné 

opatření) lze za trestný čin uložit a trestní právo procesní – stanoví postup příslušných orgánů 

státu (v ČR tzv. orgány činné v trestním řízení) při zjišťování trestných činů, prokazování 

jejich spáchání konkrétním osobám, ukládání a výkon trestů a ochranných opatření, upravuje 

zároveň i práva a povinnosti osoby, proti které se trestní řízení vede, jakož i dalších osob, 

jichž se toto řízení dotýká.  

Vazba je opatření v trestním řízení, které slouží k zajištění osoby obviněného pro 

účely trestního řízení a výkonu trestu. Účelem vazby je zabránit obviněnému, aby se vyhýbal 

trestnímu řízení nebo trestu, aby mařil či ztěžoval provádění důkazů, aby dokonal trestný čin 

či páchal další trestnou činnost. Podstatou vazby je dočasné (nicméně zpravidla delší, řádově 

trvající týdny, měsíce, výjimečně i roky) omezení osobní svobody obviněného rozhodnutím 

soudu ve specializované vazební věznici či ve vazebním oddělení věznice běžné. Vazba má 

pouze zajišťovací funkci, nelze ji pokládat za trestní sankci či prostředek nápravy, zároveň 

také nijak dopředu neurčuje výsledek trestního stíhání (budoucí odsouzení či osvobození 

obviněného). 

Účelem trestu je chránit společnost a zabránit pachateli v další trestné činnosti. Trestní 

zákoník zná tyto druhy trestů: klasické odnětí svobody (zásadně nejvýše na 20 let), výjimečný 

trest (nad 20 až do 30 let, nebo na doživotí), domácí vězení, obecně prospěšné práce, 

propadnutí majetku, peněžitý trest, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty, zákaz 

činnosti, zákaz pobytu, zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce, ztráta 

čestných titulů nebo vyznamenání, ztráta vojenské hodnosti, vyhoštění z území ČR (pouze 

cizinci). Trestní zákoník zná tyto druhy ochranných opatření: ochranné léčení, zabezpečovací 

detence, zabrání věci nebo jiné majetkové hodnoty, ochranná výchova (pouze u mladistvých). 

Věznění (vazba i výkon trestu odnětí svobody) je tedy jen jednou z možností, jak 

vykonávat spravedlnost. Proporce věznění ve výkonu spravedlnosti je věcí trestní politiky 

státu. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A1vn%C3%AD_odv%C4%9Btv%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ve%C5%99ejn%C3%A9_pr%C3%A1vo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Trestn%C3%BD_%C4%8Din
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Astavn%C3%AD_pr%C3%A1vo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Spr%C3%A1vn%C3%AD_pr%C3%A1vo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Trestn%C3%AD_pr%C3%A1vo_hmotn%C3%A9
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Trest_(pr%C3%A1vo)&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ochrann%C3%A9_opat%C5%99en%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ochrann%C3%A9_opat%C5%99en%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Trestn%C3%AD_pr%C3%A1vo_procesn%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Org%C3%A1ny_%C4%8Dinn%C3%A9_v_trestn%C3%ADm_%C5%99%C3%ADzen%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Trestn%C3%AD_%C5%99%C3%ADzen%C3%AD
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2.3.2 Probační a mediační služba ČR 

 

 Jedním ze stále se rozvíjejících principů spravedlnosti je především princip 

restorativní justice. Z tohoto principu vychází alternativní tresty, alternativní způsoby řešení 

trestních věcí a tedy i činnost Probační a mediační služby.  Restorativní justice se zaměřuje na 

újmy vzniklé trestným činem a usiluje o zohlednění potřeb poškozeného, dále podporuje 

odpovědnost pachatele za řešení vzniklé situace a zapojuje poškozeného pachatele a komunitu 

do procesu řešení.   

 Probační a mediační služba ČR zakotvila do našeho právního řádu zákonem č.  

257/2000 Sb., o Probační a mediační službě, který nabyl účinnosti 1. ledna 2001.  Tato služba 

je organizační složkou státu, která provádí úkony probace a mediace ve věcech 

projednávaných v trestním řízení. Zákonná úprava je v souladu s Ústavou i ústavním 

pořádkem ČR.  

 Probací se rozumí organizování a vykonávání dohledu nad obviněným, obžalovaným 

nebo odsouzeným, kontrola výkonu trestů nespojených s odnětím svobody, včetně uložených 

povinností a omezení, sledování odsouzeného ve zkušební době podmíněného propuštění 

z výkonu trestu odnětí svobody, dále individuální pomoc obviněnému a působení na něj, aby 

vedl řádný život, vyhověl soudem nebo státním zástupcem uloženým podmínkám a tím došlo 

k obnově narušených právních i společenských vztahů.  

 Probační činnost zahrnuje působení probačního pracovníka v rámci tzv. probačního 

dohledu, soudní pomoci, včasné pomoci a jeho působení při zajištění výkonu trestu obecně 

prospěšných prací.  Tato činnost je založena na účelné kombinaci tří prvků: kontroly, pomoci 

a poradenství. Její uplatnění vede ke zvýšení účinnosti trestní sankce stejně jako k dosažení 

vyváženého poměru mezi trestní represí a prevencí. V probaci je spatřován především 

prostředek humanizace zacházení s odsouzenými tak, že probace méně narušuje sociální 

vazby pachatelů, méně je psychicky traumatizuje. Poskytuje možnost být součástí 

společenství, nijak se nevymykat od ostatních, nebýt odlišný. 

 Mediace je mimosoudní prostředkování za účelem řešení sporu mezi obviněným a 

poškozeným a činnosti směřující k urovnání konfliktního stavu, vykonávaná v souvislosti 

s trestním řízením. Mediaci lze provádět jen s výslovným souhlasem obviněného a 

poškozeného. 
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 V České republice jsou hlavními principy Probační a mediační služby snaha 

respektovat klienta, ochraňovat společnost, vyváženost systému mezi pachatelem, obětí a 

společností, dále kontinuita a spolupráce s dalšími organizacemi.
10

 

 

2.3.3 Státní zastupitelství 

 

 Státní zastupitelství je soustava státních úřadů, které jsou určeny k zastupování státu 

státními zástupci při ochraně veřejného zájmu ve věcech svěřených zákonem do jeho 

působnosti.  Těžiště působnosti spočívá v plnění role orgánu veřejné žaloby v trestním řízení a 

dalších úkonů vyplývajících z trestního řádu (zejména výkon dozoru nad zachováváním 

zákonnosti v přípravném řízení trestním, účast v hlavním líčení a veřejném zasedání konaných 

soudem), vykonává dozor nad dodržováním právních předpisů v místech, kde se vykonává 

vazba, trest odnětí svobody, ochranné léčení a ochranná nebo ústavní výchova. 

 Podle české Ústavy i podle judikatury Ústavního soudu je státní zastupitelství součástí 

moci výkonné, kdy je významným činitelem výkonu spravedlnosti. Postavení, působnost, 

vnitřní vztahy, organizaci a správu státního zastupitelství upravuje zákon č. 283/1993 Sb., o 

státním zastupitelství, který nabyl účinnosti 1. ledna 1994, kdy soustava státního zastupitelství 

nahradila dosavadní prokuraturu České republiky. Mezi roky 1953 až 1993 existovala 

prokuratura, která byla podle tzv. socialistické ústavy vyňata z podřízenosti vlády (a tím i 

ministerstva).   

 V přípravném řízení trestním je státní zástupce dominujícím orgánem – v této 

souvislosti se používá termínu „dominus litis“. Státní zástupce v něm vykonává dozor nad 

zachováním zákonnosti. Za účelem objasnění věci a zjištění pachatele je zmocněn ukládat 

policejnímu orgánu provedení úkonů, ke kterým je tento orgán oprávněn.
11

 

2.3.4 Vězeňská služba ČR 

 

 Vězeňská služba České republiky byla zřízena zákonem č. 555/1992 Sb., o Vězeňské 

službě a justiční stráži České republiky, s účinnosti od 1. 1. 1993. Zajišťuje ostrahu 
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 ŽATECKÁ, Eva. Postavení a úkoly probační a mediační služby. Ostrava: Key Publishing, 2007.  

   136 s. ISBN 978-80-87071-55-7, s. 26. 
11

 NEJVYŠŠÍ STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ ČR. NSZ ČR: Působnost státního zastupitelství [online].  
   NSZ ČR [10. 4. 2013]. Dostupné z: http://www.nsz.cz/index.php/cs/o-statnim- 

   zastupitelstvi/pusobnost/pusobnost-statniho-zastupitelstvi. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9A%C5%99ad
http://cs.wikipedia.org/wiki/St%C3%A1t
http://cs.wikipedia.org/wiki/Trestn%C3%AD_%C5%99%C3%ADzen%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Trestn%C3%AD_%C5%99%C3%A1d
http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99%C3%ADpravn%C3%A9_%C5%99%C3%ADzen%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hlavn%C3%AD_l%C3%AD%C4%8Den%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vazba_(pr%C3%A1vo)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Trest
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Astava_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Astavn%C3%AD_soud_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky
http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%BDkonn%C3%A1_moc
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sb%C3%ADrka_z%C3%A1kon%C5%AF
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Z%C3%A1kon_o_st%C3%A1tn%C3%ADm_zastupitelstv%C3%AD&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Z%C3%A1kon_o_st%C3%A1tn%C3%ADm_zastupitelstv%C3%AD&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/1._leden
http://cs.wikipedia.org/wiki/1994
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Prokuratura_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/1953
http://cs.wikipedia.org/wiki/1993
http://www.nsz.cz/index.php/cs/o-statnim-
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obviněných a odsouzených a další úkoly vyplývající z výkonu vazby a trestu odnětí svobody. 

Vězeňská služba je organizační složkou státu podřízenou ministerstvu spravedlnosti. Ministr 

vězeňskou službu řídí prostřednictvím generálního ředitele, kterého jmenuje a odvolává. 

Vězeňská služba se člení na vězeňskou stráž a justiční stráž, které mají postavení ozbrojeného 

sboru a správní službu, která je zajišťována občanskými zaměstnanci. Organizačně je 

Vězeňská služba členěna na Generální ředitelství Vězeňské služby ČR, ústavy pro výkon 

vazby, ústavy pro výkon trestu odnětí svobody a účelová zařízení Vězeňské služby ČR, jimiž 

jsou Institut vzdělávání VS ČR a zotavovny vězeňské služby.   

 

2.4 Složky nepodřízené Ministerstvu spravedlnosti 

 

2.4.1 Advokátní komora 

 

 Česká advokátní komora (ve zkratce ČAK) je stavovským sdružením advokátů. Její 

sídlo je v Praze a má pobočku v Brně. Jedná se o největší právnické profesní sdružení 

samosprávy v České republice. Členství v ní je pro všechny advokáty ze zákona povinné. 

Vykonává samosprávu advokacie a jako taková chrání a garantuje kvalitu právních služeb 

poskytovaných advokáty. Komora je veřejnoprávní korporací, není tedy součástí státu. Jako 

právnická osoba veřejného práva je zřizována zákonem a nezapisuje se do obchodního 

rejstříku. 

 Zastupování lidí, kterým přidělí advokáta stát, je velkým byznysem. Advokátům ex 

offo stát v roce 2011 vyplatil podle údajů ministerstva něco přes 700 milionů korun. 

Ustanoveným advokátům v trestních věcech vyplatil odměny ve výši skoro 566 milionů korun 

(v civilních věcech více než 172 milionů korun). Pokud se tato cifra podělí číslem 1418, tedy 

počtem trestních advokátů registrovaných u České advokátní komory, kteří se nechali zapsat 

na seznamy pro ex offo zastupování, dojdeme k sumě 392 tisíc na osobu ročně či 32 700 

korun měsíčně. 
12

 

 

                                                             
12 ČESKÁ ADVOKÁTNÍ KOMORA. ČAK: Nutná obhajoba stojí stát půl miliardy, vrátí  

   zlomek.[online]. [10. 4. 2013].   Dostupné z: http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=1659. 
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3 VĚZEŇSKÁ SLUŽBA V KONTEXTU RESORTU SPRAVEDLNOSTI  

 

 Potřebu spravedlnosti uspokojuje soudnictví, vězeňská služba je jeho „prodlouženou 

rukou“ a současně však uspokojuje potřebu ochrany občana a jeho majetku.
 
Vězeňská služba 

patří především do prvního bloku odvětví veřejného sektoru, což je blok odvětví 

společenských potřeb. Zde zasahuje do sféry policie (uspokojování potřeby ochrany občana a 

jeho majetku), je segmentem justice (uspokojování potřeb občana dovolat se spravedlnosti) a 

spolupracuje především se státní správou a samosprávou (díky interakci s ostatními 

odvětvími). Hlavním posláním vězeňské služby je izolovat odsouzené a některé obviněné 

občany, kteří se dopustili trestných činů, od zbytku populace a snažit se o kultivaci těchto 

občanů formou převýchovy. 

3.1 Fyzický popis vězeňství 

 

Pojem vězeňství vyjadřuje institucionalizovanou činnost státu v rámci platného 

trestního práva, která je zaměřena na zadržování pachatelů trestné činnosti za účelem trestního 

řízení (výkon vazby), jejich dočasnou izolaci od společnosti spojenou s nápravou (výkon 

trestu odnětí svobody), nebo na jejich trvalou izolaci od společnosti (výkon doživotního trestu 

odnětí svobody). Výkon vězeňství úzce souvisí s vývojem trestního práva a soudnictví. 

Vězeňský systém je uspořádaný celek, zahrnující obecné a zvláštní podmínky věznění ve 

veřejném zájmu, které jsou upraveny zákonem a prováděcími právními předpisy. Jeho 

charakter je určen sociální funkcí vězeňství se zřetelem na charakter státního zřízení.  

Zvláštní podmínky věznění se týkají klasifikace (třídění vězňů) a diferenciace 

(odlišného zacházení s ohledem na jednotlivé kategorie vězňů), a to se zřetelem k účelu 

věznění (výkonu vazby nebo trestu odnětí svobody), pohlaví a věku vězněných osob (muži, 

ženy, mladiství, přestárlí), dále ke stupni jejich kriminálního narušení a možnosti nápravy 

(typy: prosociální, asociální, pseudosociální, antisociální) a k vytvoření podmínek k léčebně 

výchovnému zacházení (protialkoholní, protidrogová a sexuologická ambulantní ochranná 

léčba v průběhu výkonu trestu odnětí svobody). Ke zvláštním podmínkám věznění lze přiřadit 

vězeňský personál (jeho počáteční stav s ohledem na počet a složení vězňů, organizační 

strukturu a kvalifikační požadavky na systemizované funkce), dále kázeňské a donucovací 

prostředky (včetně stanovených právních a technických podmínek k jejich použití) a ochranu 
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práv vězněných osob, spočívající v možnosti podávání žádostí, stížnosti a provádění kontrolní 

a inspekční činnosti (vnitřní, vnější, odborné, laické, vnitrostátní, mezinárodní).
13

 

Charakter vězeňství vyžaduje trvalou přítomnost ozbrojeného sboru (vězeňská stráž) 

ve všech věznicích (vedle správního aparátu a nezbytných služeb).  

Vězeňství je přímo i nepřímo ovlivňováno systémy působícími uvnitř odvětví justice, 

tj. soudnictvím, státním zastupitelstvím a advokacií a také všemi odvětvími veřejného sektoru, 

kvantitou a kvalitou ziskového sektoru, celkovým morálním stavem společnosti vyjádřeným 

stavem neziskového nestátního sektoru a celkovým stavem legislativy. 

 Obecné podmínky věznění se týkají základních požadavků na ubytování, hygienu, 

ošacení, stravování, zdravotní péči, vycházky a tělesné cvičení, kontakt s vnějším světem, 

náboženský život, užívání osobních věcí, pracovní a mimopracovní činnost a na ochranu práv 

vězněných osob. Je to vlastně takové ubytovací zařízení s hygienou a stravou, které se dá 

srovnat se zařízeními sociální péče pro dospělé, či internátními školami. Je tu několik rozdílů. 

V internátní škole zaplatí dítě za ubytování od pondělka do pátku měsíčně kolem 1200,-Kč a 

za stravu také kolem 1200,-Kč, prádlo si vozí na vyprání domů. V zařízeních sociální péče 

pro dospělé se platí měsíčně za ubytování kolem 6000,-Kč a za stravu asi 5000,-Kč.  

Ubytování ve věznicích včetně stravy a praní prádla stojí vězně měsíčně 1500,-Kč, ale vězeň 

je zde většinou nedobrovolně.  

3.2 Finanční vyjádření vězeňství a způsoby jeho financování  

 

 Vězeňská služba ČR je organizační složkou (dř. rozpočtovou organizací) státu, 

samostatně vede účetnictví, její rozpočet tvoří největší položku v rámci Ministerstva 

spravedlnosti.  Hospodářská činnost Vězeňské služby ČR je uvedena v zákoně ČNR číslo 

555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky ze dne 17. 11. 1992, který 

byl aktualizován dne 18. 4. 2012 zákonem č. 375/2011 Sb. upravujícím zřízení a činnost 

vězeňské služby a justiční stráže ČR. V hlavně první Organizace a řízení Vězeňské služby v § 

4a je uvedeno, že Ministerstvo při výkonu státní správy vytváří Vězeňské službě podmínky k 

řádnému výkonu její činnosti zejména tím, že 

                                                             
13

 REKTOŘÍK, Jaroslav.  Ekonomika a řízení odvětví veřejného sektoru, 2. vyd. Praha: Ekopress,   

   2007. 309 s. ISBN 978-80-86929-29-3, s. 89. 
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a) stanoví Vězeňské službě prostředky státního rozpočtu v rámci rozpočtu kapitoly 

ministerstva, 

b) provádí kontrolu dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy při 

hospodaření s majetkem státu a kontrolu dodržování ostatních právních předpisů, pokud 

nepatří do působnosti jiného orgánu, 

c) na úsecích obranného a civilního nouzového plánování, ochrany utajovaných informací, 

požární ochrany a ochrany bezpečnosti a zdraví při práci stanoví resortní koncepce činnosti v 

těchto oblastech a v nezbytném rozsahu provádí analytickou a kontrolní činnost, 

d) usměrňuje a koordinuje výkon služby justiční stráže s technickými a režimovými 

opatřeními u soudů, státních zastupitelství a na ministerstvu, 

e) na úseku informatiky vypracovává analýzy a navrhuje koncepce rozvoje informačních 

technologií, systémů a počítačových sítí. 

 V hlavě šesté je popsána hospodářská činnost Vězeňské služby ČR. § 23b, která 

stanoví toto: 

(1) Vězeňská služba může provozovat hospodářskou činnost mimo svoji činnost hlavní, pro 

kterou byla zřízena, za předpokladu, že ve své hlavní činnosti plní úkoly stanovené tímto 

zákonem. 

(2) Zisk dosažený hospodářskou činností je mimorozpočtovým zdrojem, se kterým je možné 

nakládat způsobem uvedeným ve zvláštním právním předpise. Finanční hospodaření této 

činnosti je vedeno odděleně od hospodaření s prostředky rozpočtu Vězeňské služby na 

zvláštním, k tomu účelu zřízeném běžném účtu. Rozsah a podmínky hospodářské činnosti 

stanoví ministerstvo vyhláškou. 

(3) Výdaje na hospodářskou činnost musí být v plné výši pokryté příjmy z této činnosti. Na 

zahájení nové pracovní činnosti v rámci hospodářské činnosti bude za podmínek stanovených 

zvláštním právním předpisem poskytnuta návratná finanční výpomoc z rozpočtu kapitoly 

ministerstva. Vězeňská služba je povinna návratnou finanční výpomoc vypořádat do konce 

kalendářního roku následujícího po roce, v němž byla poskytnuta. 

(4) Zisk dosažený hospodářskou činností se dále může použít na krytí potřeb investičního a 

neinvestičního charakteru v rámci hospodářské činnosti.
14

 

                                                             
14

 Zákon č. 555 ze dne 10. 12. 1992 o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky. In: Sbírka  

    zákonů České republiky. 1992, částka 112, s. 3297-3302, Dostupný také z:   
    http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-  
    zakonu/SearchResult.aspx?q=1992&typeLaw=zakon&What=Rok&stranka=3.     
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 Vězeňská služba ČR jako organizační složka státu je financována prostřednictvím 

podkapitoly kapitoly státního rozpočtu č. 336, jejímž správcem je Ministerstvo spravedlnosti. 

Rozpočet Vězeňské služby rozepisuje ekonomický odbor Generální ředitelství Vězeňské 

služby ČR na jednotlivé organizační články na začátku rozpočtového roku. Proti soudnictví a 

státnímu zastupitelství má vězeňství mnohem složitější podmínky pro stanovení všech 

položek rozpočtu, ale především mezd a platů, neboť jde o instituci s nepřetržitou pracovní 

dobou (včetně sobot, nedělí a svátků), její výkon je realizován ve ztíženém pracovním 

prostředí pracovníky ve služebním a v občanskoprávním poměru.
15

 

3.2.1 Vedení účetnictví 

 

 Podle ustanovení § 1 odst. 2 zákona ČNR č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a 

justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 

563/1993 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 505/2002 Sb., kterou 

se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a Českými účetními 

standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 505/2002 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů je stanoveno Nařízení generálního ředitele č. 21/2006 o vedení účetnictví 

ve Vězeňské službě České republiky. Účelem tohoto nařízení je zajištění závazných a 

jednotných postupů při plnění úkolů vyplývajících pro Vězeňskou službu České republiky ze 

zákona, vyhlášky a standardů při vedení účetnictví. Vězeňská služba je účetní jednotkou, 

která má územní pracoviště dislokovaná u organizačních jednotek Vězeňské služby. Vězeňská 

služba účtuje podvojnými zápisy a vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu. Účetním 

obdobím ve Vězeňské službě je nepřetržitě po sobě jdoucích 12 měsíců a je shodné 

s kalendářním rokem.
16

 Každá věznice, vazební věznice a zotavovny vedou účetnictví 

samostatně a měsíčně zasílají účetní závěrky na generální ředitelství ekonomickému odboru 

ke společnému zpracování a odevzdání na Ministerstvo spravedlnosti. Věznice vedou 

účetnictví i pro své pobočky. 

 

 

                                                             
15

 REKTOŘÍK, Jaroslav. Ekonomika a řízení odvětví veřejného sektoru, 2. vyd. Praha: Ekopress,  

    s.r.o., 2007. 309 s. ISBN 978-80-86929-29-3, s. 92. 
16 TOMÁŠKOVÁ, Marcela. Ekonomika Vězeňské služby v ČR. Brno 2008. Bakalářská práce.  

   Masarykova univerzita Brno, Fakulta ekonomicko–správní, Katedra veřejné ekonomiky a správy. 
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3.2.2 Ekonomická činnost 

 

 Ekonomickou činností se rozumí právo, povinnost a odpovědnost nakládat 

s finančními prostředky a majetkem podle dispozičního oprávnění. Organizace a řízení 

ekonomické činnosti je rozdělena do pěti úseků: rozpočtu, účetnictví, správy majetku, 

hospodářské činnosti a zotavoven. Ekonomická činnost je prováděna na dvou stupních řízení: 

I. stupeň – na úrovni generálního ředitelství; II. stupeň – na úrovni ostatních organizačních 

jednotek – zde jsou zařazeny i zotavovny Vězeňské služby, které jsou příspěvkové 

organizace.  Mimo svoji hlavní činnost je Vězeňská služba osobou povinnou k dani z přidané 

hodnoty podle zvláštního právního předpisu
17

. 

3.2.3 Rozpočet 

 

 Vězeňská služba hospodaří s rozpočtovými prostředky státního rozpočtu stanovenými 

jí zřizovatelem, přitom je povinna dbát, aby dosahovala příjmů stanovených rozpočtem a 

plnila určené úkoly nejhospodárnějším způsobem. Rozpočet Vězeňské služby obsahuje 

vlastní rozpočtové příjmy, rozpočtové výdaje na zabezpečení úkolů a krytí potřeb v daném 

rozpočtovém roce. Rozpočet příjmů a výdajů se sestavuje v členění podle rozpočtové skladby. 

Rozpis rozpočtu včetně závazných ukazatelů na příslušný rozpočtový rok jednotlivým 

organizačním jednotkám a zotavovnám stanoví odbor ekonomický Generálního ředitelství, 

bez svolení odboru ekonomického nejsou organizační jednotky a zotavovny oprávněny 

závazné ukazatele měnit. Vězeňská služba veškeré rozpočtové příjmy dosažené v rámci svého 

hospodaření soustřeďuje na daných příjmových rozpočtových účtech a uhrazuje všechny 

rozpočtové výdaje z daných výdajových rozpočtových účtů. Tyto účty lze zřizovat zásadně u 

České národní banky.  

 Vězeňská služba je oprávněna k překročení závazných ukazatelů výdajů o použití 

mimorozpočtových zdrojů a o přijatá plnění za pojistné události. V případě, že nemá 

rozpočtově zajištěné finanční prostředky na úhradu nutného výdaje, je povinna tyto 

prostředky zajistit přednostně přesunem prostředků uvnitř svého rozpočtu, tzv. rozpočtovým 

opatřením, a to ještě před uskutečněním výdaje. O provedených rozpočtových opatřeních je 

Vězeňská služba povinna vést evidenci v celém rozsahu rozpočtové skladby. Převody 

                                                             
17 TOMÁŠKOVÁ, Marcela. Ekonomika Vězeňské služby v ČR. Brno 2008. Bakalářská práce.  

   Masarykova univerzita Brno, Fakulta ekonomicko – správní, Katedra veřejné ekonomiky a správy. 
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nedočerpaných finančních prostředků v rozpočtovém roce do rezervního fondu provádí odbor 

ekonomický.
18

 

3.2.4 Účetnictví 

 

 Veškerá účetní data zpracování Vězeňská služba v účetním programu – Vězeňský 

informační systém – VIS a je povinna používat všech jeho modulů. Pro Vězeňskou službu je 

závazná směrná účtová osnova, členěná na účtové třídy, účtové skupiny a syntetické účty. 

Účtový rozvrh je sestavován pro každé účetní období a v jeho průběhu je podle potřeby 

doplňován.  Jednotné třídění příjmů a výdajů rozpočtových prostředků závazně na každé 

účetní období sestavuje v souladu se zvláštním právním předpisem odbor ekonomický. V této 

rozpočtové skladbě je u vybraných položek stanoveno závazné analytické členění. O 

důležitých skutečnostech, jejichž znalost je podstatná pro posouzení majetkoprávní situace 

Vězeňské služby a jejích ekonomických zdrojů, se účtuje na podrozvahových účtech. Na 

těchto účtech je povinnost účtovat i v případech, kdy tak stanoví odbor ekonomický. 

 Vězeňská služba účtuje: v deníku, v němž se účetní zápisy uspořádají z hlediska 

časového a jímž prokazují zaúčtování všech účetních případů v účetním období; V hlavní 

knize, kde se účetní zápisy uspořádají z hlediska věcného; v knihách analytických účtů, kde se 

podrobně rozvádějí účetní zápisy hlavní knihy; v knihách podrozvahových účtů, kde se sledují 

důležité skutečnosti, o nichž se neúčtuje v účetních knihách. Organizační jednotky a 

zotavovny nesmějí zřizovat účty mimo účtový rozvrh a účetní knihy.  V termínech 

stanovených Ministerstvem spravedlnosti zpracovává a předkládá za Vězeňskou službu účetní 

závěrku odbor ekonomický. Vězeňská služba předkládá ministerstvu podklady pro 

vypracování návrhu státního závěrečného účtu.  Po předání účetních zápisů při řádné i 

mezitímní účetní závěrce nesmí organizační jednotka a zotavovna bez souhlasu odboru 

ekonomického pořizovat dodatečné účetní zápisy.  

 Náležitosti účetních dokladů jsou i podpisové záznamy příslušných osob – příkazce, 

správce rozpočtu a hlavní účetní, organizační jednotka a zotavovna stanoví vnitřním 

předpisem oprávnění, povinnosti a odpovědnost osob za účetní případ a jeho zaúčtování – 
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každý účetní doklad musí před zaúčtováním projít schvalovacím procesem. Způsob úschovy 

účetních záznamů stanoví zvláštní právní předpis. 

 Oběhem účetních dokladů se rozumí pohyb účetních dokladů od jejich obdržení, 

případně vystavení, příprava k zaúčtování, zaúčtování a jejich archivace. Součástí oběhu jsou: 

došlé daňové doklady, vydané daňové doklady a pokladní operace.
19

 

3.3 Průběh trestního řízení 

 

 České trestní řízení lze z hlediska časového průběhu členit na dvě základní stadia: 

přípravné řízení, které zahrnuje prověřování okolností důvodně nasvědčujících tomu, že se 

stal trestný čin, a vyšetřování, které představuje již vedení trestního stíhání proti konkrétní 

osobě (obviněnému). Přípravné řízení koná policejní orgán a státní zástupce.  Druhým 

stadiem trestního řízení je řízení před soudem, které je vedeno na podkladě obžaloby či 

návrhu státního zástupce na potrestání a zahrnuje dílčí stadia: předběžné projednání obžaloby, 

hlavní líčení, řízení o opravných prostředcích a vykonávací řízení. 

3.3.1 Přípravné řízení a řízení před soudem 

 

 V přípravné fázi trestního řízení, při hlavním líčení u soudu prvního stupně, ve 

veřejném zasedání o odvolání je potřeba, pro splnění účelu trestního řízení, zabezpečit 

přítomnost obviněného. Děje se tak pomocí procesních institutů stanovených trestním řádem, 

a to předvoláním předvedením, zadržením, příkazem k zatčení a vazbou. Zadržení slouží 

k zajištění této osoby až do doby než o nutnosti vazby rozhodne soud. Zadržení přichází ve 

dvou případech případů: Zadržení osoby obviněného vyšetřovatelem, kdy návrh na vzetí 

obviněného do vazby musí být podán tak, aby mohl být obviněný odevzdán soudu nejpozději 

do 24 hodin od zadržení. Zadržení osoby podezřelé, které přichází v úvahu ve dvou skupinách 

případů, a to zadržení osoby přistižené při spáchání trestného činu a zadržení osoby podezřelé 

ze spáchání trestného činu.  Vyšetřovatel, který provedl zadržení, zadrženou osobu vyslechne 

a o výslechu sepíše protokol, pak předá tento protokol státnímu zástupci a ten podá návrh na 

vzetí do vazby. Ten je povinen předat zadrženou osobu spolu s návrhem na vzetí do vazby do 

                                                             
19 TOMÁŠKOVÁ, Marcela. Ekonomika Vězeňské služby v ČR. Brno 2008. Bakalářská práce.  

   Masarykova univerzita Brno, Fakulta ekonomicko – správní, Katedra veřejné ekonomiky a správy. 
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24 hodin od zadržení soudu a soudce musí do 24 hodin rozhodnout o jejím propuštění, či vzetí 

do vazby.
20

  

3.3.2 Vazba 

 

 Vazba je mimořádně závažný procesní úkon, kterým se zajišťuje obviněný pro účely 

trestního řízení a pro výkon trestu. Je spojena s omezením osobní svobody obviněného, a to 

v době, kdy je v souladu se zásadou presumpce neviny nutno hledět na obviněného tak, jako 

by byl nevinen. Obviněný smí být vzat do vazby pouze tehdy, existují-li konkrétní 

skutečnosti, odůvodňující obavu například, že uprchne nebo se bude skrývat, tzv. vazba 

útěková, že bude působit na svědky, tzv. vazba koluzní, nebo že bude pokračovat v trestné 

činnosti, tzv. vazba předstižná. O vazbě jakožto mimořádnému zásahu do osobní svobody 

člověka je oprávněn rozhodnout pouze soud.  

Přímo ze zákona je stanovena povinnost všech orgánů činných v trestním řízení 

vyřizovat vazební věci přednostně s největším urychlením.  Vazba může trvat jen po dobu 

nezbytně nutnou, potřebnou k objasnění všech podstatných skutečností majících vliv na 

trestní stíhání obviněného. Vazba má dvě fáze. V přípravném řízení, kdy doba vazby přesáhla 

6 měsíců, lze vazbu prodloužit na návrh státního zástupce, a o nutnosti dalšího trvání vazby 

do 1 roku rozhodne soudce. Nad tuto dobu, nejvýše však do 2 let, rozhoduje o prodloužení 

vazby senát.  V řízení před soudem může vazba spolu s vazbou v přípravném řízení trvat 

maximálně 2 roky.  O delším trvání vazby (do 4 let) může rozhodnout Nejvyšší soud. 
21

 

3.3.3 Výkon trestu odnětí svobody  

 

Výchozí pravidla zakotvující režim výkonu trestu odnětí svobody stanoví trestní zákon 

a dále pak trestní řád. Do výkonu trestu odnětí svobody může být odsouzený přijat pouze na 

základě pravomocného a vykonatelného rozhodnutí soudu a nařízení výkonu trestu odnětí 

svobody, popřípadě na jejich základě vydané výzvy soudu k nastoupení výkonu trestu odnětí 

                                                             
20 NEJVYŠŠÍ STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ ČR. NSZ ČR: Působnost státního zastupitelství [online].  

   NSZ ČR [10. 4. 2013]. Dostupné z: http://www.nsz.cz/index.php/cs/o-statnim-               
   zastupitelstvi/pusobnost/psobnost-statniho-zastupitelstvi. 
 
21 TRESTNÍ ŘÍZENÍ: O tresním právu srozumitelně – Vazba [online]. [10. 4. 2013].  Dostupné z:  

   http://www.trestni-rizeni.com/vyklad-pojmu/vazba. 

http://www.nsz.cz/index.php/cs/o-statnim-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20zastupitelstvi/pusobnost/psobnost-statniho-zastupitelstvi
http://www.nsz.cz/index.php/cs/o-statnim-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20zastupitelstvi/pusobnost/psobnost-statniho-zastupitelstvi


 

20 

svobody, anebo příkazu soudu k dodání odsouzeného do výkonu trestu odnětí svobody, 

jestliže odsouzený odmítá nastoupit výkon trestu, nebo se splnění této povinnosti vyhýbá.  

Účel trestu odnětí svobody je zákonnými definicemi spatřován v několika rovinách. 

Výkonem trestu by měla být zajištěna ochrana společnosti před pachateli trestných činů. Tím 

trestní zákon zakotvuje ochrannou funkci trestu. Individuálně preventivní funkce je zakotvená 

v principu znemožnění pokračování a dalšího páchání trestné činnosti těmto osobám a 

výchovném působení na odsouzené osoby. Požadavkem výchovného působení na ostatní 

členy společnosti je zakotvena generálně preventivní funkce trestu, jejímž posláním je působit 

obecně na občany, varovat je před spácháním trestného činu a poukázat na neodvratnost 

trestu. Výkon trestu odnětí svobody je prováděn ve věznici nebo v samostatném oddělení 

vazební věznice.  

3.4 Typy věznic 

 

  Věznice pro výkon trestu odnětí svobody jsou v závislosti na míře vnější ostrahy, 

zajištění bezpečnosti a dále způsobu uplatňování resocializačních programů členěny do čtyř 

základních typů: s dohledem (A), s dozorem (B), s ostrahou (C), se zvýšenou ostrahou (D), 

přičemž k zařazení odsouzeného do věznice určitého typu dochází rozhodnutím soudu, které 

je součástí rozsudku, jímž se odsouzenému ukládá výkon nepodmíněného trestu odnětí 

svobody.  

 Věznice typu A – s dohledem. Do tohoto typu věznice jsou obvykle soudem zařazeni 

odsouzení, kterým (§ 39a trestního zákona) byl uložen trest za trestný čin spáchaný z 

nedbalosti a kteří dosud nebyli ve výkonu trestu pro úmyslný trestný čin. Do základní skupiny 

A se zařazují odsouzení se základní charakteristikou osobnosti v normálu, u nichž poruchy 

chování vyplývají z nevhodného sociálního prostředí, emocionální a sociální nevyzrálosti, 

popřípadě špatného zacházení. 

 Věznice typu B – s dozorem.  Do tohoto typu věznice zařazuje soud zpravidla 

odsouzené, kterým byl uložen trest za trestný čin spáchaný z nedbalosti a který již byl ve 

výkonu trestu pro úmyslný trestný čin, nebo pachatele, kterému byl uložen trest za úmyslný 

trestný čin ve výměře nepřevyšující dva roky a který dosud nebyl ve výkonu trestu pro 

úmyslný trestný čin. Do základní skupiny B se zařazují odsouzení s naznačeným 

disharmonickým vývojem osobnosti. 
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 Věznice typu C – s ostrahou.  Do tohoto typu věznice jsou zařazováni odsouzení, 

kterým byl trest uložen za úmyslný trestný čin a nejsou zároveň splněny podmínky pro 

umístění do věznice s dozorem nebo se zvýšenou ostrahou, a pachatele, který byl odsouzen 

pro trestný čin spáchaný z nedbalosti a nebyl zařazen do výkonu trestu odnětí svobody do 

věznice s dohledem nebo s dozorem. Do základní skupiny C se zařazují odsouzení s 

poruchami chování včetně poruch chování způsobených užíváním návykových látek, kteří 

vyžadují specializovaný výkon trestního opatření. 

 Věznice typu D – se zvýšenou ostrahou. Do tohoto typu věznice zařadí soud 

odsouzeného, kterému byl uložen trest odnětí svobody na doživotí, kterému byl uložen trest 

odnětí svobody jako zvlášť nebezpečnému recidivistovi (§ 41 odst. 1 tr. z.), kterému byl za 

zvlášť závažný trestný čin (§ 41 odst. 2 tr. z.) uložen trest odnětí svobody ve výměře nejméně 

osmi let, nebo který byl odsouzen za úmyslný trestný čin a v posledních pěti letech uprchl z 

vazby nebo z výkonu trestu. Do základní skupiny D se zařazují odsouzení s mentální 

retardací.   

  Věznice se významně odlišují nejenom tím, že jsou zřízeny pro vazbu nebo pro výkon 

trestu odnětí svobody, ale také například tím, že v některých existuje zdravotnické zařízení 

v podobě nemocnice (Brno - Bohunice, případně specializované zdravotnické zařízení Ostrov 

nad Ohří – oddělení pro nakažené tuberkulózou), případně školské zařízení (základní i 

střední) a různě dimenzovaná manuální pracoviště.  Generální ředitelství umisťuje odsouzené 

do jednotlivých věznic s tím, že bere ohled na místo sociální vazby odsouzeného a snaží se ho 

umístit do věznice v blízkosti bydliště. Při výběru se také řídí zejména druhem 

resocializačních programů. Profilace věznic v ČR spočívá v organizačním členění vězeňských 

objektů do pěti územních oblastí, v nichž VS zajišťuje výkon ve všech základních typech. GŘ 

VS v rámci profilace a vnější diferenciace umisťuje zvlášť odsouzené
22

  

GŘ VS ČR v rámci profilace a vnější diferenciace umisťuje zvlášť odsouzené dle 

následujícího členění: 

 Věznice pro mladistvé. Slouží k výkonu trestu odsouzených ve věku mladistvých (15 

– 18 let) a dále pro ty, kteří již sice překročili 18. rok věku, ale v této věznici „dokončí“ svůj 

trest. Jen v poměrně výjimečných případech je mladistvý vězeň po dosažení plnoletosti 

přemístěn do výkonu trestu do věznice pro dospělé a to, zejména tehdy, pokud do konce jeho 

                                                             
22 NEDOROST, Libor.  Vězeňství a práva vězeňství v ČR, 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita –  

   Právnická fakulta, 1995. 182 s. ISBN 80-210-1114-9, s. 11, 23. 
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trestu ještě zbývá delší doba, popř. svým chováním narušuje ve věznici pro mladistvé pořádek 

a kázeň. 

 Věznice pro odsouzené za nedbalostní trestné činy (věznice typu A). Výchozím 

předpokladem je to, že trestný čin byl spáchán neúmyslně, bez záměru ublížit.  Těmto vězňům 

zpravidla velmi pomáhá jejich rodinné zázemí, které se od nich neodklání. Většinou si také 

uvědomují svoji vinu a trest akceptují, navíc se snaží si trest co nejvíce zkrátit a dosáhnout 

podmíněného propuštění. Osobnosti těchto vězňů nebývají narušeny, naprostá většina z nich 

je v psychické normě.  

 Věznice pro ženy. Jsou zřízeny všechny typy věznic – A, B, C, D. Specifika 

zacházení se ženami vyplývají z podstaty pohlavní diverzity, psychiky a psychosomatického 

uspořádání. Mají nízký práh emotivní vzrušivosti, jsou náchylnější k patickým afektům i 

hysteroidním výbuchům, trpí fixovanými a velmi těžko vyvratitelnými představami o ztrátě 

dětí během pobytu ve věznici.  

 Věznice pro matky s dětmi.  Odsouzená matka může mít u sebe ve výkonu trestu 

odnětí svobody dítě do tří let věku. Na vycházky mimo věznici chodí s dětmi zaměstnankyně 

věznice.  

 Oddělení pro odsouzené sexuální devianty.   Jsou zde umístěni odsouzení, u nichž 

byla diagnostikována některá z parafilií (sexuálních deviací). Odsouzení jsou zde podrobováni 

sexuologické ochranné léčbě a specializovanému působení odborníků. 

 Oddělení pro odsouzené závislé na alkoholu nebo drogách.   Zde vykonávají trest ti 

vězni, kteří mají soudem nařízeno ochranné ústavní protialkoholní nebo protitoxikomanické 

léčení nebo ti, kteří se do léčby přihlásí dobrovolně. 

 Oddělení pro odsouzené trpící poruchami osobnosti.   Cílem je tlumení negativních 

projevů těchto vězňů zejména pracovní terapií, individuální nebo skupinovou psychoterapií 

apod.  

 Oddělení pro trvale pracovně nezařaditelné vězně, kterými jsou např. vězni v 

důchodovém věku nebo vězni vážně nemocní, popř.upoutaní na lůžko nebo  vážně tělesně 

postižení. 

 Oddělení pro vězně se závažnými poruchami chování. Jsou sem umisťováni vězni, 

kteří  se chovají agresivně k sobě nebo svému okolí nebo jsou jinak nebezpeční.  Bývají to 

např. agresivní a nepřizpůsobiví vězni, apatičtí a rezignující vězni, vězni opozičním, 
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negativistickým  a resistenčním chováním, stěžovatelé, sudiči, simulanti a vězni  unikající z 

reality 

 Oddělení pro mentálně retardované vězně vyžadují specializované zacházení nejen 

z důvodů vyplývajících z jejich specifik, ale zejména proto, že tito vězni bývají často 

předmětem šikany jak fyzické tak psychické.   

 Cizinci. Specifickými skupinami vězňů jsou odsouzení z řad cizinců, pocházejících 

často se zemí s naprosto odlišnými kulturními, stravovacími i společenskými návyky, větší či 

menší jazykovou bariérou.  (Stavy cizinců podle státní příslušnosti jsem názorně zobrazila 

v příloze č. 2, tabulce č. 9). 

 Vězni odsouzení  na doživotí nebo k dlouhodobým či výjimečným trestům. Tito 

vězni jsou z penologického hlediska velmi rozdílnou skupinou. Najdeme zde vězně s vážnými 

psychickým poruchami (poruchami osobnosti, parafiliemi), pachatele nájemných vražd, 

pachatele závažné hospodářské kriminality a další skupiny. Zacházení s těmito vězni, 

osobnostmi s vážnými psychickými poruchami a problémy až po relativně psychicky 

„normální“ vězně musí být vysoce individuální a profesionální.   

 Vězni z prostředí organizovaného zločinu. Zpravidla se výrazně až na výjimky na 

první pohled neliší od běžné populace, jejich chování je „bezproblémové a slušné“, dokáží si 

získat důvěru zaměstnanců, protože v běžném kontaktu vystupují jako každý jiný člověk. 

Rovněž se přímo nedopouštějí násilností, sexuálního zneužívání atd., někdy však stojí v 

pozadí těchto aktivit.
23

 

3.5 Propouštění vězňů 

 

 Další části řetězce je propouštění vězňů. Úspěšný návrat odsouzených do občanského 

života a jejich zdárné znovuzačlenění do společnosti je jednou z hlavních podmínek pro 

dlouhodobé snižování recidivy. VS ČR proto věnuje tradičně velkou pozornost nejen práci 

s vězni umístěnými do výstupních oddělení, ale i reintegračním programům zabezpečovaným 

často občanskými neziskovými organizacemi. Mezi reintegrační programy, které se využívají 

patří motivační program ZZ – Získej zaměstnání a resocializační program ZZZ – Zastav se, 

zamysli se, změn se.  

                                                             
23 POZNEJ SVOU OSOBNOST: Penologie 2011 – 2012  [online]. [10. 4. 2013]. Dostupné z:    

   http://www.kdojsem.estranky.cz/clanky/penologie-2011-2012.html. 
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 Předpropouštěcí fáze výkonu trestu odnětí svobody je doba posledního půlroku 

(popřípadě posledních tří měsíců), po kterou ještě odsouzený setrvává ve vězení. V této době 

bývá přeřazen do specializovaného, tzv. výstupního oddělení. Jde o komplexní přípravu vězně 

na propuštění, a sice poskytováním informací o změnách, které za dobu jeho věznění nastaly 

v mimovězeňské realitě, rovněž tak praktickým doplněním některých životně důležitých 

dovedností, např. osobní návštěvu odsouzeného na nejbližším úřadu práce s cílem prakticky si 

nacvičit budoucí nutné jednání v této instituci po propuštění. Toto „sociální učení“ lze provézt 

v malé skupince odsouzených v doprovodu vychovatele, psychologa a sociální pracovnice, 

kdy si mohou zároveň znovuzískat schopnost přepravovat se hromadnými dopravními 

prostředky, orientovat se ve městě, komunikovat s úředníky nebo rozptýlit se uprostřed 

ostatních diváků v multikině atd.  Sociální pracovníci by měli pomoci každému obviněnému a 

odsouzenému získat řádný, platný občanský průkaz ještě před propuštěním z vězení. 

 Při propuštění přidá věznice ještě Potvrzení pro zaměstnavatele - vyúčtování srážek, 

kdy jde o potvrzení vykonání trestu odnětí svobody, zpřehlednění financí odsouzeného po 

dobu věznění s vyznačením zdravotní pojišťovny. Mít včas, tj. ještě před propuštěním 

z vězení zajištěno bydlení a zaměstnání, to je podstatný předpoklad budoucí úspěšné 

reintegrace do svobodné společnosti. Podle individuálních schopností a možností vězňů jim 

v tom sociální pracovnice pomáhá, a to v dobrém kontaktu s příslušným sociálním kurátorem 

– koordinátorem sociální péče (věznice nejpozději jeden měsíc před propuštěním 

odsouzeného z výkonu trestu – u soudem rozhodného podmíněného propuštění ovšem až 

v den propuštění – zasílá písemné rozhodnutí o této skutečnosti právě koordinátorovi a též 

úřadu práce).  

 V České republice postupně přibývá zařízení, kde se člověk právě propuštěný z vězení 

setká s nezištnou komplexní pomocí představující ubytování, zaměstnávání i vhodné 

společenství s pomocí (včetně poradenství a doprovodu). Tyto charitativní aktivity mají pro 

příchozí jednu zásadní limitující podmínku – předpokládá zájem a ochotu člověka pracovat. A 

to bývá někdy důvod, proč sem propuštěný, přestože nemá jinou lepší možnost, prostě 

nedorazí. Skutečně poslední nadějí na možný obrat k lepšímu je např. Středisko sociální 

pomoci Občanského sdružení NADĚJE, které je ochotno a schopno pomoci každému, kdo 
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tuto pomoc potřebuje a požádá o ni, tedy i propuštěnci, který se z jakéhokoliv důvodu ocitl 

zcela na dně své lidské existence.
24

  

3.5.1 Amnestie prezidenta ČR 

 

 K překvapení všech byla 1. ledna 2013 vyhlášena amnestie prezidenta republiky. 

Václav Klaus ji poprvé vyhlásil až na sklonku svého druhého funkčního období u příležitosti 

výročí vzniku samostatné České republiky. Amnestie z 1. ledna 2013 se týká nepodmíněných 

trestů do jednoho roku; nepodmíněných trestů do 2 let, které se netýkají zabití, vraždy, těžké 

újmy na zdraví, a trestů za činy, jejichž obětí nebyly děti; podmíněné tresty do 2 let; 

podmíněné tresty pro lidi nad 70 let; dosud nevykonané tresty nebo zbytky trestů obecně 

prospěšných prací a domácích vězení; dosud neskončená stíhání, která se táhnou déle než 8 let 

a stíhaným hrozí maximálně 10 let; amnestie neplatí pro recidivisty (v posledních 5 letech 

nebyli odsouzeni za jiný trestný čin).  

 V České republice bylo k 1. 1. 2013 za mřížemi 22 638 vězňů. Díky této amnestii šlo 

na svobodu kolem 6 400 vězňů, tedy zhruba 28 %. Zaplněnost vězeňských objektů tím klesla 

ze 107 % na 76 %, index počtu vězňů na 100 tisíc obyvatel klesl z 230 na zhruba 165 (v 

Evropě je přitom obvyklých 120–150 vězňů na 100 tisíc obyvatel). Přesná čísla, kolika lidem 

prezidentská amnestie pomohla dostat se na svobodu, vězeňská služba k dispozici nemá.  

 Dle odhadů lze usoudit, že do dvou let se až dvě třetiny propuštěných vrátí zpět do 

věznic.  Mnoho vězňů začalo opětovně provádět kriminální činnost, a proto musela některá 

města v reakci na amnestii posílit policejní hlídky v ulicích.  V metadonovém centru Drop 

očekávají nápor nových klientů z řad bývalých vězňů. Zhruba třetinu všech vězňů v českých 

věznicích tvoří problematičtí uživatelé drog. Ti ve věznicích dostávají substituční léčbu. Podle 

odborníků bylo amnestováno asi 2000 drogově závislých, kvůli náporu nových klientů musí 

centra pro drogově závislé vypisovat na léčbu pořadníky. Asistenci a základní poradenský 

servis zajišťují amnestovaným vězňům pracovníci center Probační a mediační služby ČR. 

                                                             
24 HÁLA, Jaroslav.   Úvod do teorie a praxe vězeňství, 2. vyd. České Budějovice: Vysoká škola    

evropských a regionálních studií, o.p.s., 2006. 185 s. ISBN 80-86708-30 - 6, s. 167. 
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Většina propuštěných vězňů se nechala zapsat do evidence uchazečů o zaměstnání na 

pracovních úřadech, za prvních deset dní od vyhlášení amnestie jich bylo 3706, z nichž 3517 

obdrželo i dávku mimořádné okamžité pomoci. Šanci na pracovní uplatnění mají však jak 

vzhledem ke své minulosti, tak vzhledem ke všeobecně vysoké nezaměstnanosti a malému 

počtu volných pracovních pozic minimální.  

 Vězeňskou službu k 11. 1. 2013 provedení amnestie přišlo na 890 tisíc korun. Tyto 

výdaje putovaly zejména na stravu a pokrytí cestovného pro amnestované a dopravu a stravu 

justičních pracovníků.  

 Z důvodu úbytku vězňů kvůli amnestii Vězeňská služby ČR zakonzervovala tři 

pobočky věznic ve Velkých Přílepech u Prahy, Vyšních Lhotách na Frýdecko - Místecku a 

Poštorné u Břeclavi. Otevření věznice Vyšní Lhoty a Poštorná se teprve chystalo. Vyšní 

Lhoty měly mít ubytovací kapacitu 500 míst, Poštorná zhruba 200. Původně sloužily jako 

utečenecké či uprchlické tábory a MSp je bezúplatně převzalo od Ministerstva vnitra ČR. 

Ministerstvo spravedlnosti dalo souhlas se zakonzervováním na základě informací, že z těchto 

tří poboček byla uvedena do provozu pouze jedna, a to Velké Přílepy u Prahy, která byla 

otevřená v roce 2012 v lednu jako ženská pobočka pražské ruzyňské věznice. Její obyvatelky 

se teď přesunuly do ženské věznice ve Světlé nad Sázavou, kde se po amnestii uvolnilo 

celkem 302 míst. Podstatné pro stanovisko ministerstva bylo také ujištění Vězeňské služby, že 

většině zaměstnanců zakonzervovaných poboček bude nabídnuto uplatnění v rámci Vězeňské 

služby. Ministerstvo předpokládá, že v dohledné době se budovy opět naplní už vzhledem k 

faktu, že v České republice je více než 4500 osob, které jsou odsouzeny k výkonu trestu a 

dosud k tomuto výkonu nenastoupily. 

Na základě analýzy dopadu amnestie Generální ředitelství Vězeňské služby ČR 

navrhlo ministru spravedlnosti zrušení Věznice Drahonice na Lounsku a Ministerstvo 

spravedlnosti s návrhem souhlasilo. V Drahonicích klesl po amnestii počet vězněných osob z 

296 na současných 170. Další provoz věznice by tak nebyl hospodárný. V Drahonicích 

pracuje zhruba 110 zaměstnanců a příslušníků. Vězeňská služba se bude snažit jim nabídnout 

nové uplatnění. Vězeňská služba objekt věznice nabídne státním subjektům k bezúplatnému 

převodu. V případě, že o něj nebude zájem, nabídne majetek k prodeji. 
25

  

                                                             
25 VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČR. VS ČR: VS ČR po amnestii [online]. VS ČR [29. 1. 2013]. Dostupné z:  

    http://www.vscr.cz/vyhledavani?fulltext_search=amnestie&search=vyhledat&dokumenty=3. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Povol%C3%A1n%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9A%C5%99ad_pr%C3%A1ce
http://cs.wikipedia.org/wiki/Nezam%C4%9Bstnanost
http://wiki.aktualne.centrum.cz/amnestie/
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Stav uvězněných osob a ubytovacích kapacit ve vazebních věznicích a věznicích VS 

ČR dle týdenních hlášení před amnestii a po amnestii jsem názorně zobrazila v příloze č. 2  

(viz tabulka č. 2). 

3.6 Organizační a institucionální struktura  

 

  Vězeňská služba se dělí na vězeňskou stráž, justiční stráž a správní službu. Vězeňská 

služba a justiční stráž mají charakter ozbrojeného sboru.  

 Vězeňská stráž hlavně střeží, předvádí a eskortuje osoby ve výkonu vazby a ve 

výkonu trestu odnětí svobody, střeží vazební věznice, věznice a věznice pro místní výkon 

trestu a při této činnosti a v uvedených místech zajišťuje stanovený pořádek a kázeň. 

Justiční stráž zajišťuje pořádek a bezpečnost v budovách soudů a státních 

zastupitelství a v jiných místech činnosti soudů a ministerstva spravedlnosti a v rozsahu 

stanoveném zákonem zajišťuje bezpečnost výkonu pravomocí soudů a státních zastupitelství.  

Správní služba rozhoduje ve správním řízení podle zvláštních právních předpisů a 

zabezpečuje organizační, ekonomickou, výchovnou a další odbornou činnost. Součástí 

správní služby je i zdravotnická služba. Činnost správní služby zajišťují občanští zaměstnanci 

a příslušníci.
26

 Příslušníci vězeňské služby zařazení do správní služby mohou být pověřeni 

plněním úkolů vězeňské stráže. 
 

Generální ředitelství vězeňské služby (dále jen „GŘ VS“) řídí, organizuje a 

kontroluje činnost ostatních článků organizace Vězeňské služby. Ministr řídí Vězeňskou 

službu prostřednictvím generálního ředitele, kterého jmenuje a odvolává. Právní úkony 

jménem státu činí za Vězeňskou službu generální ředitel, který za činnost VS odpovídá 

ministrovi.   Jednotlivé věznice a vazební věznice zřizuje a zrušuje ministr. V jejich čele stojí 

ředitelé, které jmenuje a odvolává generální ředitel Vězeňské služby.
27

 GŘ VS, vazební 

věznice a věznice, pokud rozhodují ve správním řízení, mají postavení správních úřadů.  

 

                                                             
26

 REKTOŘÍK, Jaroslav. Ekonomika a řízení odvětví veřejného sektoru, 2. vyd. Praha: Ekopress,  

    s.r.o., 2007. 309 s. ISBN 978-80-86929-29-3, s. 92. 
27

 REKTOŘÍK, Jaroslav. Ekonomika a řízení odvětví veřejného sektoru, 2. vyd. Praha: Ekopress,  

    s.r.o., 2007. 309 s. ISBN 978-80-86929-29-3, s. 92. 
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3.6.1 Oddělení ve věznicích a ve vazebních věznicích 

 

Oddělení výkonu vazby realizuje jeden z nejzávažnějších zásahů do základních práv 

a svobod, proto je kladen důraz na to, aby během výkonu vazby byl obviněný podroben jen 

těm omezením, která jsou nezbytně nutná.  Zajištění zákonných práv a oprávněných 

požadavků včetně plnění stanovených povinností obviněných je denní samozřejmostí a 

participují na nich vedle příslušníků dozorčí služby také odborní zaměstnanci věznice.  

Pravdou je, že udržet profesionální úroveň při jednání s vězni vyžaduje od dozorců i 

odborných zaměstnanců nezřídka maximální úroveň sebeovládání, taktiky a tolerance.  

Oddělení výkonu trestu odnětí svobody. Účelem je cílené působení na odsouzené, 

aby v budoucnu vedli řádný život. Dalším aspektem výkonu trestu je funkce regulativní a 

izolační. K tomu, abychom dosáhli pozitivního výsledku, přispívá několik faktorů. Jedná se 

zejména o zajištění práce pro vybudování pracovních návyků, příznivé prostředí ve věznici, 

dostatečné zázemí pro výkon zájmových aktivit. A především kvalitní personál, směřující 

odsouzené k nápravě, změně postojů a názorů.  

Chod věznic se neobejde bez dalších činností a servisu, který je zajišťován ostatními 

referáty a odděleními. Jedná se o oddělení správní, ekonomické, zdravotní či referáty 

informatiky, zabezpečovací a komunikační techniky, stavební, stravování a výživy.  

Správní oddělení. Práce zaměstnanců tohoto oddělení je náročná na znalosti 

příslušných předpisů a zejména na pečlivost. Je nezbytné garantovat, že ve věznici jsou 

vězněné osoby drženy pouze na základě platných rozhodnutí vydaných příslušnými orgány. 

Každá chyba ve smyslu opožděného propuštění či nesprávně stanoveného konce trestu přímo 

zasahuje do práv vězněných osob.  

Ekonomické oddělení zajišťuje právní nároky zaměstnanců i vězněných osob 

z hlediska přiděleného limitu neinvestičních prostředků. Dbá na dodržování hospodárnosti 

s nakládáním rozpočtových finančních prostředků dle přiděleného rozpočtu. Spravuje veškeré 

pohledávky a závazky zaměstnanců, vězněných osob a ostatních subjektů. V rámci 

ekonomického oddělení byla zřízena provozovna střediska hospodářské činnosti, která se 

zabývá zaměstnanosti kmenových odsouzených. Referenti zaměstnávání a provozovny 

střediska hospodářské činnosti aktivně spolupracují se stávajícími zaměstnavateli vězněných 

osob a snaží se o navazování nových kontaktů s dalšími subjekty. Jejich snahou je zajistit 

pracovní aktivitu pro co největší počet vězněných osob.   
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Referát informatiky. Práce tohoto samostatného referátu se promítá do všech činností 

vazební věznice a je neoddělitelně spojena s vězeňskou i všeobecnou administrativou. I přes 

nepříznivé ekonomické dopady se referát informatiky snaží zabezpečit chod všech prostředků 

výpočetní techniky, funkčnost programových aplikací a jejich aktualizace.   

Zdravotní oddělení disponuje vybavenými ordinacemi praktických lékařů, zubní 

ordinací a rentgenovým pracovištěm. Kromě poskytované základní, odůvodněné a potřebné 

péče o vězněné osoby se zdravotníci potýkají s neustávajícími pokusy vězňů získat něco navíc 

i s jejich nesolventností.   

Oddělení logistiky se skládá ze čtyř referátů, jako je tomu ve většině věznic. Hlavním 

úkolem je kompletní zajištění provozu vazební věznice a správa movitého i nemovitého 

majetku.  Historické budovy věznic kladou zvýšené požadavky zejména na údržbu a dispozice 

objektů limitují snahy o rozšíření prostor, které markantně a trvale při přeplněnosti věznic 

chyběly.
28

 

 Vězeňská duchovní služba v České republice působí od počátku r. 1990 a od  r. 1994 

je realizována prostřednictvím organizace Vězeňská duchovenská péče (dále jen „VDP“) v 

úzké spolupráci s VS ČR, na základě Dohody o duchovní službě uzavřené mezi VS ČR, 

Českou biskupskou konferencí a Ekumenickou radou církví. Vězeňští duchovní jsou 

pověřováni svými církvemi. VDP zajišťuje duchovní službu vězněným osobám, případně i 

jejich rodinným příslušníkům a zaměstnancům VS prostřednictvím školených a 

kvalifikovaných dobrovolníků, od r. 1998 pak i prostřednictvím kaplanů jednotlivých 

věznic.
29

 

Schéma organizační struktury VS ČR platné k 1. 1. jsem názorně zobrazila v příloze č. 

3 (viz obrázek 1). 

 

 

 

 

 

                                                             
28  KÁPLOVÁ, Václava. Vazební věznice České Budějovice. České vězeňství. 2011, č. 4, p. 25. ISSN  

    1213-9297.  
29

 VOŇKOVÁ, Jiřina. Postpenitenciární péče na rozcestí: Sborník příspěvků ze semináře pořádaného  

    pracovní skupinou trestního práva Ústavu státu a práva ČSAV dne 12. a 13. 12. 1990.  Praha: Ústav  

    státu a práva ČSAV, 1991, 101 s. 
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4 SPECIFIKA EKONOMIKY VĚZEŇSTVÍ 

 

 Dle kritéria odvětví národního hospodářství řadíme vězeňství mezi odvětví služeb. Dle 

kritéria sektorů řadíme vězeňství do terciárního sektoru, který je sektorem služeb, který má 

vliv na ekonomický rozvoj. Služby veřejné správy, justice, policie a armády řadíme do 

kvartálního sektoru, který uspokojuje tzv. společenské potřeby, tj. potřeby, které vznikají u 

každého člověka proto, že žije ve společnosti. Jedná se o nejtradičnější sektor služeb 

s nejmenším vlivem na ekonomický růst a objektivně v něm lze docilovat relativně nejmenší 

růst produktivity práce. Společenské potřeby dále dělíme na potřebu organizovaného 

uspořádání společnosti, potřebu ochrany osoby a jejího majetku, potřebu zajištění 

spravedlnosti, potřebu ochrany území, na kterém žije společenství, do kterého jedinec patří. 

   Blok společenských potřeb typických veřejných statků a klasická, svým způsobem 

nesporná součást veřejného sektoru, plní především sociální a politickou funkci. Její 

ekonomická funkce spočívá v tom, že produkuje statky, které opravdu nelze smysluplně 

produkovat cestou tržního sektoru. Vysoká kvalita produkovaných statků vytváří pocit jistoty, 

který má určitě prorůstový charakter. Zabránění či snižování nebezpečí záporných externalit 

přispívá k ekonomickému rozvoji. Do projevů ekonomické funkce patří jistě i všeobecná 

ochrana národního bohatství a lidského potenciálu jako zdrojů národního hospodářství.  Blok 

společenských potřeb akcentuje vysokou profesionální úroveň služeb, občanský charakter 

společnosti a s tím související úctu k občanovi – daňovému poplatníku. 
30

 

 Dle metodiky klasifikace ekonomických činností (CZ – NACE) justice nestojí vedle 

veřejné správy, ale je její nedílnou součástí. Tuto klasifikaci ekonomických činností vydal 

Český statistický úřad a byla vypracována podle mezinárodní statistické klasifikace 

ekonomických činností v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady ES z roku 

2006, kterým se zavedla statistická klasifikace ekonomických činnosti NACE. Klasifikace CZ 

– NACE zohledňuje technologický rozvoj a strukturální změny hospodářství za posledních 15 

let, je relevantnější s ohledem na hospodářskou realitu a lépe srovnatelná s jinými 

mezinárodními klasifikacemi.  

                                                             
30

 STRECKOVÁ, Yvonne. Teorie veřejného sektoru, 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1998.  

    181 s. ISBN 80-210-1737-6, s.16, 66, 96. 
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 V klasifikaci CZ – NACE  se vězeňství zařazuje do sekce O – Veřejná správa a 

obrana; povinné sociální zabezpečení. Sekce O zahrnuje činnosti státní povahy, které obvykle 

vykonává veřejná správa. Patří k tomu vydávání rozhodnutí, předpisů, právní výklad zákonů a 

z nich vyplývajících předpisů stejně jako správa programů na nich založených, legislativní 

činnosti, daňová správa, obrana země, veřejná bezpečnost a pořádek, imigrační služby, 

zahraniční věci a správa vládních programů. Tato sekce dále zahrnuje povinné sociální 

pojištění. V této sekci se nacházejí pod číslem 84.23 Činnosti v oblasti spravedlnosti a 

soudnictví: řízení a provoz správních, občanských, trestních a vojenských soudů a soudního 

systému, včetně právního zastupování a poradenství jménem státu nebo jsou-li poskytovány 

státem, hrazené v hotovosti nebo službách; vyhlášení rozsudků a výklad zákonů; urovnávání 

občanských sporů; řízení věznic a poskytování nápravných služeb, včetně rehabilitačních, bez 

ohledu na to, zda jsou tyto spravovány a poskytovány státem nebo soukromými subjekty na 

základě smlouvy nebo dohody; poradenství a zastupování v občanských, trestních a jiných 

záležitostech, činnosti vězeňských škol, činnosti vězeňských nemocnic.
31

  

 Dle klasifikace funkcí vládních institucí (CZ – COFOG) – úroveň 2 skupina a úroveň 

3 třída, se vězeňství řadí pod kód 034,  Vězeňská správa a vězeňský provoz. 

4.1 Vězeňství jako služba 

 

Vězeňství je reálný segment společnosti. Společenská realita, kterou představuje 

vězeňství, je natolik závažná, že se jí věnuje celá řada jiných vědních oborů, jako jsou 

například psychologie, sociologie, právní věda, ekonomie. Podstatou vězeňství je výchovné 

působení na vězně.  Ale má i svou ekonomickou stránku, protože vězeňství je reálný subjekt 

společnosti, který na sebe váže určitý kapitál, provozní prostředky a určitou strukturu 

zaměstnanosti. 

 Dle mého vlastního pohledu je vězeňství z ekonomického hlediska služba, ovšem 

specifická, protože tato služba má dvojí, vzájemně neoddělitelný charakter. Vězeňství patří do 

justice, což je služba poskytovaná společnosti, neprodukuje tedy žádný materiální produkt. 

V justici má vězeňství ještě svá specifika, kdy je to osobní služba, která se týká konkrétních 

                                                             
31 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. ČSÚ: Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE) ze dne 24. 1.  

    2008 [online]. ČSÚ [24. 1. 2008]. Dostupné z:  

    http://www.czso.cz/csu/2008edicniplan.nsf/t/FA003936CC/$File/021608.pdf. 
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32 

lidí a zároveň je to služba společnosti, která si tímto zajišťuje, že lidi budou převychování, 

napravení a snaží se zabránit tomu, aby v budoucnu už nikdy nepáchali co již spáchali.  

Z ekonomického hlediska je to v podstatě a především specifický druh služeb pro 

celou společnost, i když to opticky vypadá, že je to služba pro jednotlivce, který dostává 

stravu, vyprané prádlo, teplou vodu ke koupání, možnost vzdělání, duchovní útěchu, 

kadeřníka aj. Nikde jsem nenašla definici ekonomiky vězeňství, která by toto jasně 

vysvětlovala. Z mé zkušenosti ani žádná specifická publikace na ekonomiku vězeňství 

neexistuje. Existující obecné ekonomické publikace mluví o službách v obecné rovině, 

rozlišují služby placené a neplacené. Vězeňství patří do služeb neplacených, to jsou ty placené 

z veřejných prostředků. 

Vězeňství není osobní služba v pravém smyslu, protože vězeň není zákazníkem, který 

by si tuto službu objednal (až na výjimky vězňů, kteří se nechávají zavřít na podzim, aby byli 

v zimě v teple a bylo o ně postaráno nebo případy vězňů, kterým je vyhrožováno a na 

svobodě se bojí o svůj život), ale vězeňství je služba pro společnost, kdy vězně  zavřeme  

(separujeme od delikventního prostředí) a snažíme se ho převychovat. Specifický charakter 

služby je úplně jiný, než jiné osobní služby, ale je zde optická shoda v některých výkonech 

vězeňské služby, kdy například vězně stravuje, stejně jako služby restaurací, ona ho 

ubytovává, stejně jako hotely, poskytuje mu zdravotní péči, stejně jako nemocnice, umožňuje 

mu vzdělávání stejně jako školy, vypere mu prádlo, stejně jako prádelny, poskytne mu služby 

kadeřníka, stejně jako kadeřnictví. V restauraci je zákazník dobrovolně, v nemocnici je 

dobrovolně nuceně (zase s výjimkou některých starých lidí, kteří chodí do nemocnic na 

podzim z důvodů energetických úspor). Z toho lze vyvodit, že vězeňství je nucené ubytování 

spojené se stravováním a různými službami, ale je zde rozdíl od služeb, které jsou 

vykonávány na obchodním principu, které jsou vykonávány dobrovolně, např. když si dáváme 

vyprat prádlo, protože na to máme, ale nemáme k dispozici pračku, neumíme to, nemáme na 

to čas ap. Je to vlastně velmi specifická osobní služba.  

4.2 Vědecké disciplíny ve vězeňství 

 

 Vězeňství je reálným segmentem společnosti se specifickými funkcemi/činnostmi, 

organizačním uspořádáním, personálním složením atd. Prostřednictvím cílených programů 

soustavně působí na osoby ve výkonu trestu odnětí svobody a obdobně i na některé skupiny 

osob ve výkonu vazby s cílem vytvořit předpoklady pro jejich nekonfliktní způsob života po 
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propuštění, zabezpečuje úkoly při předcházení a odhalování trestné činnosti osoby ve výkonu 

vazby a ve výkonu trestu odnětí svobody. Vzhledem ke společenskému významu tohoto 

segmentu je také objektem zájmu mnoha vědních oborů. 

Penologie je součást právní vědy, jež se zabývá výkonem trestu. Zkoumá účinnost 

různých druhů trestu, podmínky výkonu trestu, praktické otázky vězeňství, možnosti 

alternativních trestů, prevenci, recidivu a podobně. Výsledky výzkumů a vědecké poznatky 

aplikuje ve výkonu vazby a ve výkonu trestu odnětí svobody. 

 Penitenciární pedagogika je aplikovaná pedagogická věda, která se zabývá 

zkoumáním, výchovou a vzděláváním osob odsouzených k výkonu trestu odnětí svobody 

všech kategorií (věkových, dle pohlaví, charakteru trestné činnosti, délky trestu atd.).  

Penitenciární psychologie  je součástí forenzní psychologie. Zabývá se 

psychologickou problematikou věznění člověka, jeho adaptací, prožíváním, psychologickými 

aspekty zacházení s vězněm včetně aplikace psychologických metod, vhodností pracovního 

zařazení vězně. Z dalších oborů je problematice vězeňství blízko i kriminologie, věda o stavu, 

dynamice a příčinách trestné činnosti, o metodách zkoumání kriminality jako společenského 

jevu, o způsobech a prostředcích k jejímu předcházení.   

Syntetickou aplikací vědeckých poznatků a záměrů společnosti v této oblasti je pak 

penitenciární právo, které tvoří komplexní soubor všech právních norem, které upravují 

výkon trestu odnětí svobody a výkon vazby (zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákon, zákon č. 

141/1961 Sb., trestní řád, zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody, zákon č. 

293/1993 Sb., o výkonu vazby, prováděcí předpisy vyhláška č. 345/1999 Sb., řád výkonu 

trestu, vyhláška č. 169/1999 Sb., řád výkonu vazby a zákon č. 555/1992 Sb. o Vězeňské a 

justiční stráži).  

Z předchozího vyplývá, že problematika vězeňství je chápána a vědecky zkoumána 

jako problémové pole chování lidí, resp. vztahů mezi lidmi navzájem a mezi jednotlivcem či 

skupinami lidí a společností. 

4.2.1 Resocializace vězňů před a po roce 1989 

 

Před rokem 1989 v oblasti resocializace odsouzených dominovala zejména pracovní 

výchova a dodržování kázně a pořádku. V rámci kulturně výchovné práce byla preferována 

občanská nauka, osvětové přednášky, sociální pracovnice věznic organizovaly každý měsíc 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A1vo
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=V%C4%9Bze%C5%88stv%C3%AD&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Alternativn%C3%AD_trest
http://cs.wikipedia.org/wiki/Prevence
http://cs.wikipedia.org/wiki/Recidiva
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předvýstupní besedy, kterých se zúčastňovali sociální kurátoři, zástupci soudu, veřejné 

bezpečnosti či některých podniků. Ti prováděli ještě před propuštěním nábor odsouzených do 

pracovního poměru.  Tehdy museli pracovat všichni. Ze speciálně výchovných postupů bylo 

realizováno skupinové i individuální sociální poradenství. V oblasti vzdělávání to byly kurzy 

základního vzdělání, odborné kurzy a zaškolování v některých profesích. Vzdělávání 

„příslušníků“ zahrnovalo nejen nástupní kurz, ale také 18měsíční studium odborných 

předmětů – tzv. ABU, „Akademie bachařského umění“. Ve specifických případech řešila 

postpenitenciární služba i zajištění ubytování a většina propouštěných odcházela do 

občanského života s určitou částkou peněz z pracovního zařazení při výkonu trestu. 

Veškeré celospolečenské změny po roce 1989 se v mnohém pozitivně dotkly oblasti 

vězeňství, ať už je to průnik civilního života do věznic, duchovenská péče, zavedení počítačů, 

elektronické zpracování veškerých záznamů, nové projekty, stáže v zahraničí atd. I v oblasti 

sociální práce s vězni došlo k řadě změn, pozitivních i méně pozitivních. Sociální práce 

s vězni je komplikovaná tím, že je rozsáhlá administrativa, je mnoho vězňů a málo času na ně 

a málo pracovních příležitostí pro vězně.
32

 

4.3 Ekonomika věznic týkající se zaměstnanců 

 

Počty zaměstnanců. Na konci roku 2012 vězeňská služba zaměstnávala celkem 

10 964 zaměstnanců, z toho bylo 6 130 příslušníků mužů a 806 příslušníků žen a 2 173 

občanských zaměstnanců mužů a 1 855 občanských zaměstnanců žen. U občanských 

zaměstnanců se jedná o setrvalý stav, u příslušníků dochází k pozvolnému nárůstu, což 

souvisí se snahou managementu zvýšit podíl příslušníků a budovat tak spíše ozbrojený sbor. 

Vývoj fyzického počtu personálu VS ČR za posledních 10 let jsem názorně zobrazila 

v příloze č. 4 (viz tabulka 1). 

Pro rok 2012 byl Vězeňské službě stanoven celkový počet zaměstnanců na 11 356 

míst. Z toho bylo 7 237 míst příslušníků vězeňské a justiční stráže a 4 119 míst občanských 

zaměstnanců. Na základě usnesení vlády č. 421/2011 došlo ke snížení systemizovaných míst 

u příslušníků o 10 míst, a to v souvislosti s jejich převedením ve prospěch Generální inspekce 

bezpečnostních sborů. Upravené početní stavy činily celkem 11 346 míst, z toho 7 227 míst 

příslušníků. Ve srovnání s rokem 2011 se v roce 2012 zvýšil přepočtený počet příslušníků 

Vězeňské služby o 176 osob a přepočtený počet zaměstnanců o 131 osob. V průběhu roku 

                                                             
32 CHUMOVÁ, Martina. Rozhovor se sociální pracovnicí Věznice Heřmanice Eliškou Romanovou.  

   České vězeňství. 2012, č. 3, p. 18. ISSN 1213-9297.  
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2012 bylo do služebního poměru přijato celkem 502 příslušníků, služební poměr ukončilo 256 

příslušníků. Upravené plánované počty příslušníků byly naplněny na 95,5% a upravené počty 

zaměstnanců na 95,90 %.  

 Platy zaměstnanců. Zaměstnanci vězeňské služby odvádějí náročnou práci, která 

nikdy nebyla přehnaně honorována. Prostředky na platy pro příslušníky byly pro rok 2012 

schváleny v objemu 2 188 313 tis. Kč a pro zaměstnance pak v objemu 1 196 996 tis. Kč.  

Rozpočet prostředků na platy příslušníků byl v návaznosti na usnesení vlády č. 421/2011 

snížen o 4 256 tis. Kč.  Upravený rozpočet tak činil 2 184 057 tis. Kč. Průměrný hrubý 

měsíční plat příslušníků a zaměstnanců v roce 2012 činil celkem 26 038 tis. Kč.
33

 Skutečné 

čerpání prostředků na platy příslušníků a občanských zaměstnanců podle nákladového účtu 

jsem názorně zobrazila v příloze č. 4 (viz tabulka 2). 

 Problémem českých věznic je vnitřní zadluženost a nedostatek financí na vyšší 

bezpečnost. Se zvyšujícím se počtem vězňů rostl také požadavek na počet zaměstnanců. 

Navíc se jedná o práci, která je mimořádně psychicky náročná a ve společnosti osob, s nimiž 

se na jiných pracovních pozicích nesetká.  

 Nejpočetnější skupinou jsou zaměstnanci ve věku nad 50 let, což rozhodně není 

pozitivní stav a největší podíl mají zaměstnanci s maturitním vzděláním. Se vzrůstajícím 

věkem se zvyšuje podíl zaměstnanců v pracovním poměru, naopak v nižších věkových 

skupinách jsou zastoupeni spíše příslušníci. 

  Existují problémy s obsazováním odborných pozic jako lékař, ekonom, či pracovník 

IT lidmi s odpovídajícím vzděláním. Vězeňská služba jednak kvůli svému image a 

odměňování na principu seniority, není mezi těmito profesemi vnímána jako atraktivní 

zaměstnavatel. Mezi lékaři je velmi obtížné najít atestovaného lékaře, proto se VS ČR snaží 

tento problém řešit možností si udělat atestaci v rámci vězeňské služby. VS ČR má vlastní 

Institut vzdělávání, který zajišťuje odbornou přípravu zaměstnanců, celoživotní vzdělávání a 

základní odbornou přípravu. Institut se také zaměřuje na specializační kurzy zaměstnanců. 
34
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 Zdroj: VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČR. VS ČR: Statistická ročenka Vězeňské služby České republiky  
  2012 [online] Dostupné z: 

http://www.vscr.cz/client_data/1/user_files/19/file/spr%C3%A1vn%C3%AD/statistiky/Statistick%C

3  %A9%20ro%C4%8Denky/Ro%C4%8Denka%202012.pdf. 
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 PLAČEK, Michal. Koncepce strategického controllingu ve Vězeňské službě ČR. 1. vyd. Ostrava:  

    Nakladatelství KEY Publishing, 2011. 100 s. ISBN 978-80-7418-094-1, s. 53. 
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 Sociální dávky. Vězeňská služba zabezpečuje v souladu s příslušnými zákony výplaty 

dávek důchodového pojištění a výsluhových nároků bývalým příslušníkům Vězeňské služby, 

a nemocenských dávek příslušníkům ve služebním poměru. Dávky důchodového pojištění 

podle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, představují důchody starobní, 

invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí.  Výsluhovými nároky podle zákona č. 361/2003 Sb., o 

služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, jsou výsluhový příspěvek, odchodné a 

úmrtné. Nemocenskými dávkami jsou dávky podle zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském 

pojištění. Skutečné výdaje na výplatu sociálních dávek sociálního zabezpečení v roce 2011 

činily 1 194,208 mil. Kč a v roce 2012 1 192,186 mil. Kč. Přehled o skutečných výdajích na 

výplatu dávek sociálního zabezpečení v letech 2011 a 2012  jsem názorně zobrazila v příloze 

č. 4 (viz tabulka 3). 

 Odchodné a výsluhový příspěvek. V souvislosti se změnami služebního zákona, 

zejména v oblasti upravující nároky na výsluhu je pro VS ČR důležité sledovat počty 

zaměstnanců podle délky služebního poměru. Již by nemělo docházet k úbytku příslušníků po 

10 letech služby. Největší podíl pracovníků je do 5 let služby, kdy nárůst v posledních dvou 

letech má důvody zejména v ekonomické krizi, která dělá z ozbrojených složek žádaného 

zaměstnavatele. Na odchodné (jednorázová částka) má nárok příslušník, který vykonával 

službu alespoň po dobu 6 let; základní výměra odchodného činí 1 měsíční služební příjem a 

za každý další ukončený rok služebního poměru se zvyšuje o jednu třetinu tohoto příjmu. 

Nejvyšší výměra odchodného činí šestinásobek měsíčního služebního příjmu. Na výsluhový 

příspěvek, který se pobírá až do odchodu do důchodu, má nárok bývalý příslušník, který 

vykonával službu alespoň po dobu 15 let, což je o 5 let déle, než v předchozí právní úpravě. 

Základní výměra výsluhového příspěvku činí za 15 let služby 20 % měsíčního služebního 

příjmu. Výměra výsluhového příspěvku se zvyšuje za šestnáctý a každý další ukončený rok 

služby o 3 % měsíčního služebního příjmu, za dvacátý první a každý další ukončený rok 

služby o 2% měsíčního služebního příjmu a za dvacátý šestý a každý další ukončený rok 

služby o 1 % měsíčního služebního příjmu. Výměra výsluhového příspěvku může činit 

nejvýše 50 % měsíčního služebního příjmu. 

 „Zcivilňování.“ Před rokem 1992 byli všichni zaměstnanci vězeňské služby ve 

služebním poměru. V roce 1992 začalo „zcivilňování“, kdy se začal měnit služební poměr na 

pracovněprávní vztah, a to ve správní složce. Každý zaměstnanec, který končil služební 

poměr dostal vyplaceno jednorázové odchodné ve výši 50 – 100 tis. Kč, podle výše 

předchozího služebního příjmu a délky služby, a dále příspěvek za službu ve výši kolem 8 tis. 
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Kč, na který měl příslušník nárok po 10 letech služby a vypočítal se podle služebního příjmu a 

počtu odsloužených let. Takový člověk z vězeňské služby neodešel, zůstal, pracuje ve stejné 

funkci jako občanský zaměstnanec VS a vlastně pobírá dva platy ve stejném resortu.
35

 

 Zotavovny VS ČR. Ministerstvo spravedlnosti zřizuje pro zaměstnance zotavovny 

Vězeňské služby ČR, mezi které patří zotavovny Přední Labská v Krkonoších, Pracov 

v Jižních Čechách a Květnice v Praze. Jedná se o rekreační zařízení určené pro zaměstnance 

Vězeňské služby a Ministerstva spravedlnosti. Činnost zotavoven se člení na činnost hlavní a 

hospodářskou. V čele zotavovny stojí ředitel, kterého jmenuje a odvolává ministr na návrh 

generálního ředitele. Ředitel zotavovny je za její činnost odpovědný generálnímu řediteli 

Vězeňské služby. 

4.4 Ekonomika provozu věznic  

 

 Podmínky výkonu vazby se stejně jako podmínky výkonu trestu při nezbytném 

dodržení všech zákonných podmínek a ustanovení odvíjejí od objemu finančních prostředků 

přidělených vězeňské službě v jejím rozpočtu.  

 

4.4.1 Provoz vazebních věznic 

 

 Ve vazbě čekají obvinění na svůj soudní proces. Více peněz neznamená pouze lepší a 

důstojnější vybavení cel pro obviněné, ale především větší nabídku volnočasových aktivit a 

příležitostí pro práci s obviněnými, a tím ukrácení často dlouhých lhůt vazebního stíhání před 

„osvobozujícím“ rozsudkem. Rozsudek a přechod z vazby do výkonu trestu pro mnohé z nich 

znamená určitou úlevu. Jednak „to mají za sebou“, vědí, jak dlouhý trest je čeká, a také, že při 

slušném chování mohou mít šanci na podmíněné propuštění nebo přeřazení do mírnějšího 

oddělení a hlavně, že svůj čas za mřížemi mohou smysluplněji využívat. Někdo 

sebevzděláním, osobním rozvojem či terapií a mnozí především prací.   

                                                             
35
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 V mnoha vazebních věznicích existují oddělení se zmírněným režimem výkonu 

vazby, kde se obvinění mohou volně pohybovat po oddělení. Je zde zařazeno asi 20 až 30 % 

obviněných. V některých vazebních věznicích je více druhů oddělení s volnějším režimem 

vazby. Například větší cela vybavená kuchyňkou, společenskou místností, sociálním 

zařízením a sprchou, nebo tzv. volná vazba, což znamená, že obvinění jsou umístěni na 

běžných celách a ve stanovených časech se jim cely otevřou a uzavře se dělící katr na chodbě. 

Tím pro obviněné vznikne možnost navštěvovat se na celách nebo trávit společně čas na 

chodbě před celami (je zde k dispozici i televize).  Obvinění do oddělení se zmírněným 

režimem jsou vybírání na základě rozhodnutí příslušné komise, která je složena z vrchních 

dozorců příslušných oddělení, sociálních pracovníků, příslušných pedagogů, psycho loga, 

lékaře, zaměstnanců oddělení prevence a stížností. Jedná se o obviněné, kteří ještě nebyli 

trestáni a nevykazují známky možného agresivního chování. Práce s takovými vězni (zejména 

mladými) je náročná, ale velmi důležitá. Nicméně procento úspěšnosti resocializace není 

veliké. Dlouhodobá koncepční práce je zde velmi obtížná, protože u obviněného nikdo neví, 

jak dlouho bude ve věznici a práce s nimi se počítá maximálně na měsíce, když průměrná 

doba vazby je nyní zhruba 90 dnů.  

 Volnočasové aktivity. Většina vazebně stíhaných má k dispozici rádio, a to buď 

vlastní, nebo vězeňské a vlastní televizi. Někteří obvinění sledují televizní vysílání 

v kulturních místnostech.  V některých věznicích je zavedeno centrálně ovládané rozhlasové 

vysílání. Ve všech vazebních věznicích a věznicích s oddělením výkonu vazby je pro 

obviněné připravena řada volnočasových aktivit, ať již výchovných či vzdělávacích, 

kulturních, tvůrčích nebo sportovních. V některých vazebních věznicích jsou aktuálně ve 

výkonu vazby nabízeny kurzy a poradenství zaměřené na zvládání stresu a emocí, sociálně 

právní poradenství, základy hygieny, společenského vystupování a komunikace. Ke 

vzdělávacím aktivitám patří výuka anglického nebo českého jazyka či podmínky pro 

samostudium dalších cizích jazyků či doplnění základního vzdělání. Tvůrčí potenciál mohou 

vězni rozvíjet v keramických dílnách, ateliérech, kde se mohou věnovat řadě výtvarných 

technik. Sportovně založení obvinění si mohou zahrát stolní tenis, fotbal, volejbal, florbal 

nebo udržovat svou kondici na běžecké dráze. Některé věznice nabízejí možnost duchovních 

pohovorů nebo kurzy arteterapie.
36
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 Strava. Vězni ve vazební věznici mají právo na stravu 3x denně podle stravní normy, 

která obsahuje složení, množství a nutriční hodnotu potravin v rámci stanoveného peněžního 

limitu na osobu a den v závislosti na věkové kategorii, zdravotním stavu a případném 

pracovním zařazení. Mladistvým a pracujícím jsou k základní stravní normě poskytovány 

přídavky. Někteří vězni mají také diety. Vězni dostávají dvakrát denně teplé jídlo s výjimkou 

neděle. Obviněným, kterým není umožněna v cele vlastní příprava čaje nebo kávy, se 

poskytuje 2 krát denně vřelá voda na přípravu nápojů, zpravidla 1 krát dopoledne a 1 krát 

odpoledne.  Kromě toho mají vězni každé ráno k snídani čaj a v neděli kakao. Věznice se při 

přípravě jídla drží finančního limitu kolem 60,-Kč za den. Je to částka, která jde na nákup 

potravin, ne na energie nebo mzdy zaměstnanců kuchyně. Pokud obviněný má v úschově 

věznice dostatek peněžních prostředků, požádá o nákup oběda z vývařovny pro pracovníky 

Vězeňské služby. 

Hygiena. Obvinění smí mít u sebe na cele základní hygienické potřeby včetně 

elektrického holicího strojku. Obviněnému, který nemá peněžní prostředky, poskytne správa 

věznice základní hygienické potřeby v nutném množství a sortimentu. Správa věznice musí 

zajistit, aby obvinění měli možnost se sprchovat teplou vodou nejméně jednou týdně. Na 

základě doporučení lékaře, nebo vyžadují-li to hygienické důvody, zajistí správa věznice 

koupání obviněných častěji. Pokud z provozních nebo energetických důvodů nelze koupání 

zabezpečit, musí být vždy zajištěna možnost řádného umytí v teplé vodě. Co 6 týdnů mají 

vězni možnost nechat se ostříhat holičem, který je také vězeň a věznice mu platí přiměřenou 

částku za tuto službu. Tato služba je určena pro všechny, pouze pokud obžalovaní nemohou 

měnit vzhled z důvodu vyšetřování, pak této služby nemohou využít.  V případě zájmu 

odsouzení mohou absolvovat 2x ročně kurz kadeřníka, který stojí asi 100 000,- Kč a hradí jej 

věznice. Část obviněných v českých vazebních věznicích využívá zákonné možnosti pobývat 

ve vlastním oděvu, prádlu a obuvi, které si mohou nechat vyprat ve věznici na vlastní 

náklady. Vlastní oděv nosí odhadem asi 20 % obviněných. Výměna vězeňského osobního 

prádla se provádí jednou týdně, vězeňského oděvu nebo obuvi podle potřeby a vězeňského 

ložního prádla jednou za 14 dní na náklady věznice. Obvinění mají právo na 8 hodin spánku 

denně a mohou i během dne v době od 8,00 hod do večerky odpočívat na lůžku, a to ve 

vlastním nebo vězeňském oděvu. 
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4.4.2 Provoz výkonu trestu 

 

 Výkonem trestu by měla být především zajištěna ochrana společnosti před pachateli 

trestných činů a jejich resocializace. Výkon trestu odnětí svobody je prováděn ve věznici nebo 

v samostatném oddělení vazební věznice. K dosažení účelu výkonu trestu odnětí svobody je 

prováděna nápravně výchovná činnost, která je souhrnem zvláštních výchovných postupů, 

kulturně výchovné práce, pracovní výchovy a stanoveného pořádku v místech, kde je trest 

vykonáván.  

 Nástup. Na základě zákona o výkonu trestu odnětí svobody (dále jen „TOS“) je 

Řádem výkonu TOS odsouzeným zabezpečeno vytváření takových materiálních a kulturních 

podmínek, které zabezpečují všestranný rozvoj jejich osobnosti. Po nástupu do výkonu trestu 

se nově přijatí odsouzení ubytují asi na týden v přijímacím oddělení, kde se podrobí 

preventivní vstupní lékařské prohlídce, včetně nezbytných diagnostických a laboratorních 

vyšetření. Odsouzené ve věznici příjme odborná komise, jejímž předsedou je vedoucí 

oddělení výkonu trestu, členy této komise jsou psycholog, pedagog, sociální pracovník. 

Členové komise zpracují o odsouzeném komplexní zprávu včetně návrhu resocializačního 

programu a je mu určen vychovatel, jemuž je svěřen do péče a odsouzený si zvolí 

resocializační program.  

 Strava, odívání a hygiena. Odsouzeným je poskytována třikrát denně strava za 

podmínek a v hodnotách, které odpovídají zásadám správné výživy a zdravotnímu stavu 

odsouzených. Odívání odsouzených musí odpovídat klimatickým podmínkám a musí 

dostatečně chránit jejich zdraví. Odsouzeným je zákonem zaručován nepřetržitý 

osmihodinový čas k spánku, doba potřebná k osobní hygieně a úklidu.  Správa věznic musí 

zajistit, aby odsouzení měli možnost se koupat v teplé vodě nejméně jednou týdně. Za 

koupání v teplé vodě se v podmínkách věznic považuje sprchování teplou vodou. Na základě 

doporučení lékaře, nebo vyžadují-li to hygienické důvody, zajistí správa věznice koupání 

vězňů častěji.  

 Vycházky, korespondence. Vězni mají právo zúčastnit se denně vycházky ve 

vymezeném prostoru věznice s dokonalým technickým zabezpečením. Vycházka musí trvat  

nejméně 1 hodinu a vězeň musí být vybaven vlastním nebo vězeňským oděvem a obuví 

přiměřené povětrnostním podmínkám. Náklady spojené s korespondencí hradí vězni 

z vlastních prostředků. U vězňů, kteří nemají vlastní peněžní prostředky, jsou náklady spojené 

s jeho korespondencí se státními orgány ČR a s obhájcem hrazeny z prostředků věznice. 
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Kontrola této korespondence je nepřípustná. Vězni, který neumí nebo nemůže číst a psát, je 

správa věznice povinna na jeho žádost zabezpečit, aby mu byla korespondence došlá od 

státních orgánů ČR a obhájce přečtena, nebo aby mu byla poskytnuta pomoc při sepisování 

podání, žádostí, stížností a při dopisování s příslušníky jeho rodiny. 
37

 

 Propouštění. V den propuštění odcházejí vybaveni určitou finanční částkou, jejíž 

velikost mu má umožnit dostat se běžným dopravním prostředkem do místa trvalého bydliště 

a stravovat se do doby nejbližšího otevření úřadovny příslušného sociálního kurátora – 

koordinátora sociální péče a úřadu práce (při propuštění v pátek musí být vybaven částkou, 

kterou bude potřebovat až do pondělka). Odsouzení, kteří byli zaměstnáváni, bývají vybaveni 

částkou vyšší, která se rovná úložnému. Sociální pracovnice vybaví propuštěnce ošacením a 

obuvi (např. člověk, který nastoupil do výkonu vazby v létě, nebude – nemá-li potřebné 

zázemí – řádně oblečen z vlastních zdrojů při propouštění v lednu). Pro tyto účely má každá 

věznice a vazební věznice vlastní ošacení a obuv nebo se případy řeší individuálně ve 

spolupráci sociální pracovnice s Charitou, Českým Červeným křížem.
38

 

4.4.3 Podíl vězňů na nákladech věznění 

 

Situace v našem vězeňství zavdává laické veřejnosti mnohdy oprávněné podněty ke 

kritice výkonu trestu odnětí svobody. Odsouzení ve velkém rozsahu ve výkonu trestu 

nepracují, nebo pracují v nedostatečné míře. Žijí tak na úkor ostatní společnosti. Jak se 

podílejí na nákladech věznění? Problematika hrazení nákladů výkonu trestu odnětí svobody 

odsouzenými je na základě zákona o výkonu trestu odnětí svobody č. 169/1999 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů, řešena vyhláškou č. 10/2000 Sb., o srážkách z odměny osob, které jsou 

ve výkonu trestu odnětí svobody zaměstnány, o výkonu rozhodnutí srážkami z odměny těchto 

osob a chovanců zvláštních výchovných zařízení a o úhradě dalších nákladů, ve znění 

pozdějších předpisů. Zákon určuje rozsah povinnosti k úhradě nákladů trestu odnětí svobody a 

určení srážek z odměny odsouzeného.  

Druhy srážek stanoví zákon podle těchto zásad: z odměny příslušející odsouzenému 

srazí a odvede věznice pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku 

zaměstnanosti, pojistné na veřejné zdravotní pojištění a zálohu na daň z příjmů fyzických 

                                                             
37
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osob. Část odměny, která zůstane po provedení těchto srážek, budeme dále označovat jako 

čistou odměnu. Z čisté odměny odsouzeného provede věznice srážky: 1. k úhradě výživného 

pro děti, kterým je odsouzený povinen poskytovat výživu, včetně příspěvku na úhradu 

nákladů při péči o dítě v ústavní nebo ochranné výchově, 2. k úhradě nákladů výkonu trestu a 

nákladů výkonu vazby, pokud mu předcházela, 3. na základě nařízeného výkonu rozhodnutí 

soudu nebo orgánu státní správy, 4. k úhradě jiných pohledávek vůči odsouzenému. Úhrn 

takto vypočtených srážek nesmí překročit 86 % čisté odměny odsouzeného.  

Zbytek čisté odměny rozdělí věznice na kapesné a úložné. Na kapesné se použije 12 

% čisté odměny, není-li dále stanoveno jinak. Odmítne-li odsouzený v průběhu kalendářního 

měsíce bez závažného důvodu pracovat, kapesné mu nenáleží. Na úložné se použijí 2 % čisté 

odměny, není-li dále stanoveno jinak. Úložné se zvyšuje o nevyčerpané částky určené pro 

stanovené srážky. Z úložného nad 2 000 Kč se na základě rozhodnutí ředitele věznice uhradí i 

náhrada nákladů výkonu trestu, pokud nebude tato pohledávka uhrazena srážkami z odměny 

odsouzeného; tuto úhradu je možné provést průběžně při výkonu trestu. Úhrada nákladů 

výkonu trestu se pak stanoví z čisté odměny a z ostatních zdrojů příjmů, nejvýše však ve výši 

1 500 Kč za kalendářní měsíc. Srážky na náklady výkonu trestu se neprovádí z částky, která 

byla odsouzenému připsána na účet jako sociální kapesné nebo která mu byla připsána jako 

odměna podle zákona. Rozhodnutí o povinnosti k náhradě nákladů výkonu trestu vydává 

podle zákonných zásad ředitel věznice. Proti tomuto rozhodnutí může odsouzený do 3 dnů od 

doručení podat stížnost řediteli věznice, který rozhodnutí vydal. Stížnost může směřovat jen 

proti vypočtené výši nákladů výkonu trestu a nemá odkladný účinek. O stížnosti rozhoduje do 

šedesáti dnů od jejího obdržení generální ředitel Vězeňské služby. 

Jak z této informace vyplývá, není v žádném případě pro stát „lukrativní“ živit a 

zaopatřovat odsouzené ve výkonu trestu; konec konců i správa a výkon vězeňské služby je 

pro odsouzené „službou“, kterou jim stát „poskytuje“ za to, že je touto formou v zájmu 

společnosti izoluje od ostatních. Ponechme stranou tzv. výchovnou složku a smysl trestání. V 

každém případě každý odsouzený daňové poplatníky něco stojí. Těm by proto nemělo být 

lhostejné, zda výkon justice a použité formy trestů jsou skutečně ze všech stanovených 

hledisek nejefektivnější; a to už vůbec nebereme v úvahu značný rozsah nezaplacených 

náhrad, které se jen velmi sporadicky podaří do státního rozpočtu od odsouzených vymoct.
39
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 Zdravotní péče. Vězni mají právo na zdravotní péči za podmínek stanovených 

zvláštním právním předpisem s přihlédnutím k omezení vyplývajícím z účelu výkonu TOS, 

organizace a výkon zdravotnických služeb se řídí dohodou ministerstva spravedlnosti a 

ministerstva zdravotnictví. Od ledna 2008 regulační poplatky u lékaře, za léky a v nemocnici 

musejí platit také vězni. Podle dostupných údajů se počet vyšetření, která absolvují obvinění a 

odsouzení, pohybuje mezi 400.000 až 500.000 za rok. Nemocnost mezi vězni je o něco vyšší 

než u ostatní populace. Je to dáno především psychickým napětím, které souvisí se 

specifickými podmínkami pobytu ve vězení. Generální ředitel vězeňské služby vydal nařízení, 

jímž upravil způsob úhrady regulačních poplatků ve věznicích. Pokud poskytne péči 

podléhající poplatku zařízení vězeňské služby, strhne věznice obviněnému nebo odsouzenému 

částku z účtu. V případě, že vězeň nemá dostatek peněz, povede vězeňská služba částku jako 

pohledávku a bude ji vymáhat. Pokud vězně ošetří zařízení mimo síť vězeňské služby, kam 

spadá i lékárna, uhradí vězeňská služba poplatek z účtu vězně. Pokud ale vězeň peníze na účtu 

nemá, oznámí to věznice zdravotnickému zařízení, které si pak částku od vězně samo 

vymáhá. Vězni podstupují povinně vstupní prohlídku při nástupu do vazby nebo výkonu 

trestu. V případě vazby nebo trestu kratšího než tři měsíce se nemění registrace u lékaře, 

pacient zůstává v kartotéce svého původního praktika. Pokud nastupuje trest delší než tři 

měsíce, je nutná přeregistrace u praktika. Ta souvisí s prohlídkou, která je zatížena poplatkem. 

Zdravotní pojištění za vězně platí stát, přesněji vězeňská služba ze státního rozpočtu. 

Nadstandardní péči nad rámec zdravotního pojištění si hradí vězni sami. Pokud jim lékař 

předepíše lék, na který se doplácí, a oni na to nemají peníze, uhradí doplatek vězeňská služba. 

Částku pak po vězni vymáhá.
40

 Vývoj počtu ošetřených a vyšetřených počtů vězněných osob 

a počtu záchytů tuberkulózy, HIV onemocnění  a návštěvy stomatologa jsem názorně 

zobrazila v příloze č. 2 (viz tabulka 5). 

4.4.4 Zaměstnávání a odměňování vězněných osob 

 

Zaměstnávání obviněných. Obvinění v současné době v českých vazebních věznicích 

práci nenaleznou. Možnost zaměstnat obviněné jednak komplikuje samotný institut vazby, 

který například v případě koluzní vazby obviněné skutečně víceméně izoluje od okolí, navíc 
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 ČTK;   Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti.  Regulační poplatky u lékaře platí od ledna také vězni  

    [online].  [Cit. 7. 1. 2008]. Dostupné na:  

    http://cs.wikipedia.org/wiki/Ministerstvo_spravedlnosti_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky.  
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se může v průběhu stíhání nepravidelně měnit. Obvinění by tak teoreticky mohli pracovat 

pouze ve svých celách, což je ale ztíženo či zcela vyloučeno tím, že taková práce prakticky 

není, nebo by byla svými náklady neefektivní. Další potíže spočívají v legislativě, neboť 

obvinění jsou podle zásady presumpce neviny považováni za bezúhonné občany, jejichž 

pracovní činnost podléhá Zákoníku práce.
41

 Zaměstnávání osob ve vazbě se řídí zákonem č. 

293/1993 Sb., o výkonu vazby. V zákoně je stanoveno, že obviněný může být na vlastní 

žádost po dobu trvání vazby pracovně zařazen. Jeho pracovní zařazení se řídí Zákoníkem 

práce (č. 262/2006 Sb.). 

Zaměstnávání odsouzených osob ve výkonu trestu řeší zákon č. 169/1999 Sb., o 

výkonu trestu odnětí svobody. V paragrafu 28 tohoto zákona se stanovují odsouzeným 

základní povinnosti. Jedna z těchto základních povinností je povinnost pracovat, pokud je 

odsouzenému přidělena práce a není uznán dočasně práce neschopným nebo není po dobu 

výkonu trestu uznán zdravotně nezpůsobilým k výkonu práce. Odměňování odsouzených 

osob a hospodářská činnost Vězeňské služby ČR jsou upraveny vyhláškami Ministerstva 

spravedlnosti České republiky. 

Ve výkonu trestu odnětí svobody bylo v roce 2012 zaměstnáno všemi formami 

průměrně 9 890 osob ve výkonu trestu odnětí svobody (odsouzených) z celkového počtu 

16 812 odsouzených způsobilých k vykonávání práce. Ve srovnání s předchozím rokem se 

zvýšil počet zaměstnaných odsouzených o 258 osob. Reálná zaměstnanost vězněných osob 

v roce 2011 byla 59,63 % a v roce 2012 se snížila na 58,83 %, což znamená snížení o 0,8 %. 

Pokles stavu zaměstnanosti byl zaznamenán v důsledku zvýšeného počtu odsouzených 

zahrnutých v evidenci zaměstnanosti. V roce 2011 bylo takto evidováno 16 151 odsouzených, 

v roce 2012 se tento stav zvýšil o 771 osob a bylo evidováno 16 812 odsouzených.  

Odsouzení byli jako v předešlých letech zařazování na pracoviště ve vnitřním provozu, 

vlastní výrobě, provozovnách Střediska hospodářské činnosti, u podnikatelských subjektů 

nebo zaměstnávání ostatními formami – ve vzdělávacích a terapeutických programech a při 

pracích pro zajištění běžného provozu věznice. Ve srovnání s předchozím rokem se zvýšil 

v roce 2012 počet odsouzených zařazených ve vnitřním provozu a vlastní výrobě o 41 osob, 

počet odsouzených zařazených v provozovnách Střediska hospodářské činnosti se snížil o 79 

osob, o 69 osob se snížil počet odsouzených zařazených u cizích subjektů a ostatními formami 
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práce bylo zaměstnáno více o 365 odsouzených. V roce 2012 byla hospodářská činnost 

realizována u 17 organizačních jednotek Vězeňské služby. Na pracovištích provozoven bylo 

zařazeno průměrně 1 528 odsouzených. Celkový čistý zisk (po zdanění) dosáhl 15 176,82 tis. 

Kč, což je o 879,95 tis. Kč více než v roce 2011. Průměrný počet zaměstnaných vězněných 

osob v provozovnách Střediska hospodářské činnosti a hospodářský výsledek v letech 2011 a 

2012 jsem názorně zobrazila v příloze č. 2 (viz tabulka 7).
42

 

Pro další období je prioritou Vězeňské služby ČR pokračovat v rozvoji zaměstnávání 

vězněných osob ve věznicích a vazebních věznicích s cílem vytváření nových pracovních míst 

s příležitostí při realizaci vlastní výrobní a hospodářské činnosti a také ve spolupráci 

s podnikatelskými subjekty. Zařazení odsouzeného na práci k podnikatelskému subjektu se 

uskutečňuje na základě smlouvy o zaměstnání mezi podnikatelským subjektem a věznicí. K 

práci u podnikatelského subjektu musí dát odsouzený k trestu písemný souhlas. Podnikatelé 

zaměstnávají vězně především na pozicích manuálně zaměřených a kvalifikačně méně 

náročných. Jedná se třeba o kompletace výrobků, balení propagačních materiálů, lepení 

obálek či výroba jednoduchých výrobků z oblasti sklářství nebo strojírenství. Pracovní činnost 

se orientuje hlavně na zámečnickou výrobu, broušení, vrtání, svařování, montáž kovových 

výrobků (klempířské, vzduchotechnické, čerpadlové, akustické, kontejnerové dílce a sestavy).  

Mezi výhody zaměstnávání vězňů patří: 1. Na odsouzené se nevztahuje předpis o 

minimální mzdě. 2. Odsouzení nemají nárok na dovolenou. 3. Pokud pracující onemocní, je 

dle možností věznice nahrazen jiným pracujícím. 4. Pokud zaměstnavatel nemá zakázky pro 

výrobu, odsouzení nechodí do práce a nenáleží jim v tomto období žádná odměna za práci. 5. 

Odsouzený je odměňován pouze za vykonanou práci (podnikatel neproplácí prostoje, ani ty 

jím zaviněné). 6. Odsouzení nemají nárok na příplatky za práci o sobotách a nedělích. 7. 

Vězeňská služba ČR zajišťuje odsouzeným zdravotní péči a stravu. 8. Vězeňská služba ČR 

zajišťuje pořádek a klid na pracovišti přítomností příslušníků vězeňské služby. 

Mezi nevýhody zaměstnávání vězňů patří: 1. Nižší kvalifikace odsouzených. 2. 

Ztráta pracovní síly při vyhlášení amnestie prezidenta republiky. 3. Odsouzené si podnikatel 

dopravuje na a z pracoviště na vlastní náklady. 4. Nutnost zvláštního pojištění proti úrazu a 
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2012 [online]  
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trvalým následkům odsouzených, které musí podnikatel uzavřít s některou z komerčních 

pojišťoven. 
43

 

 Odměňování odsouzených osob. Za vykonanou práci náleží odsouzenému pracovní 

odměna. Odměňování odsouzených zařazených do práce se řídí nařízením vlády č. 365/199 

Sb., ve znění nařízení vlády č. 414/2000 Sb., o výši a podmínkách odměňování odsouzených 

osob zařazených do zaměstnání ve výkonu trestu odnětí svobody. Podle druhu vykonávané 

práce a stupně požadované odborné způsobilosti k jejímu výkonu, zařadí věznice 

odsouzeného do jedné ze tří skupin měsíční odměny:  I. skupina odměny 4.500,- Kč - 

pracovní činnosti, které nevyžadují odbornou kvalifikaci. II. skupina odměny 6.750,- Kč - 

pracovní činnosti vyžadující vyšší odbornou způsobilost (vyučení v oboru, speciální odborný 

kurz, dlouhodobé praktické zapracování). III. skupina odměny 9.000,- Kč - pracovní činnosti 

zvlášť náročné a specializované, vyžadující vyšší než úplné střední nebo vyšší střední odborné 

vzdělání. Pracovní odměna odsouzeného zařazeného do práce ve výkonu trestu odnětí 

svobody podléhá odvodům na sociální a zdravotní pojištění a zdanění dle obecně platných 

předpisů a následnému rozúčtování podle vyhlášky min. spravedlnosti č. 10/2000 Sb., ve 

znění pozdějších předpisů (úhrada výživného na nezletilé děti, pohledávky ze soudního řízení, 

náklady výkonu trestu, kapesné a úložné).  

 Průměrná měsíční odměna odsouzených za rok 2012 byla 3 560 Kč. Ve vnitřním 

provozu a vlastní výrobě mělo 2 560 pracujících odsouzených průměrnou měsíční odměnu 

3 850 Kč, v provozovnách Střediska hospodářské činnosti mělo 1 528 pracujících 

odsouzených v průměru 2 773 Kč a 2 609 odsouzených zařazených u podnikatelských 

subjektů mělo průměrnou měsíční odměnu 3 729 Kč. Průměrné využití fondu pracovní doby 

činilo 70,09 %. 
44

 Odměňování vězněných osob a vývoj zaměstnanosti odsouzených v letech 

2011 a 2012 jsem názorně zobrazila v příloze č. 2 (viz tabulka 6). Nejvyšší reálná 

zaměstnanost je ve věznici České Budějovice 96,66 %, kde průměrný hodinový výdělek 

dosahuje 27,34 Kč. Nejnižší reálná zaměstnanost je ve věznici Vinařice  40,22 %, průměrný 
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 MORÁVEK, Daniel.  Hledáte ideálního pracovníka? Co třeba zkusit vězně? [online].   
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hodinový výdělek 28,05 Kč. Reálná zaměstnanost věznice Ostrava dosahuje 82,86 % při 

průměrném hodinovém výdělku 28,53 Kč. 

Pohledávky za vězni a za propuštěnými vězni. Vězni jsou nuceni hradit část nákladů 

na svůj pobyt ve vězení, celkově tato částka může činit maximálně 1500 Kč za měsíc. Tyto 

peníze odsouzení platí při svém pobytu ve vězení z pracovní odměny, nebo mají možnost si 

stanovit splátkový kalendář po propuštění. VS ČR eviduje velké množství neuhrazených 

pohledávek. Úhrady pohledávek za vězněnými osobami v aktuálním stavu k 31. 12. 2012 

činily 25, 993 mil. Kč, (k 31. 12. 2011 26 mil. Kč). Vzhledem k objemu pohledávek v dané 

kategorii bylo dosaženo 39 % v úspěšnosti vymáhání, (v roce 2011 40 %). K 31. 12. 2012 

zůstaly nevymoženy pohledávky v objemu 66, 115 mil. Kč, (v roce 2011 66 mil. Kč). Úhrady 

pohledávek za osobami propuštěnými z výkonu trestu odnětí svobody a výkonu vazby k 31. 

12. 2012 činily 9,935 mil. Kč, (k 31. 12. 2011 11 mil. Kč). Vzhledem k objemu pohledávek 

v dané kategorii bylo dosaženo 2,83 % v úspěšnosti vymáhání, (v roce 2011 2,55 %). K 31. 

12. 2012 zůstaly nevymoženy pohledávky v objemu 349,899 mil. Kč, (v roce 2011 431 mil. 

Kč). Jedná se o kategorii pohledávek nejobtížněji vymahatelných, zejména z důvodu 

nepříznivých sociálních a ekonomických poměrů dlužníků.
45

 Objem nevymožených 

pohledávek za propuštěnými vězněnými osobami a vězni v aktuálním stavu v letech 2011 a 

2012 jsem názorně zobrazila v příloze č. 2 (viz tabulka 8).  

 Mezi formy zaměstnávání patří i vzdělávání formou denního studia a kurzů, kdy na 

roveň zaměstnávání vězňů je postaveno i denní studium (doplňování základního vzdělání, 

vyučení v učebním oboru, krátkodobé vzdělávací programy pro snazší začlenění do 

společnosti po výkonu trestu odnětí svobody). Tato oblast se týká především osob 

mladistvých, osob bez jakékoliv odborné kvalifikace a skupin osob obtížně integrovatelných 

do společnosti.
46

 Složení odsouzených podle nejvyššího dosaženého vzdělání jsem zobrazila 

v příloze č. 2 (viz tabulka 10). 
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 Smyslem pracovního zařazení odsouzeného je zejména udržet u něho určité pracovní 

návyky, které si přináší z civilního života, anebo pokud tyto návyky dosud nemá, pak je u 

něho vypěstovat tak, aby byl schopen, po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody, snazší 

adaptace na běžné civilní životní podmínky a snažil se získávat prostředky na obživu jinou, 

než kriminální cestou. Pracovní zařazení rovněž napomáhá získat praktické dovednosti v 

určitých pracovních činnostech, popřípadě získat, formou rekvalifikace, alespoň nějakou 

odbornou způsobilost, uplatnitelnou v civilním životě. 

4.5 Rozpočet Vězeňské služby ČR 

 

Vězeňská služba ČR měla k 31. 12. 2012 10 964 zaměstnanců a zajišťovala ostrahu 23 

338 obviněných a odsouzených. VS ČR je rozpočtovou organizací státu, samostatně vede 

účetnictví, její rozpočet tvoří největší položku v rámci Ministerstva spravedlnosti.  

Na základě zákona č. 455/2011 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2012, 

byly Vězeňské službě stanoveny správcem kapitoly závazné ukazatele schváleného rozpočtu, 

a to celkové příjmy ve výši 1 242 989 tis. Kč a celkové výdaje ve výši 7 157 674 tis. Kč. 

V průběhu roku 2012 provedl správce kapitoly rozpočtové opatření, kterým byly 

sníženy celkové nedaňové příjmy o 300 157 tis. Kč. Ke snížení došlo především u 

kapitálových příjmů o 248 958 tis. Kč a u přijatých transferů z EU o 49 858 tis. Kč. 

V průběhu roku došlo k celkovému navýšení výdajové části rozpočtu o 701 435 tis. 

Kč. Současně byla v programovém financování zavázána částka 20 543 tis. Kč, z toho 20 000 

tis. Kč podle usnesení vlády ČR ze dne 21. března 2012 č. 178. 

V roce 2012 českému vězeňství hrozil kolaps a nešlo vyloučit nepokoje vězňů. 

Vězeňské službě docházely peníze, a pokud by jí vláda nenavýšila rozpočet, nebyla byla by 

podle Ministerstva spravedlnosti vězeňská služba schopna zabezpečit řádný chod věznic, 

vazebních věznic a zabezpečujících prvků. Na pokrytí nedostatečného objemu ostatních 

věcných výdajů byly, se souhlasem vlády ČR a Rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny 

Parlamentu ČR, použity dávky důchodového pojištění a ostatní sociální dávky ve výši 

250 000 tis. Kč. Současně byly vládou ČR uvolněny prostředky z vládní rozpočtové rezervy 

ve výši 150 000 tis. Kč a uloženo převést z justiční části rezortu 150 000 tis. Kč do vězeňské 

části resortu v rámci celkových výdajů kapitoly Ministerstva spravedlnosti. Konkrétně např. 

Krajskému soudu v Ostravě bylo uloženo předložit Ministerstvu spravedlnosti žádost o 

provedení rozpočtového opatření na snížení výdajů v celkové částce 23 476 tisíc Kč.  Vedle 
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toho byly uvolněny finanční zdroje za zvýšené příjmy v justiční části resortu v částce 253 750 

tis. Kč a následně byly postupně převedeny rozpočtové prostředky z justiční části resortu 

v celkovém objemu 98 451 tis. Kč. Navýšené prostředky byly použity zejména na financování 

nezbytných provozních výdajů, souvisejících s trvalým nárůstem počtu vězněných osob. 

Průměrný denní stav vězněných osob dosáhl v roce 2012  počtu 23 338 a meziročně se tak 

navýšil o 510 osob.
47

 

4.5.1 Příjmy VS ČR 

 

 Mezi příjmy VS ČR  patří nedaňové příjmy, kapitálové příjmy, přijaté dotace celkem.  

Mezi kapitálové příjmy patří také příjmy z prodeje nepotřebného nemovitého majetku státu 

v příslušnosti hospodaření Vězeňské služby ČR, kdy Vězeňská služba ČR vyhlašuje výběrová 

řízení na zjištění vhodného zájemce o koupi nepotřebného nemovitého majetku státu ve 

smyslu zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních 

vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a podle vyhlášky MF č. 62/2001 Sb., o hospodaření 

organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu, ve znění pozdějších 

předpisů.  

 Daňové příjmy zahrnují příjmy z pojistného na důchodové pojištění, pojistné na 

nemocenské pojištění a příspěvek na politiku zaměstnanosti.  Je třeba upozornit, že VS ČR 

má statut orgánu sociálního zabezpečení, proto je do kategorie příjmů zařazeno i pojistné na 

důchodové zabezpečení i za pracující vězně a z těchto příjmů vyplácí VS ČR objemy 

služebních příjmů příslušníků, důchody bývalým příslušníkům a pracovní odměny vězněným 

osobám.  Příjmy z pojistného na důchodové pojištění byly v roce 2012 plněny na 108,30 %. 

 Příjmová část rozpočtu VS ČR byla v roce 2012 splněna na 111,87 %, z toho daňové 

příjmy na 108,30 % a nedaňové příjmy na 123,53 %.
48

 Příjmy VS ČR jsem názorně zobrazila 

v příloze č. 5 (viz tabulka 1 a 2). 

 

                                                             
47 VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČR. VS ČR: Statistická ročenka Vězeňské služby České republiky 2012  

    [online] Dostupné z: http://www.vscr.cz/generalni-reditelstvi-19/informacni-servis/statistiky-a- 

    udaje-103/statisticke-rocenky-1218/. 
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4.5.2 Výdaje VS ČR 

 

 Z vertikální analýzy výdajů vyplývá, že největší nákladovou položkou jsou mzdové 

výdaje. Následují ostatní věcné výdaje, kapitálové výdaje, tj. výdaje na investice jsou zcela 

marginální. 

 Mezi běžné výdaje patří provozní výdaje a kapitálové výdaje. Mezi provozní výdaje 

osobní patří mzdové náklady, tj. platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci, 

z toho platy zaměstnanců, povinné pojistné placené zaměstnavatelem, mzdové náhrady, 

náhrady mezd v době nemoci, převod do FKSP, ostatní věcné výdaje včetně běžných výdajů 

programového financování, důchody, ostatní sociální dávky, Program protidrogové politiky, 

Program sociální prevence a prevence kriminality.  

 Mezi provozní výdaje věcné patří nákup materiálu, z toho potraviny, prádlo, oděv, 

obuv, léky a zdravotnický materiál a nákup služeb. Dále mezi provozní výdaje věcné patří 

úroky a ostatní finanční výdaje, dále nákup vody, paliv a energií, z toho voda, teplo, plyn, 

elektrické energie, pevná paliva, pohonné hmoty a mazadla, dále nákup služeb, z toho praní a 

čištění prádla, odvoz odpadu. Dále mezi provozní výdaje věcné patří ostatní nákupy, z toho 

opravy a udržování, dále poskytnuté zálohy a jistiny, výdaje na neinvestiční náklady, 

příspěvky příspěvkovým organizacím, převody vlastních fondů bez FKSP, převody FKSP, 

ostatní transfery jiným rozpočtům, náhrady placené obyvatelstvu, ostatní transfery 

obyvatelstvu a ostatní neinvestiční výdaje.  

 Objem finančních prostředků na opravy a udržování nemovitého majetku je velice 

nízký a tato skutečnost spolu s nedostatečným objemem rozpočtových prostředků 

v předcházejících letech se promítla v celkové zanedbanosti a v řadě případů až zchátralostí 

vězeňských objektů. 

 Velký podíl mezi ostatními věcnými výdaji mají bezpochyby náklady na stravování a 

výživu. Zde došlo k rozsáhlé výměně kuchyňských technologií. V budoucnu se dá očekávat 

nárůst nákladů na potraviny pro vězně zejména v souvislosti s růstem DPH. Velmi podstatný 

podíl na rozpočtu mají nákupy energií. Srazit náklady na energie se jeví jako velmi obtížné, 

neboť organizace není schopna najít finanční prostředky na zateplení budov, výměny oken 

apod. V porovnání s rokem 2011 došlo k částečnému snížení nákladů na plyn, zatímco vodné 

a stočné, teplo a elektrická energie vzrostly. 
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 Výdaje určené ve schváleném rozpočtu na financování běžného provozu (nákup 

materiálu a služeb, nákup vody, paliv a energií) byly naprosto nedostatečné. Proto v roce 2012 

byly použity mimorozpočtové prostředky ve výši 7 739,91 tis. Kč a byly čerpány nároky 

z nespotřebovaných výdajů v částce 91 235,04 tis. Kč, 75 379,02 tis. Kč na profilující výdaje 

– programové financování. Těmito opatřeními byla částečně zajištěna nezbytná úhrada 

zvýšených výdajů, jejichž nárůst byl objektivně dán jednak opakovaným zvyšováním cen 

materiálů, léků a dodavatelských služeb, ale především růstem počtu vězněných osob v roce 

2012. 

 Jednotlivé věznice mají právní postavení organizační složky státu. To znamená, že 

jsou (každá samostatně) účetními jednotkami s vlastním rozpočtem. Hospodaří tedy každá 

samostatně (i za své pobočky) - samostatně uzavírají smlouvy s dodavateli zboží a služeb, 

samostatně účtují. Nevyužívají tedy všech možností společného nákupu, a to není dobře.

 Nákup spotřebního materiálu se provádí prostřednictvím veřejné zakázky malého 

rozsahu, kdy hodnotícím kritériem je monokriteriální hodnocení – nejnižší nabídková cena.
49

  

 Řešení výdajů ve veřejném sektoru v oblasti energií má v současné době vzrůstající 

oblibu. Výběrová řízení na tyto komodity vykázala nezanedbatelné úspory. Jsou vyhlášena 

ministerstvy nadlimitní otevřená řízení na výběr dodavatele energií. Centrální nákup 

(příspěvková organizace-centrální zadavatel) nejprve sbírá data a připravuje části zadávací 

dokumentace. Do informačního systému o veřejných zakázkách se odesílají předběžná 

oznámení a dodavatelé podávají nabídky. Poté se s dodavatelem uzavře rámcová smlouva 

s účinností na 1 rok mezi centrálním nákupem (jako centrálním zadavatelem) a vybraným 

uchazečem v rámci centrální veřejné zakázky. Je vybrán uchazeč, který předložil kompletní a 

správnou nabídku a současně v elektronické aukci nabídl nejnižší nabídkovou cenu ze všech 

uchazečů. Výsledky aukcí jsou průlomové, protože potvrzují, že energie jsou volně 

obchodované komodity s potenciálem ke snižování současných cen. Přes deklarované 

navýšení ceny pro konečné spotřebitele se tak daří sjednocením poptávky a využitím 

elektronických nástrojů dosáhnout aktuálně nejvýhodnější ceny na trhu a tím značně ušetřit. 

Takto se nakupuje energie také na základě rámcové smlouvy uzavřené s Ministerstvem 

spravedlnosti a nejvýhodnějším dodavatelem. 
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V roce 2012 byl průměrný denní náklad na 1 vězně za organizační jednotku 710 Kč 

(tj. náklady na platy, pojistné, ostatní věcné výdaje a FKSP). Průměrný denní náklad za celou 

Vězeňskou službu na 1 vězně činil 916 Kč (tj. náklady na platy, pojistné, ostatní věcné 

výdaje, FKSP, kapitálové výdaje a sociální dávky).
50

 Výdaje VS ČR jsem názorně zobrazila 

v příloze č. 5 (viz tabulka 3 a 4). 

4.6 Kapitálové vklady do vězeňství 

 

Mezi kapitálové výdaje patří systémově určené výdaje a individuálně určené výdaje. 

Z důvodu nedostatku kapacit se draze nakupovaly některé nemovitosti a přitom stačilo na 

rezort bezplatně převést kasárny, které už armáda nepotřebovala. Mnohé z těchto kasáren jsou 

do dnešní doby nevyužity a chátrají a některé již musely projít nákladnou demolicí. A to 

ponecháváme stranou málo využívané, resp. přímo nadbytečné objekty ve vojenských 

újezdech, vč. kvalitního bytového fondu. 

 V současnosti se vězeňská služba pokouší odprodat nepotřebný nemovitý majetek, 

jedná se také o privatizaci bytového fondu, který je v operativní správě věznic. Oddělení 

logistiky průběžně plní úkoly, které z privatizace bytového fondu vyplývají. Zakládají se 

bytová družstva a pak jsou Generálnímu ředitelství zasílány podklady pro privatizaci 

bytového fondu všech založených bytových družstev. Pak ministr spravedlnosti podepíše 

rozhodnutí o zrušení charakteru služebních bytů v domech, které jsou určeny k prodeji a byly 

dosud v majetku ČR.  Na základě tohoto rozhodnutí mají věznice povinnost uzavřít nové 

nájemní smlouvy na dobu neurčitou s uživateli bytů.  Zakladatelské privatizační projekty jsou 

pak předány generálnímu ředitelství ministerstva financí s již potvrzeným rozhodnutím o 

zrušení charakteru služebních bytů. Byty se prodávají založeným bytovým družstvům. Jedním 

z efektů bude snížení nákladů na údržbu nemovitostí. Tyto byty tím ztratí charakter 

služebních bytů. Vězeňská služba se tak snaží odprodat nepotřebný nemovitý majetek.  

 Další finance v oblasti vězeňství by ministerstvo potřebovalo na nejnutnější investice. 

Současný rozpočet je nyní zhruba čtvrtinový oproti tomu, který měl úřad k dispozici před 

třemi až čtyřmi lety. Kvůli nedostatku financí se už rozhodlo o zrušení projektu nové věznice 

v Rapoticích na Třebíčsku. Byl to další neúspěšný PPP (public private partnership) projekt, 
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jehož zadavatelem bylo Ministerstvo spravedlnosti. Úřad zamýšlel, že ve spolupráci se 

soukromým partnerem postaví věznici s ostrahou v Rapoticích u Brna. Dle plánů mělo být 

zařízení dokončeno v roce 2012. Jenže vláda projekt v průběhu příprav přehodnotila a 

nakonec zcela zastavila. Což ovšem neznamená, že by stát ušetřil. Za poradenství totiž 

vyplatil více než 25 milionů korun. Náklady na projekt byly v roce 2005 vyčísleny zhruba na 

1,1 miliardy korun. Ministerstvo počítalo s tím, že privátní firma věznici navrhne, postaví, 

bude financovat a po vymezenou dobu, pravděpodobně 25 let, i provozovat. Firma se měla 

postarat také o zdravotní péči, zásobování a ekonomiku věznice. Stát měl zajistit ostrahu 

odsouzených a platbu soukromé firmě za poskytované služby. Předběžně se kalkulovalo s 

roční platbou kolem 135 milionů korun. Vězeňské zařízení mělo mít kapacitu zhruba pět set 

míst a splňovat evropský standard, co se ubytování týče. To znamená, že 75 procent cel bylo 

jednolůžkových, zbytek dvoulůžkových. Ministerstvo spravedlnosti stanovilo podmínku, že 

soukromník musí ve věznici zajistit práci minimálně pro šedesát procent vězňů.
51

 

 Věznice v Rapoticích u Brna byla nakonec postavena z kapitálových výdajů ze 

státního rozpočtu. Začala se stavět v září 2005, kdy Ministerstvo spravedlnosti převzalo od 

Ministerstva obrany areál raketové základny a již v roce 2006 bylo ve věznici prvních 20 

vězňů. Druhá etapa výstavby této věznice skončila v roce 2010.   

 

4.7 Přeplněnost věznic 

 

K 31. 12. 2012 bylo v Česku 23 338 vězněných osob.  U většiny věznic byla ubytovací 

kapacita překročena.  Mezi nejpřeplněnější  patřily  Příbram a Kuřim. Až do konce loňského 

roku přitom nebylo reálné, že by se situace v krátké době nějak změnila. Naopak. Podle 

odborných odhadů by v roce 2015 mohl počet vězňů dosáhnout 25,5 tisíce.
52

 Vedle 

vězněných osob je 5 500 dalších osob, kterým soudy uložily, a dokonce už i nařídily výkon 

trestu odnětí svobody, nicméně tito lidé se nástupu do vězení úmyslně vyhýbají. Paradoxně 

tím přetíženému systému pomáhali. Kdyby se všichni vzorně přihlásili, věznice by takový 

nápor ještě v roce 2012 stěží zvládly. Počet vězněných osob by se zvýšil na 30 tisíc a to by 
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systém nezvládl.  

Některým vězňům se z důvodu pravidelné stravy, lékařské péče a žádné povinnosti 

pracovat, nechce věznici opustit a chtějí si odpykat celý trest. Jedná se o lidi, kteří byli 

odsouzeni za méně závažné trestné činy a mohli by být za vzorné chování ještě před 

polovinou svého trestu propuštěni. Patří mezi ně lidé bez domova nebo ti, kteří se nechtějí 

podvolit veřejně prospěšným pracím nebo domácímu vězení. Pro některé sociálně slabší 

vězně je výhodnější zůstat ve vězení, které pro ně představuje záchrannou sociální síť. To je 

případ i tzv. zimních vězňů, neboli lidí, kteří se nechají zavřít např. pro opakované drobné 

krádeže, aby měli kde přečkat zimu. Je to dost drahá síť, když náklady na jednoho vězně a 

den se pohybují v rozmezí 710  až 916 korun.  

Když trestanci opouštějí brány věznice, tak jsou vybaveni lepšími kontakty, mají 

profesionálnější přístup k páchání trestné činnosti, navíc bývají z toho vězení frustrováni a 

plni pocitu křivdy, takže pak není divu, že se jich vrací 60 %. Tito recidivisté se naučili žít 

určitým způsobem ve vězení. Je určitá skupina lidí, která si ve věznici vytvořila svůj životní 

standard a chce být ve vězení. Při propouštění řeknou, že jsou za 14 dní zpátky, ať jim nechají 

celu mezi kamarády. Bylo by dobré, aby se vězni nechtěli do vězení vracet. Počty recidivistů 

označených soudem jsem názorně zobrazila v příloze č. 2 (viz tabulka 3) a složení 

odsouzených podle počtu předchozích výkonů trestů jsem názorně zobrazila v příloze č. 2 

(viz. tabulka 4).  

Ministerstvo spravedlnosti spolu s Vězeňskou službou připravovalo navýšení kapacit. 

Vloni se věznice rozrostly o 825 míst a od roku 2013 bylo vytipováno dalších 2191 míst.
53

 

V důsledku letošní amnestie se toto nemusí řešit. 

  V souvislosti s přeplněností věznic se začínaly objevovat vzpoury. Problém narůstá, a 

pokud nedojde k významným posílením rozpočtu, potažmo personálu, tento  problém bude 

eskalovat.  Přeplněnost věznic vedla k tomu, že někteří vězni žalovali ministerstvo 

spravedlnosti kvůli podmínkám ve věznicích. Změřili si, kolik místa na ně ve vězení 

připadalo, a nyní chtějí od ministerstva spravedlnosti statisíce za to, v jakých podmínkách 

museli trest vykonávat. Pokud neuspějí u ministerstva či našich soudů, obrátí se na soudy 

evropské. Evropský výbor pro zabránění mučení a jinému nelidskému a ponižujícímu 
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zacházení nebo trestání nedávno naše vězeňství kritizoval.  V Česku nejsou podle něj 

dodržována Evropská vězeňská pravidla a doporučení, která se stát zavázal plnit. Vězni mají 

podle zákona mít na cele čtyři metry čtvereční. Evropský standard přitom hovoří o 6 metrech 

čtverečních na jednoho vězně. Kvůli přeplněnosti ale musely některé věznice žádat o 

výjimku, aby to mohlo být méně, ale zatím se nedostaly pod tři a půl metru čtverečního.
54
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 Zdroj: NOVINKY.  Vězni žalují stát kvůli přeplněným věznicím [online].  [Cit. 23. 10. 2011]. 

Dostupné na  www: < http://www.novinky.cz/domaci/248278-vezni-zaluji-stat-kvuli-

preplnenym-veznicim.html>. 
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5 NÁVRHY A DOPORUČENÍ 

 

5.1 Financování věznic 

 

 Myslím si, že by se financování věznic mělo vrátit na dřívější úroveň. Ve vězeňství je 

každoročně méně a méně financí. Kdyby přišlo nějaké politické rozhodnutí a do rezortu jsme 

dali zpátky několik miliard, průměrně tomu, jak se vyvíjela cenová hladina, pak by byl 

nedostatek financí ve vězeňství vyřešen. Je to ale velice nepravděpodobná varianta, protože, 

kdyby nějaké peníze ve státním rozpočtu zbyly, přednost bude mít snižování zadlužení státu. 

Když vězeňství prokázalo, že je schopno přežít s nižší částkou, tak vyšší částku nedostane. 

5.2 Omezení počtu vězňů 

 

 Vězeňství by prospělo snížení počtu vězňů. Měl by se předně omezit počet vazebně 

stíhaných zkrácením (průměrné) vyšetřovací procedury. Zde ale nezáleží na vězeňství. Vězeň 

je ve vyšetřovací vazbě tak dlouho, dokud ostatní nepřipraví proces, nebo ho nepustí z toho 

důvodu, protože se nenajdou žádné pádné argumenty, proč ho drží.  Podmínkou by bylo 

zefektivnění činnosti všech institucí působících v přípravné fázi, mezi které patří Policie, 

Státní zastupitelství, odborné složky jako jsou například znalci, překladatelé, úřady 

zpracovávající posudky, žádanky do ciziny. 

 Měl by se omezit počet osob ve výkonu trestu odnětí svobody, kdy toto má mnoho 

cest řešení.   

a) Mezi ně patří větší využívání alternativních trestů, jako je domácí vězení nebo 

podmínečné propuštění za méně závažné zločiny. Rada Evropy doporučuje podmíněné 

propuštění s dohledem. Vedení VS od začátku apeluje na soudce, aby lépe vážili, koho poslat 

za mříže a komu udělit některý z alternativních trestů a tím trochu zpomalit přísun nových 

odsouzených. Ale soudci málo využívají těchto možností, jak věznicím odlehčit.  Soudci 

namítají, že nemohou jako trest dát například veřejně prospěšné práce, protože o ně úřady 

nestojí a firmy taková pracovní místa nemají. Další možností by bylo některé vězně ihned 

propustit na podmínku a uložit jim, aby zbytek trestu odpracovali v některém občanském 

sdružení, které se za něj zaručí. Výměra OPP by měla být nižší, nebo stanovena pružně. U 

nezaměstnaného člověka by se mohla zkrátit na 6 měsíců a u zaměstnaného časově 

vytíženého člověka by se mohla prodloužit například na 18 měsíců v případě, že by měl 



 

57 

odpracovat například 400 hodinový trest.  

b) Důležité je také nezavírat dlužníky, pokud pro ně nemáme placenou práci. Neplatiči 

výživného jsou příkladem toho, kdy je vězení spíše ke škodě než k užitku, protože zavřený 

často nemá z čeho platit. Ponechání odsouzených za alimenty ve vězení nepřinese nikomu nic 

dobrého. Ti dobu ve výkonu trestu buď ‚proflákají‘, nebo maximálně zaplatí několik málo 

stokorun. Zanedbání povinné výživy patří k činům, za které se v Evropě dávají spíše 

alternativní tresty než vězení. Od prosince je účinná novela trestního zákoníku, která zmírnila 

sazbu v nejpřísnějším odstavci z roku až pěti let na šest měsíců až na tři roky. Novela rovněž 

nabádá spíš k ukládání podmíněných nebo alternativních trestů. Anebo třeba i k zákazu řízení 

automobilů. Tento trest se již osvědčil. Nepodmíněné tresty mají soudy ukládat jen tehdy, 

když si to vyžaduje „účinná ochrana společnosti“ nebo pokud není naděje, že by neplat iče 

bylo možné napravit jinak.  Řešením by bylo například, aby dlužníci složili kauci, a po 

vykonání trestu a uhrazení dluhů mu bude vrácena. 

c) Vydávat rychle cizince k výkonu trestu domů. Vysoký počet obviněných a 

odsouzených cizinců  na našem území je veliký problém a stojí naše vězeňství nemalé 

finanční prostředky.  Proto by bylo dobré toto kompenzovat nějakou formou kauce, například 

že trest bude vykonán zákazem pobytu v ČR na 10 – 15 let.  

d) Nepřebírat „naše“ vězně z ciziny, dokud nesloží adekvátní sumu nákladů na výkon 

trestu u nás. Chce-li si odpykat trest u nás a kradl v jiné zemi, pak by bylo vhodné,  pokud by 

jeho rodina za něho složila částku, aby si vězení u nás zaplatil. Byla by možnost toto splácet 

například v ročních splátkách. Někteří jsou majetní a složí částku sami.  

e) Obnovit trest smrti. Jaký je trest společnosti pro vězně odsouzeného na doživotí, 

který zabije spoluvězně nebo dozorce? Principem je, že žádný trestný čin nesmí zůstat 

nepotrestán. Tím bychom se zbavili nejdražších vězňů. Jejich ostraha stojí nejvíc. Jsem 

zastáncem tvrdé linie, protože trest musí zůstat trestem. Myslím si, že pokud se týká 

závažných trestných činů násilné povahy, jako jsou vraždy dětí, starých osob, pak můj osobní 

názor je, aby trest smrti byl obnoven.  Je mi jasné, že jako členové EU nemůžeme trest smrti 

obnovit. Jeho zavedení vylučuje Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních 

svobod. Trest smrti v roce 1990 nahradilo doživotní vězení a výjimečné tresty odnětí svobody 

v délce 15-25 let. Zrušení trestu smrti bylo předčasné, protože prognózy posledních dvaceti let 

se naplňují, naše země se stala křižovatkou zločinců, mafií drog apod. Ve srovnání 

s vyspělými evropskými zeměmi je v naší republice největší kriminalita, kdy se řadíme hned 

za Rusko. Kriminalita by se snížila. Byl by odstrašující pro recidivisty, protože už by jim šlo o 

život. Hlavně vrahové, udělají to jednou, udělají to znovu. Odsedí si dvanáct let, v půlce je 
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pustí za dobré chování. Nevěřím, tomu, že se ve vězení napravili. Nebo by mohlo platit 

pravidlo  3x a dost. Český právní řád na opakované trestné činy pamatuje, je však na 

soudcích, aby toho využívali a recidivistům ukládali vyšší tresty. Zločincům by se šance dávat 

neměly. Měl by se jim ztížit pobyt ve vězení, například tvrdou práci v kamenolomu. 

5.3 Posílení vlastních příjmů ve vězeňství 

 

a) Zabavování a obstavování majetku tak, aby si významná část vězňů uhradila 

náklady na výkon trestu předem (například za rok), měli by zákaz nakládání s majetkem od 

okamžiku zadržení a vzetí do vazby. Většina lidí, když zjistí, že jsou vyšetřování, snaží se 

zbavit veškerého majetku a převedou ho na někoho jiného. Řešením by bylo tvrdě vrátit 

majetek zpět, tak jak to bylo na začátku vyšetřování. Slabý stát na takové lidi není schopen 

vyzrát. Platilo by to i pro firmy s účastí zadrženého, kdy by byl automaticky odstaven podíl, 

(ale to by vylučovalo akcie na doručitele). 

b) Zaměstnávání vězňů. Více zaměstnávat vězně ve vlastní režii. Měli by se více 

podílet na provozu věznic. Je mezi nimi mnoho nekvalifikovaných, kteří by se mohli podílet 

na pomocných pracech ve věznicích, ale také kvalifikovaných vězňů, kteří by při zaměstnání 

aspoň neztratili schopnost práce ve svém oboru. Co se týče otázky vztahu veřejného a 

soukromého (tržního) sektoru, myslím si, že veřejný sektor by nemusel všechno nakupovat 

u soukromníků a tím z veřejných peněz vytvářet soukromý zisk. Veřejný sektor by měl pro 

sebe více vyrábět svými prostředky a lidmi. Například některé věci by si mohl vyrábět pomocí 

vězňů, i kdyby to bylo účetně méně efektivní, než to zadat soukromníkům, protože by se tím 

zároveň řešily i další problémy. Odsouzení jsou zařazování na pracoviště ve vnitřním 

provozu, vlastní výrobě, provozovnách Střediska hospodářské činnosti, u podnikatelských 

subjektů nebo zaměstnávání ostatními formami – ve vzdělávacích a terapeutických 

programech a při pracích pro zajištění běžného provozu věznice. Počet odsouzených 

zařazených ve vnitřním provozu a vlastní výrobě se snižuje. Vyšší úspory finančních 

prostředků by se dosáhlo, pokud by se jednotlivé věznice koordinovaly a v některé z nich by 

se zřídila pekárna, kuchyň, v některé prádelna, byli by zde zaměstnáváni vězni a služby by si 

věznice poskytovaly vzájemně mezi sebou.  

 Zaměstnávání učinit nepovinným pouze pro ty, kteří před nástupem výkonu uhradí 

všechny závazky, uhradí dopředu náklady spojené s výkonem trestu s patřičnou přirážkou, 

např. 10%. Při předčasném propuštění by se jim nic nevracelo. Takoví vězni, kteří by měli 
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všechno uhrazeno, by se ve vězení mohli vzdělávat a věnovat se jiným aktivitám. Společnost 

by na tom ztratná nebyla. 

 Do zaměstnávání vězňů důsledně zapojovat státní sektor. K dosažení cílové 60 % 

zaměstnanosti bude zapotřebí zajistit podmínky pro zaměstnávání výstavbou nových 

pracovišť.  Máme Vojenské lesy a statky, obrovské vojenské výcvikové prostory, v nich různé 

kapacitní budovy, kapacitní  ubytování až po absolutní komfort.  Vězni by zde mohli být 

ubytování, mnoho objektů je zadaptovaných a bydlí zde jen pár rodin. Je zde velké 

hospodářství, zemědělství, mohla by se zde zintenzivnit zemědělská výroba, například zřídit 

chov skotu. Další možností by bylo vytvořit nové státní podniky například ve stavebnictví, 

autoopravárenství, kovovýrobě, dřevovýrobě, jednodušší textilní výrobě (šití).  Zavázat státní 

sektor povinným nákupem – odběrem výrobků/služeb těchto podniků. Stát by si tím vyřešil 

svůj problém zaměstnávání vězňů a od státního podniku bychom výrobky a služby kupovali 

příp. i levněji. V takových případech nemusí státní podnik vykazovat zisk, ale jde o to 

smysluplně zaměstnat vězně, dát jim vydělat a snížit recidivu. Lze těžko spoléhat jenom na 

soukromý sektor, protože pro něj je každý výkyv v počtu vězňů velký problém.  U státních 

podniků když poklesne počet zaměstnanců – vězňů, bude práce hotova později, ale vězně 

vždy smysluplně zaměstnáme a dáme jim vydělat. 

c) Pro hladký chod ekonomiky vězeňství zabránit náhlým změnám typu nepřipravená 

amnestie. Mnoho soukromníků, kteří zaměstnávali vězně, mají nyní po amnestii velké 

problémy, příště vezmou raději dražšího „civila“.  Myslím si, že amnestie by neměla být do 

poslední chvíle utajena. Pokud by to věděl vězeň a zaměstnavatel dopředu, nevznikly by 

problémy. Důležité je lidi připravit. Mnoho lidem amnestie způsobila problémy, protože když 

byli ve vězení, ztratili zázemí a nemají se kam vrátit. Těmito kroky si zaděláváme na recidivu. 

Myslím si, že amnestie v této podobě byla unáhlena a není to řešení. Tím, že bylo ukončeno 

stíhání osob, které ukradly miliardy (o ty asi šlo, aby se o někoho ekonomicky postaraly, jsou 

to tzv. dobrovolní dárci, kteří si amnestii zaplatili). Obyčejných vězňů se amnestie existenčně 

dotkla nejvíce. Přišla tak nečekaně, že se mnozí vězni bez přípravy ocitli na ulici. Čeká se, že 

si najdou zaměstnání, ale to není tak jednoduché. Kdyby se jim řeklo dopředu, že se trest 

zkrátí, tak na tom začnou dopředu pracovat. Řada z nich neměla dořešené rodinné vztahy. O 

osoby, které nakradly miliony a pro nedostatek důkazů bylo trestní řízení proti nim zastaveno, 

se rodina postará a některé z nich odjedou do zahraničí. Amnestie je vlastně asociální akt, kde 

není nic sociálního.  

d) Snížit náklady důsledným využíváním státního majetku – zejména převody od 

armády. Zlepšit meziresortní spolupráci a činnost vlády v tomto směru, zejména 
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v neatraktivních prostorech, jako jsou vojenské újezdy.  Myšlenkou je, že stát má určité 

prostory, v nich určité vybavení, které nevyužívá. Nechalo se zdevastovat mnoho objektů a na 

druhé straně se uvažuje o stavbě nových věznic. Nedostatek kapacit se mohl také vyřešit 

převedením zrušených vojenských újezdů na VS ČR a zřízením nových věznic v dosavadních 

vojenských objektech. Záleželo by na spolupráci resortu obrany a spravedlnosti, ale projevuje 

se zde neschopnost vlád propojit resorty.  Z vojenských újezdů vojáci tehdejšího SSSR odešli  

před 20 roky, uklízí se po nich dodnes. Zatím tři vojenské újezdy jsme složitě převáděli do 

civilu a dodnes s tím nejsme hotovi. Jedná se o vojenský újezd Ralsko, Mladá/Milovice a 

Dobrá Voda. K 31. 12. 2014 má být zrušen vojenský újezd Brdy s vojenským výcvikovým 

prostorem Jince. V Ralsku sovětská armáda zanechala silnou kontaminaci půdy ropnými 

uhlovodíky a podzemních vod ropou a těžkými kovy. V současné době probíhá asanace 

území. Dalším závažně poškozeným územím je šest rozsáhlých střelnic, kde se dodnes 

nachází množství munice téměř všech druhů a kmeny okolních stromů jsou plné železných 

střepin. Zůstalo zde plno nevyužitých budov, ale stát nedokázal svůj majetek pohlídat. 

Rozkradlo se zde za stovky milionů korun. Zloději dokázali v těch letech odnést za jedinou 

noc celou střechu, krytinu i krovy.  Nacházejí se zde i neobydlené panelové domy první 

kategorie, které se jen udržují. Ve vojenském újezdu Mladá již od 90. let probíhá obnovování 

vhodných staveb, které jsou upravovány na nové bytové domy – díky tomu se během několika 

let rozrostl počet obyvatel Milovic z původních 1200 v roce 1991 na současných 8700. Menší 

část staveb využívají i podnikatelé. Munice již byla v tomto prostoru odstraněna. Ve 

vojenském újezdu Dobrá Voda, je velká část území, především bývalé střelnice, dodnes 

zamořena nevybuchlou municí. Náklady na její odstranění se odhadují na 15 až 30 miliard 

Kč.
55

 

e) Zrušení „zcivilňování“. Dříve si spousta příslušníků Vězeňské služby ukončovalo 

služební poměr, ve věznicích však zůstávali v různých jiných funkcích pracovat dále. Každý, 

kdo ukončuje služební poměr, má ze zákona nárok na tzv. příspěvek za službu a odchodné. To 

je v pořádku, protože tento příspěvek je jednak určitou satisfakcí za náročnou službu v těchto 

zařízeních, ale takém má pomoci jako příspěvek při hledání nového zaměstnání, protože se 

jen těžko uplatňuje praxe z vězeňství v civilním resortu. Proč ale pobírají tento příspěvek ti, 

co i nadále zůstávají ve vězeňském sektoru, postrádá logiku. Divím se, že na to nikdo neslyší 

a vůbec se nepokouší iniciovat změnu zákona. Je to tak těžké? 

                                                             
55 Ministerstvo vnitra ČR. Neznámý svět vojenských újezdů. [online]. 2010. Dostupné z:  

   http://www.mvcr.cz/clanek/neznamy-svet-vojenskych-ujezdu-974223.aspx. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/St%C5%99elivo
http://produkty.topkontakt.idnes.cz/p/chytrejsi-nez-vodakrpa-dechtochema/7890614?rtype=V&rmain=7856627&ritem=7890614&rclanek=11218255&rslovo=419219&showdirect=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/1991
http://cs.wikipedia.org/wiki/St%C5%99elnice
http://cs.wikipedia.org/wiki/St%C5%99elivo
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5.4 Řešení mimo trestní soudnictví 

 Vězeňství není ve společnosti izolovaným „ostrovem“. Většina jeho problémů je 

vyvolávána „zvenčí“ a tam jsou taky klíče k jejich úspěšnému řešení. 

a) Snížení recidivy. Recidiva dělá velký podíl ve vězeňství. 60 – 70 % vězňů jsou 

recidivisté. Recidivistům se ve vězení libí víc než venku, protože je to pro ně pohodlný život. 

Myslím si, že ve vězení by mělo dojít ke zpřísnění režimu. Není možné, aby lidé chodili do 

vězení, proto, aby si tam šli odpočinout, a je to pro ně pohodlné. Vězeň si musí být vždy 

vědom toho, že trest zůstává trestem, a za to, že něco spáchal a měl by to společnosti nějak 

odčinit. U recidivistů, kteří považují pobyt ve věznici za součást kariéry, už není mnoho 

nadějí na nápravu.  Převychovávat a pracovat se dá s prvotrestanými a mladistvými, ale u lidí, 

kteří se do vězení dostali po několikáté se dá hovořit o zacházení, ale nedá se hovořit o 

převýchově. Myslím si, že by se měla rozšířit postpenitenciární péče. Před rokem 1989 se o 

vězně, který opustil vězení, postarali, řekli mu kde se hlásit, sehnali práci, bydlení na 

ubytovně, než se postavil na vlastní nohy. Sociálně se o něj postarali, aby nemusel začít znovu 

krást. To dnes, v době nezaměstnanosti „slušných“ lidí chybí.  

b) Změna činnosti probační služby. Myslím si, že podmíněný trest by bylo dobré 

odložit na delší zkušební dobu, a co se týče probačního dohledu vykonávaného pracovníkem 

probační a mediační služby (dále jen „PMS“), myslím, že svoji funkci po několika letech 

neplní tak, jak by bylo účelné, kdy nedochází ke změně osobnosti pachatele, jeho myšlení a 

konání. Proto docházím k závěru, že s odsouzeným by se mělo aktivně pracovat tak do dvou 

až tří let po odsouzení. Pak již dohled neplní svou funkci a účel, proč byl soudem uložen. 

Pokud se odsouzený nechce změnit, pak jsou tyto schůzky pouze formální. Proto by bylo 

dobré dohled zkrátit například pouze do poloviny podmíněně odloženého trestu a poté by 

plynula jen obecná zkušební doba. Neukládala bych trest obecně prospěšných prací (dále jen 

„OPP“) osobám drogově závislým, alkoholikům, osobám s psychologickými problémy, které 

tento trest již několikrát nevykonaly a byl jim přeměněn. Měl by se snížit počet klientů na 

jednoho probačního pracovníka, protože při velkém počtu spolupráce a pomoc nemůže být 

adekvátní. U probačních programů by bylo dobré zvýšit jejich počet ale především zajistit 

jejich různorodost, aby existovaly různé programy pro různé pachatele, ale vše je o financích.  

c) Snížení obecné kriminality má dva základní směry: výchovu a represi.  Kriminální 

kariéra nezačíná hned trestným činem, ale nejprve varovnými antisociálními projevy. Pokud 
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společnost nereaguje nebo reaguje nedostatečně, rozvine se skutečně u pachatele kriminální 

kariéra. Účinné by bylo umístit co nejvíce psychologů a vychovatelů do oblasti školství a 

výchovy a mládeže s úsilím zaměřit se především na prevenci. Náprava ve vězení je témě 

utopie, protože pokud se už někdo dostane do vězení vědomě a zaviněně, bývá už dost pozdě 

na nápravu. U některých kriminálníků jde o beznadějné plýtvání silami. Dalšími možnostmi 

jak snížit obecnou kriminalitu je zlepšení sociální situace nízkopříjmových skupin, snížit 

nezaměstnanost, zkvalitnit sociální dohled a lépe řešit drogovou problematiku. 

5.5 Úvahy o koncepčním zařazení vězeňství 

 

 Problematiku vězeňství bych zařadila do sféry bezpečnostní politiky. Ta představuje 

souhrn opatření a kroků za účelem prevence a eliminace hrozeb a z nich vyplývajících rizik s 

cílem zajistit vnitřní a vnější bezpečnost, obranu a ochranu občanů a státu. Garantují ji 

ministerstva obrany a vnitra.  Vězeňská a justiční stráž mají postavení ozbrojeného sboru a 

Vězeňská služba ČR je řízena jako vojenská organizace, i když se to velmi často dostává do 

konfliktu s jejím sociálním posláním. Velkým problémem je rozdělení na občanské 

zaměstnance a příslušníky, kdy zaměstnávání občanských zaměstnanců se řídí zákoníkem 

práce, zaměstnávání příslušníků se řídí zákonem o služebním poměru. Vznikají tedy velké 

rozdíly ve způsobu odměňování a motivování jednotlivých zaměstnanců.  Je to tedy obdobné 

jako u armády a jako u Policie ČR a Hasičského záchranného sboru. Myslím si, že vězeňství 

by proto mělo být vyňato z působnosti Ministerstva spravedlnosti a zařazeno pod Ministerstvo 

vnitra ČR. 
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6 ZÁVĚR 

 Touto diplomovou práci jsem se snažila vytvořit dokument, který by popsal vězeňství 

jako službu společnosti. Pochopila jsem to tak, že vězeňství je ze své ekonomické podstaty 

služba pro společnost jako celek a zároveň služba jednotlivcům, placená z veřejných zdrojů. 

Ačkoliv jsou ve vězeňství určité činnosti, které evokují představu osobní služby, je zde 

zásadní rozdíl mezi zákazníkem, který si osobní službu objedná a vězněm, který je zde 

z donucení, (jedná se o tzv. sekundární služby, jakými jsou hygiena, stravování, ubytování a 

odívání). Odpověď na otázku co je ekonomika vězeňství a co je vězeňství z ekonomického 

hlediska jsem v žádné dostupné literatuře nenašla a zřejmě to dosud nikdo nedefinoval a je 

zde vidět, že ekonomie je pozadu za jednotlivými vědami.  

 Dále jsem se touto prací snažila vytvořit dokument, který by v co nejširším rozsahu 

popsal problematiku nedostatku financí v kapitole státního rozpočtu číslo 334 – Ministerstvo 

spravedlnosti, kde je vězeňství nejnákladnější složkou resortu a zaměřil se na existující a 

prohlubující se problémy v oblasti vězeňství. Při tvorbě práce jsem se snažila využít informací 

dostupných na internetu a z vlastních poznatků tak, aby bylo možné tuto práci poskytnout 

k následnému seznámení širší veřejnosti, která se o problémy ve vězeňství zajímá. 

 V první části mé práce jsem popsala rozpočet Ministerstva spravedlnosti a zaměřila  

jsem se na oblast vězeňství, kde vznikají problémy. Pokusila jsem se naznačit, jak se rozpočet 

snižuje a ukázat, jaké následky to má. Dále jsem se zaměřila na zaměstnávání vězňů a  

problémy s přeplněnosti věznic.  

 Myslím si, že je třeba navýšit rozpočet Ministerstva spravedlnosti na provoz českých 

věznic. Počet vězňů ve srovnání s koncem roku 2012  sice po amnestii klesl zhruba o 6 400 

osob, ale velký počet odsouzených se nástupu výkonu trestu odnětí svobody vyhýbá a státu to 

dosud docela vyhovovalo. Věznice byly přeplněné z toho důvodu, že nedocházelo a nadále 

nedochází účelnému naplňování alternativních trestů, jako např. peněžitý trest, obecně 

prospěšné práce, podmíněné odsouzení obyčejné nebo s dohledem. Zefektivnit se dá také 

institut domácího vězení.  

Ještě na konci roku 2012 se nejlepším řešením, jak snížit přeplněnost věznic, jevilo 

postavení dvou nových věznic, což bylo v době úspor naprosto nereálné. Většina současných 

zařízení navíc už nutně potřebuje rekonstrukci. Jenže peníze na vězně nejsou a nedá se čekat, 

že budou. Ministerstvo řeší, zda bude mít vůbec na výplaty pro své zaměstnance na celý rok. 

Jistý recept nabízí průběžná rekonstrukce budov, kdy se na cely postupně přestavují provozní 

http://produkty.topkontakt.idnes.cz/p/oranzova-hypoteka/5514753?rtype=V&rmain=7827092&ritem=5514753&rclanek=12447797&rslovo=466468&showdirect=1
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prostory, samozřejmě na úkor provozního komfortu. Myslím si, že financování resortu 

spravedlnosti, případně vězeňství, je v Česku podceňovanou kapitolou. Jeho současný 

rozpočet je velice podobný tomu v roce 2005, a přitom ještě do konce roku 2012 bylo oproti 

roku 2005 o 4 tisíce vězňů více a s růstem daňového zatížení se náklady na vězeňství 

automaticky zvyšují.  

 V souvislosti s úbytkem vězeňské populace navrhla vězeňská služba dočasné 

zakonzervování tří poboček věznic. Jde o objekty ve Velkých Přílepech, Poštorné a Vyšních 

Lhotách. Využívání těchto poboček by vzhledem k současnému stavu vězeňské populace 

nebylo jednak hospodárné a jednak potřebné. Zakonzervované objekty si VS ČR nicméně 

ponechá pro další využití v budoucnu, jelikož lze přepokládat, že počet vězněných osob bude 

v souladu s obecným trendem v blízké budoucnosti zase vzrůstat a že jsou tedy zmíněné 

objekty i nadále vhodné pro budoucí využití.  

 Dopad prezidentské amnestie na rozpočet Vězeňské služby ČR, zejména z hlediska 

možných úspor, bude znám po vyhodnocení analýzy, kterou připravuje expertní skupina 

generálního ředitele Vězeňské služby. Vzhledem k rozsahu amnestie zatím nejsou k dispozici 

dílčí statistiky s ní spojené, jako například počet a přehled konkrétních trestných činů, které 

byly amnestií prominuty.  

 Pro vězeňský systém je velmi důležité zaměstnávání vězňů. Zaměstnávání probíhá 

jednak ve vnitřní režii, jednak u cizích subjektů. V současnosti dosahuje zaměstnanost 

odsouzených hodnoty skoro 60 %, ale je nutné dodat, že je často  zvyšována zaměstnáváním 

odsouzených ve vnitřní režii věznic. Vytváření nových pracovních míst je prioritou Vězeňské 

služby pro další období.  Podmínkou pro dosažení cílové 60 % zaměstnanosti je nejen 

výstavba nových prostor pro zaměstnávání, ale i zajištění odbytu produktů, a to zejména ze 

strany státních orgánů a institucí. 

 Je třeba si ujasnit, jaká je a má být role vězeňské služby, coby příjemce veřejných 

prostředků. Nejsou to přeci zaměstnanci věznic a vazebních věznic, kdo formulují potřeby 

českého vězeňství, nejsou to ani představitelé generálního ředitelství. Kdo tedy tyto potřeby 

nastavuje? Je to sama společnost, která prostřednictvím svých zástupců – politiků formuluje 

společenskou objednávku v oblasti potřebných a nezbytných soudem nařízených zásahů do 

omezení osobních svobod některých jednotlivců. Jinými slovy společnost (potažmo její 

zástupci) si „objednávají“ u státu výkon těchto činností, které jménem státu vězeňská služba 

vykonává. Fungující vězeňství však něco stojí. Náklady na stravu, energie, odborné zacházení 
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s vězni a mnohé další věci jsou finančně náročné. Naše společnost si však musí ujasnit, zda o 

takovou objednávku stojí či ne. Pokud ano, pak je zapotřebí ji zaplatit. 

  Věznici tvoří především lidé, proto do budoucna zůstane těžiště zájmu a pozornosti 

právě na nich. Není však možné oddělit od sebe lidi, myšleno vězněné osoby, a lidi, myšleno 

zaměstnance. Jejich vzájemná interakce může působit jak negativně, tak i pozitivně. 

V současné době však čelíme faktickým a zvýšeným tlakům mezi těmito skupinami lidí, které 

se odvíjejí převážně od nedostatku finančních prostředků. Tento dlouhodobě působící faktor 

v oblasti snížení prostředků přísně limituje hranice možností ve způsobu naplňování práv 

vězněných osob za současného vyžadování jejich povinností ze strany zaměstnanců věznic. 

Zabezpečení veškerých úkolů se v současné době děje hlavně díky maximálně odpovědnému 

přístupu jednotlivých zaměstnanců. Špatně placení zaměstnanci ve vězeňství jsou stejně 

náchylní se nechat korumpovat jako všude jinde, jen důsledky takového stavu mohou být pro 

společnost mnohem závažnější.  

 Pokud tato práce poslouží k přiblížení mnohého neznámého z oblasti, která patří 

bohužel neodmyslitelně do našeho dění, potom, doufám, splní svůj účel. 
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Přílohy 

Příloha č. 1: Státní rozpočet kapitoly 336 – Ministerstvo spravedlnosti  

Tab. 1: Střednědobý výhled celkových příjmů a výdajů státního rozpočtu v letech 2012 až 

2015 – kapitola 336 Ministerstvo spravedlnosti, v tis. Kč 

Rok Příjmy Výdaje 

2012 2 294 492 20 690 101 

2013 2 830 004 21 159 610 

2014 2 779 004 20 474 022 

2015 2 728 004 19 999 486 

Zdroj: MINISTERSTVO FINANCÍ ČR. MFČR: Celkové příjmy státního rozpočtu na léta 2013 až 
2015 podle kapitol [online], http://www.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/mfcr/TABULKY_c_-_1-

9_Navrhy_prijmu_a_vydaju_Rozpocet_2013-2015_.pdf, vlastní zpracování, 2013-04-10.  

  



 

 

Tab. 2: Ukazatele kapitoly 336 Ministerstvo spravedlnosti pro rok 2012 a 2013 v tis. Kč 

Souhrnné ukazatele  2012 2013 

Celkové příjmy   2 294 492   3 042 445 

Celkové výdaje 20 690 101 21 349 417 

Specifické ukazatele 

příjmy 

Daňové příjmy               0                0 

Příjmy z pojistného 

na SZ 

   723 407     722 796 

Nedaňové příjmy, 

kapitálové příjmy a 

přijaté transfery 

  1 571 085   2 319 649 

Specifické ukazatele 

výdaje 

Výdaje justiční část 13 172 710 13 118 772 

v tom: platy soudců   3 048 144   2 996 144 

platy státních 

zástupců 

  1 111 341   1 097 341 

ostatní výdaje 

justiční části 

9 013 225 9 025 287 

Výdaje vězeňská 

část 

7 517 391 8 230 645 

v tom: dávky 

důchodového 

pojištění 

746 457 743 698 

ostatní sociální 

dávky 

754 000 712 364 

ostatní výdaje 

vězeňské části 

6 016 934 6 774 583 

Zdroj: Zákon č. 504 ze dne 19. 12. 2012 o státním rozpočtu České republiky na rok 2013. In: Sbírka 

zákonů České republiky. 2013. Částka 189, s. 6674-6784. Dostupný také z: 
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/zakon_o_sr.html, vlastní zpracování, 2013-04-10. 
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Příloha č. 2: Počty vězněných osob  

Tab 1: Průměrné stavy vězněných osob ve vazební věznici a věznicích Vězeňské služby ČR 

za roky 1993-2012 

Rok 
Počet obviněných 

vazebně stíhaných 

Počet odsouzených 

k trestu odnětí 

svobody 

Celkem 

1993 7 810 8 757 16 567 

1994 8 828 9 925 18 753 

1995 8 000 11 508 19 508 

1996 7 887 12 973 20 860 

1997 7 736 13 824 21 560 

1998 7 125 14 942 22 067 

1999 6 934 16 126 23 060 

2000 5 967 15 571 21 538 

2001 4 583 14 737 19 320 

2002 3 384 12 829 16 213 

2003 3 409 13 868 17 277 

2004 3 269 15 074 18 343 

2005 2 860 16 077 18 937 

2006 2 399 16 179 18 578 

2007 2 254 16 647 18 901 

2008 2 402 18 100 20 502 

2009 2 415 19 438 21 853 

2010 2 465 19 449 21 914 

2011 2 566 20 385 22 964 

2012 2177 20 464 22 641 

Zdroj: VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČR. VS ČR: Statistické ročenky Vězeňské služby České republiky 

[online] Dostupné z: http://www.vscr.cz/generalni-reditelstvi-19/informacni-servis/statistiky-a-udaje-

103/statisticke-rocenky-1218/, vlastní zpracování , 2013-04-10.  

 

  



 

 

Tab. 2: Stav uvězněných osob a ubytovacích kapacit ve vazebních věznicích a věznicích VS 

ČR  dle týdenních hlášení před amnestii a po amnestii 

Den 

statistického 

hlášení 

obvinění odsouzení chovanci 

v detenčních 

ústavech 

vězněné 

osoby 

celkem 

ubytovací 

kapacita 

(při 4 m² na 

osobu) 

využitelnost 

v % 

7. 12. 2012 2 294 20 598 31 22 923 21 307 107,58 

14. 12. 2012 2 265 20 550 32 22 847 21 307 107,23 

21. 12. 2012 2 182 20 489 32 22 703 21 307 106,55 

31. 12. 2012 2 177 20 432 32 22 641 21 307 106,26 

4. 1. 2013 2 164 15 405 33 17 602 21 330 82,52 

11. 1. 2013 2 164 14 112 34 16 310 21 330 76,47 

18. 1. 2013 2 135 14 067 34 16 236 21 330 76,12 

25. 1. 2013 2 128 14 032 33 16 193 21 330 75,92 

1. 2. 2013 2 110 14 014 34 16 158 21 327 75,76 

8. 2. 2013 2 138 13 970 33 16 141 21 327 75,68 

15. 2. 2013 2 158 13 914 33 16 105 21 327 75,51 

22. 2. 2013 2 176 13 879 33 16 088 21 327 75,43 

1. 3. 2013 2 217 13 851 33 16 101 21 284 75,68 

8. 3. 2013 2 258 13 827 33 16 118 21 284 75,76 

15. 3. 2013 2 296 13 791 34 16 127 21 284 75,77 

22. 3. 2013 2 318 13 794 34 16 146 21 284 75,86 

27. 3. 2013 2 340 13 800 34 16 174 21 284 75,99 

Zdroj: VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČR. VS ČR: Týdenní statistické hlášení pro rok 2013 [online] Dostupné 

z: http://www.vscr.cz/generalni-reditelstvi-19/informacni-servis/statistiky-a-udaje-103/tydenni-

statisticke-hlaseni-1216/tydenni-statisticke-hlaseni-pro-rok-2013, vlastní zpracování , 2013-04-10.  
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Tab. 3:  Počty odsouzených osob celkem a recidivistů označených soudem v letech 2005 a 

2008 – 2011 (podmíněně a nepodmíněně) 

Roky 2005 2008 2009 2010 2011 

Odsouzené 

osoby 

celkem 

67 561 75 761 73 787 70 651 70 160 

Z toho: 

Recidivisté 

označení 

soudem 

10 273 7 422 6 738 5 211 4 681 

Zdroj: ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. ČSÚ: Stíhané, obžalované a odsouzené osoby [online] 

Dostupné z: http://www.czso.cz/csu/2012edicniplan.nsf/kapitola/0001-12-r_2012-2700, vlastní 

zpracování , 2013-04-10.  

 

Tab. 4:  Složení odsouzených podle počtu předchozích výkonů trestů (stav k 31. 12. 2012) 

Předchozí výkon 

trestu 

Muži Ženy Celkem 

dosud nebyl veVTOS 6 560 739 7 299 

ve VTOS 1x 4 251 273 4 524 

ve VTOS 2x 2 752 131 2 883 

ve VTOS 3x 1 782 78 1 860 

ve VTOS 4x 1 256 28 1 284 

ve VTOS 5x 792 20 812 

ve VTOS více než 5x 1 736 31 1 767 

Celkem 19 129 1 300 20 429 

Zdroj: VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČR. VS ČR: Statistická ročenka Vězeňské služby České republiky 2012 

[online] Dostupné z: http://www.vscr.cz/generalni-reditelstvi-19/informacni-servis/statistiky-a-udaje-

103/statisticke-rocenky-1218/, vlastní zpracování ,  2013-04-16.  

  

http://www.czso.cz/csu/2012edicniplan.nsf/kapitola/0001-12-r_2012-2700


 

 

Tab. 5: Počty vyšetřených a ošetřených vězněných osob, počet záchytů tuberkulózy a HIV 

onemocnění, počet drogově závislých a počet stomatologických vyšetření a ošetření od roku 

2006 do roku 2012 

Rok 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Vyšetřené a 

ošetřené osoby 

430 727 378 356 411 872 390 731 421 782 424 521 412 928 

Záchyt 

tuberkulózy 

49 45 38 16 51 30 24 

Záchyt HIV 15 26 29 27 21 30 24 

Drogově 

závislí 

8 397 8 338 chybí 

údaje 

9 802 10 763 11 534 11 463 

Stomatologické 

vyšetření a 

ošetření 

74 495 72 498 chybí 

údaje 

74 069 68 088 72 061 71 011 

Zdroj: VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČR. VS ČR: Statistické ročenky Vězeňské služby České republiky 2006-

2012 [online] Dostupné z: http://www.vscr.cz/generalni-reditelstvi-19/informacni-servis/statistiky-a-

udaje-103/statisticke-rocenky-1218/, vlastní zpracování , 2013-04-10.  

  



 

 

Tab. 6: Odměňování vězněných osob a vývoj zaměstnanosti odsouzených v letech 2011 a 

2012 

Rok  Vnitřní 

provoz a 

vlastní výroba 

Provozovny Střediska 

hospodářské činnosti 

Podnikatelské 

subjekty 

2011 Počet pracujících 2 518 1 606 2 678 

Průměrná měsíční odměna 

(v Kč) 

3 775 2 756 3 781 

Průměrná měsíční odměna 

odsouzených (v Kč) 

3 639 

Využití fondu pracovní 

doby (v %) 

70,82 

Vývoj zaměstnanosti 

odsouzených k 31.12. (v %) 

58,72 

2012 Počet pracujících 2 560 1 528 2 609 

Průměrná měsíční odměna 

(v Kč) 

3 850 2 773 3 729 

Průměrná měsíční odměna 

odsouzených (v Kč) 

3 560 

Využití fondu pracovní 

doby (v %) 

70,09 

Vývoj zaměstnanosti 

odsouzených k 31.12. (v %) 

59,85 

Zdroj: VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČR. VS ČR: Statistické ročenky Vězeňské služby České republiky 2006-

2012 [online] Dostupné z: http://www.vscr.cz/generalni-reditelstvi-19/informacni-servis/statistiky-a-
udaje-103/statisticke-rocenky-1218/, vlastní zpracování, 2013-04-10.  
 

Tab. 7: Průměrný počet zaměstnaných vězněných osob v provozovnách Střediska 

hospodářské činnosti a hospodářský výsledek v letech 2011 a 2012 

Rok 2011 2012 

Hospodářský výsledek (v tis. 

Kč) 

14 296,87 15 176,82 

Průměrný počet zaměstnaných 

vězněných osob 

1 606 1 528 

Zdroj: VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČR. VS ČR: Statistické ročenky Vězeňské služby České republiky 2006-

2012 [online] Dostupné z: http://www.vscr.cz/generalni-reditelstvi-19/informacni-servis/statistiky-a-

udaje-103/statisticke-rocenky-1218/, vlastní zpracování, 2013-04-10.   



 

 

Tab. 8 :Přehled neuhrazených pohledávek Vězeňské služby za vězni v aktuálním stavu a za 

propuštěnými vězni v letech 2011 a 2012 

Pohledávky Počet dlužníků Objem nevymožených 

pohledávek (v mil. Kč) 

Podíl v % 

2011 2012 2011 2012 2011 2012 

za vězni 

v aktuálním 

stavu 

12 078 9 915   66   66,115   6,95   7,51 

za 

propuštěnými 

vězni 

38 236 34 678 431 349,899   45,41 39,77 

Celkem 58 156 51 510 949 879,800 100,00 100,00 

Zdroj: VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČR. VS ČR: Statistické ročenky Vězeňské služby České republiky 2011-

2012 [online] Dostupné z: http://www.vscr.cz/generalni-reditelstvi-19/informacni-servis/statistiky-a-
udaje-103/statisticke-rocenky-1218/, vlastní zpracování, 2013-04-14.  

 

 

 

Tab. 9: Stavy cizinců podle státní příslušnosti (stav k 31. 12. 2012) 

Státní 

příslušnost 

Obvinění Odsouzení Celkem 

Muži Ženy Úhrnem Muži Ženy Úhrnem 

Slovensko 92 6 98 416 40 456 554 

Vietnam 185 23 208 183 6 189 397 

Ukrajina 43 3 46 104 8 112 158 

Polsko 19  19 45 5 50 69 

Bulharsko 22 1 23 36  36 59 

Rumunsko 19 1 20 32  32 52 

Ostatní 124 14 138 277 11 288 426 

Celkový 

součet 

504 48 552 1093 70 1163 1715 

Zdroj: VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČR. VS ČR: Statistické ročenky Vězeňské služby České republiky 2012 

[online] Dostupné z: http://www.vscr.cz/generalni-reditelstvi-19/informacni-servis/statistiky-a-udaje-

103/statisticke-rocenky-1218/, vlastní zpracování, 2013-04-14.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Tab. 10: Složení odsouzených podle nejvyššího dosaženého vzdělání (stav k 31.12.) 

 

Vzdělání Muži Ženy Celkem 

počet v % 

bez základního 

vzdělání 

37 14 51 0,25 

zvláštní škola 452 50 502 2,46 

nedokončené 

základní 

435 42 477 2,33 

základní 

vzdělání 

8 039 620 8 659 42,39 

vyučení bez 

maturity 

7 802 313 8 115 39,72 

vyučení s 

maturitou 

486 19 505 2,47 

středoškolské 

bez maturity 

486 19 505 2,47 

střední odborné 

s maturitou 

1 095 142 1 237 6,06 

střední 

všeobecné s 

maturitou 

273 42 315 1,54 

vyšší odborné 17 3 20 0,10 

vysokoškolské 

Bc. 

55 6 61 0,30 

vysokoškolské 

Mgr., Ing. 

182 16 198 0,97 

vysokoškolské 

Dr. 

25 4 29 0,14 

cizinec - 

nezjištěno 

123 7 130 0,64 

Celkem 19 129 1 300 20 429 100 
Zdroj: VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČR. VS ČR: Statistické ročenky Vězeňské služby České republiky 2012 
[online] Dostupné z: http://www.vscr.cz/generalni-reditelstvi-19/informacni-servis/statistiky-a-udaje-

103/statisticke-rocenky-1218/, vlastní zpracování, 2013-04-14.  

  



 

 

Příloha č. 3: Organizační struktura Vězeňské služby ČR a mapa věznic, vazebních 

věznic a detenčních ústavů 

Obr 1: Schéma organizační struktury VS ČR platné k 1. 1. 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČR, VS ČR. Organizační schéma Vězeňské služby ČR. [Online], 

Dostupné z: 

http://www.vscr.cz/client_data/1/user_files/19/image/Tiskov%C3%A9%20odd%C4%9Blen%C3%AD

%20G%C5%98%20VS/st%C3%A1l%C3%A9/organiza%C4%8Dn%C3%AD%20struktura/organiza

%C4%8Dn%C3%AD%20struktura%20leden%202013.jpg, vlastní zpracování, 2013-04-14. 
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Tab 1 a Obr 2: Tabulka a mapa věznic, vazebních věznic a detenčních ústavů v ČR k 3. 1. 

2013  

Kraj Vazební věznice Věznice Detenční ústav 

Karlovarský  Horní Slavkov, Ostrov, 

Kynšperk nad Ohří 

 

Plzeňský  Plzeň  

Středočeský  Oráčov, Jiřice, 

Vinařice, Příbram 

 

Jihočeský České Budějovice   

Ústecký Litoměřice, Teplice Bělušice, Nové Sedlo, 

Všehrdy, Drahonice 

 

Liberecký Liberec Stráž pod Ralskem, 

Rýnovice 

 

Královehradecký Hradec Králové Odolov, Valdice  

Pardubický  Pardubice  

Vysočina  Světlá nad Sázavou  

Hl. město Praha Ruzyně, Pankrác   

Moravskoslezský Ostrava Heřmanice, Opava, 
Karviná 

Opava 

Olomoucký Olomouc Mírov  

Jihomoravský Brno Kuřim, Znojmo, 
Břeclav, Rapotice 

Brno 

Celkem 10 26 2 

 

 

 
Zdroj: VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČR, VS ČR. Mapa věznic, vazebních věznic a detenčních ústavů v ČR. 

[Online], Dostupné z: http://www.vscr.cz/generalni-reditelstvi-19/o-nas/zakladni-informace-4/mapa-
veznic-vazebnich-veznic-a-detencnich-ustavu-cr-5401, vlastní zpracování 2013- 04- 20. 

  

Rapotice 

Opava – detenční 

ústav 

Brno – detenční 

ústav 
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Příloha č. 4: Počet personálu VS ČR a platy zaměstnanců a přehled o skutečných 

výdajích na výplatu dávek sociálního zabezpečení 

Tab. 1:  Vývoj fyzického počtu personálu VS ČR (stav k 31. 12. 2012) 

Rok Příslušníci Občanští zaměstnanci Celkem 

 Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem 

2002 5 815 578 6 393 2 249 1 953 4 202 10 595 

2003 5 827 642 6 469 2 307 1 949 4 256 10 725 

2004 5 846 649 6 495 2 220 1 898 4 118 10 613 

2005 5 786 645 6 431 2 179 1 864 4 043 10 474 

2006 6 043 670 6 713 2 144 1 834 3 978 10 691 

2007 5 866 687 6 553 2 147 1 805 3 952 10 505 

2008 5 794 702 6 496 2 129 1 829 3 958 10 454 

2009 5 985 774 6 759 2 157 1 786 3 943 10 702 

2010 5 833 766 6 599 2 083 1 765 3 848 10 447 

2011 5 914 781 6 695 2 089 1 789 3 878 10 573 

2012 6 130 806 6 936 2 173 1 855 4 028 10 964 

Zdroj: VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČR. VS ČR: Statistická ročenka Vězeňské služby České republiky 

2012 [online] Dostupné z: 

http://www.vscr.cz/client_data/1/user_files/19/file/spr%C3%A1vn%C3%AD/statistiky/Statistick%C3
%A9%20ro%C4%8Denky/Ro%C4%8Denka%202012.pdf, vlastní zpracování, 2013-04-10.  

  



 

 

Tab. 2: Skutečné čerpání prostředků na platy příslušníků a občanských zaměstnanců podle 

nákladového účtu v roce 2012 v tis. Kč 

 Náklady na platy Průměrný měsíční plat 

Příslušníci 2 180 967,34 26,456 

Zaměstnanci 1 199 442,25 25,308 

Celkem 3 380 409,59 26,038 

Zdroj: VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČR. VS ČR: Statistická ročenka Vězeňské služby České republiky 2012 
[online] Dostupné z: 

http://www.vscr.cz/client_data/1/user_files/19/file/spr%C3%A1vn%C3%AD/statistiky/Statistick%C3

%A9%20ro%C4%8Denky/Ro%C4%8Denka%202012.pdf, vlastní zpracování, 2013-04-10.  

 

 

Tab. 3: Přehled o skutečných výdajích na výplatu dávek sociálního zabezpečení v letech 2011 

a 2012 (v mil. Kč) 

Název položky Rok 

2011 2012 

Důchody  Starobní 530,793 558,633 

Invalidní 26,617 26,315 

Pozůstalostní 10,784 10,631 

Sirotčí 8,046 8,651 

Důchody celkem 576,242 604,232 

Ostatní dávky Odchodné 46,700 13,662 

Nemocenské 13,537 13,389 

Peněžitá pomoc 

v mateřství 

4,198 4,857 

Výsluhový příspěvek 

a úmrtné 

553,529 556,043 

Ostatní dávky celkem 617,965 587,953 

Celkem 1 194,208 1 192,186 
Zdroj: VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČR. VS ČR: Statistická ročenka Vězeňské služby České republiky 2012 
[online] Dostupné z: 

http://www.vscr.cz/client_data/1/user_files/19/file/spr%C3%A1vn%C3%AD/statistiky/Statistick%C3

%A9%20ro%C4%8Denky/Ro%C4%8Denka%202012.pdf, vlastní zpracování, 2013-04-14.  

  



 

 

Příloha č. 5: Rozpočet VS ČR  

Tab. 1:  Hospodaření VS ČR - příjmy v letech 1999 – 2012   

Rok Upravený rozpočet 

v tis. Kč 
Skutečnost v tis. Kč Skutečnost/rozpočet 

v % 

1999     930 003  

2000     993 462 1 000 732 100,73 

2001     856 999    816 994   95,33 

2002    819 739    841 070 102,60 

2003    858 957    872 663 101,60 

2004    861 485    900 521 104,53 

2005 1 011 080 1 054 531 104,30 

2006   971 046 1 091 055 112,36 

2007 1 000 851 1 092 088 109,12 

2008 1 167 093 1 117 517   95,75 

2009 1 051 999 1 160 051 110,27 

2010    972 911 1 105 656 113,64 

2011 1 114 602 1 056 730   94,81 

2012    942 832 1 054 723 111,87 
VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČR. VS ČR: Statistické ročenky Vězeňské služby České republiky  [online] 

Dostupné z: http://www.vscr.cz/generalni-reditelstvi-19/informacni-servis/statistiky-a-udaje-
103/statisticke-rocenky-1218/, vlastní zpracování , 2013-04-10.  

 

Tab. 2: Hospodaření VS ČR – příjmy VS ČR v letech 2011 a 2012 (v tis. Kč) 

Organizace Rozpočet 2011 Rozpočet 2012 

Upravený Skutečnost % plnění Upravený Skutečnost % 

plnění Nedaňové, 

kapitálové 

příjmy a 

přijaté  dotace 

330 744 286 550,71 86,64 220 766 272 712,73 123,53 

Příjmy 

z pojistného 

na SZ a 

příspěvku na 

SPZ 

783 858 770 179,37 98,25 722 066 782 010,26 108,30 

Z toho 

pojistné na 

DZ 

696 763 684 608,21 98,26 641 836 695 124,66 108,30 

VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČR. VS ČR: Statistické ročenky Vězeňské služby České republiky  [online] 

Dostupné z: http://www.vscr.cz/generalni-reditelstvi-19/informacni-servis/statistiky-a-udaje-
103/statisticke-rocenky-1218/, vlastní zpracování , 2013-04-10.  

  



 

 

Tab. 3: Hospodaření VS ČR – výdaje v letech 2000 – 2012   

Rok 

Upravený 

rozpočet 

v tis. Kč 

Skutečnost 

v tis. Kč 
Plnění v % 

Náklady na 

1 vězněnou 

osobu a rok 

Náklady na 

1 vězněnou 

osobu a den  

2000 4 589 973 4 586 341 99,92 201 499,98 552,05 

2001 4 782 804 4 877 664 101,98 229 504,73 628,78 

2002 5 157 541 5 146 954 99,79 297 632,22 815,43 

2003 5 446 529 5 477 036 100,56 322 767,16 884,29 

2004 5 561 559 5 608 144 100,84 309 910,70 849,07 

2005 5 869 938 6 004 856 102,30 313 291,39 858,33 

2006 5 997 832 6 088 643 101,51 318 377,07 872,27 

2007 6 421 946 6 420 668 99,98 336 107,84 920,84 

2008 6 645 854 6 583 796 99,07 326 777,10 895,28 

2009 6 972 085 7 015 308 100,62 323 033,02 885,02 

2010 6 957 250 6 696 788 96,26 309 254,99 847,27 

2011 7 784 687 7 573 406 97,29 329 794,72 903,54 

2012 7 859 109 7 824 888 99,56 335 285,28 918,58 

Zdroj: VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČR. VS ČR: Statistické ročenky Vězeňské služby České republiky  

[online] Dostupné z: http://www.vscr.cz/generalni-reditelstvi-19/informacni-servis/statistiky-a-udaje-

103/statisticke-rocenky-1218/, vlastní zpracování , 2013-04-10.  

  



 

 

Tab. 4: Hospodaření VS ČR – výdaje v letech 2011 a 2012 v tis. Kč  

Ukazatel Upravený 

rozpočet 

2011 

Skutečnost 

2011 

Plnění 

v % 

Upravený 

rozpočet 

2012 

Skutečnost 

2012 

Plnění 

v % 

Výdaje celkem 7 784 687 7 573 406,37   97,29 7 859 109 7 824 888,14 99,56 

v tom:       

Běžné výdaje 7 581 416 7 486 517,14   98,75 7 707 916 7 699 928,42 99,51 

v tom:       

Platy 

zaměstnanců 

3 309 099 3 309 151,85 100 3 381 053 3 385 058,15 100,12 

Povinné pojistné 

placené 

zaměstnavatelem 

1 177 862 1 177 314,01   99,95 1 204 202 1 204 316,93 100,01 

Mzdové náhrady          317         316,28   99,77         379         376,86 99,44 

Náhrady mezd 

v době nemoci 

      7 477 7 477 100      7 512      7 494,81 99,77 

Ostatní věc. 

výdaje včetně 

běžných výdajů 

progr. 

financování 

1 671 508 1 619 239,17   96,87 1 680 618 1 697 945,79 101,03 

Důchody   592 310 576 242,47   97,29   616 812    604 232,54 97,96 

Ostatní sociální 

dávky 

  642 370 617 965,76 96,2   633 645    587 953,83 92,79 

Program 

protidrogové 

politiky 

     2 750     2 702,19  98,26    10 000       9 904,35 99,04 

Kapitálové 

výdaje 

  203 271   86 889,23  42,75  151 193   154 959,72 102,49 

Zdroj: VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČR. VS ČR: Statistické ročenky Vězeňské služby České republiky  
[online] Dostupné z: http://www.vscr.cz/generalni-reditelstvi-19/informacni-servis/statistiky-a-udaje-

103/statisticke-rocenky-1218/, vlastní zpracování , 2013-04-10.  

  



 

 

Tab. 5: Rozhodující položky čerpání ostatních běžných výdajů v roce 2012 v porovnání s roky 

2006 až 2011 v tis. Kč – skutečnost (v tis. Kč)  

Podse

sk. 

Roz.položka 2009 2010 2011 2012 Poměr 

2012/2

010 513 Nákup mat. 804 484 675 208 667 975 705 407 1,06 

z toho Potraviny 430 977 431 070 448 334 454 335 1,01 

 Prádlo, oděv, 

obuv 

69 735 41 292 39 279 30 540 0,78 

 Léky a zdr. 

mat. 

20 305 16 111 17 305 

 

16 827 0,97 

515 Nákup vody, 

paliv a energií 

556 361 540 562 541 486 576 835 1,07 

z toho Voda 124 709 133 056 135 586 165 668 1,22 

 Teplo 86 499 81 857 77 136 88 369 1,15 

 Plyn 167 525 156 738 166 032 144 837 0,87 

 El. energie 135 388 125 569 124 162 129 745 1,04 

 Pevná paliva 4 117 4 077 3 727 4 233 1,14 

 Poh. hmoty  35 481 36 904 32 845 41 934 1,28 

516 Nákup služeb 212 168 168 605 174 840 151 556 0,87 

z toho Praní prádla 12 874 3 392 2 647 2 307 0,87 

 Odvoz 

odpadu 

22 201 21 482 19 867 19 837 1,00 

517 Ostatní 

nákupy 

298 932 170 431 188 816 217 181 1,15 

z toho Opavy a udrž. 148 076 126 215 130 362 151 222 1,16 

5342 Přerody FKSP 71 444 71 540 33 147 33 817 1,02 

Průměrný počet 

vězněných osob 

21 853 21 914 22 964 23 338 1,02 

Zdroj: VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČR. VS ČR: Statistické ročenky Vězeňské služby České republiky  

[online] Dostupné z: http://www.vscr.cz/generalni-reditelstvi-19/informacni-servis/statistiky-a-udaje-

103/statisticke-rocenky-1218/, vlastní zpracování , 2013-04-10.  

 


