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1 ÚVOD 
 

V České republice byla po listopadu 1989 obnovena demokracie a její principy svobody.            

V této demokratické společnosti se začal rozšiřovat mimo jiné i neziskový sektor v oblastech 

jako například zdravotnictví, školství, náboženství, kultury, sportu, ale i veřejné správy. 

Organizace na úrovni státu, které se podílejí na výkonu veřejné správy, regionu, kraje či obce 

a organizace, které za účelem splnění určitého poslání sdružují své členy, jsou pro 

demokratickou společnost nezbytným prvkem v naplňování základních svobod.  

 

 

Vězeňská služba České republiky je součástí netržního neziskového sektoru, organizační 

složkou státu a z hlediska struktury bezpečnostního systému České republiky je ozbrojeným 

bezpečnostním sborem spadající do moci výkonné, konkrétně do rezortu Ministerstva 

spravedlnosti. Je také správním úřadem a dozor nad činností Vězeňské služby České 

republiky vykonávají příslušná státní zastupitelství. 

 

Vězeňská služba České republiky prostřednictvím veřejných statků uspokojuje potřeby, 

kterými jsou veřejné služby. Ty se společnost rozhodla financovat plně z veřejných financí. 

V rámci národního hospodářství je vězeňství zařazeno do kvartárního sektoru a vlastníkem je 

stát, který o tomto odvětví rozhoduje prostřednictvím vlády.  

 

Vězeňství v České republice se dlouhodobě potýká s řadou problémů, jako jsou například 

nedostatek finančních prostředků na zajištění chodu věznic, přeplněnost ubytovací kapacity 

věznic, nedostatečné pracovní příležitosti pro práceschopné vězně atd. 

 

Jedním z úkolů Vězeňské služby České republiky je vytvářet podmínky pro zaměstnávání 

odsouzených. Tato práce je proto zaměřena na vymezení kritérií a možnosti pro zřizování 

a zvyšování počtu pracovních příležitostí pro odsouzené ve věznicích v České republice. 

Bakalářská práce je zaměřena na problematiku zařazování odsouzených na pracoviště 

s ohledem na bezpečnostní rizika spojena se zaměstnáváním a způsoby odměňování 

odsouzených za vykonanou práci.  

 

Všechny právní vztahy, které jsou uvedené v této bakalářské práci, vycházejí z platné 

legislativy v roce 2013. Od 1. 1. 2014 nabyl účinnosti nový zákon č. 89/2012 Sb., Občanský 

zákoník, který zrušil a změnil mnoho předpisů. Vzhledem k tomu, že teoretická část byla 
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zpracovávána v období účinnosti původně platných právních předpisů (zákon č. 40/1964 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů), je zde ponechána původní legislativa. 

 

Ve společnosti převažuje názor, že by odsouzení ve věznicích měli být zaměstnáni, aby se tzv. 

„neváleli vězni jen na posteli“ a hradili si náklady spojené s výkonem vazby a trestu. Politický 

názor ministrů se také shoduje na tom, že je potřeba zvyšovat zaměstnanost vězňů 

z průměrných 50 % na 70 %.  

 

Cílem této bakalářské práce je zhodnotit problematiku zaměstnávání osob ve výkonu trestu 

odnětí svobody se zaměřením na kritéria zaměstnávání odsouzených ve věznicích v České 

republice. 
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2 VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČR JAKO STÁTNÍ NEZISKOVÁ 

ORGANIZACE 

2.1 Členění národního hospodářství 
 

Národní hospodářství lze členit z hlediska financování dle obrázku 2.1. 

                                         

     NÁRODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 

 

 

               Ziskový sektor     Neziskový sektor 

 

 

Soukromý Státní      Obecní               Veřejný Soukromý Domácnosti  

 
Obrázek 2.1 Členění národního hospodářství dle kritéria financování.   

Zdroj: Kyzlink, V. (2001) str. 31 

 

Ziskový sektor -  cílem je zisk z prodeje zboží a služeb za tržní cenu, která je určena 

vztahem mezi poptávkou a nabídkou.  

 

Neziskový sektor - cílem není zisk, ale dosažení užitku ve formě veřejné služby 

a prostředky pro svou existenci získává pomocí přerozdělovacích 

procesů. 

 

Veřejný sektor -  subjekty tohoto sektoru jsou financovány z veřejných financí a tím 

podléhají také správě a kontrole veřejné správy a rozhoduje se v ní 

veřejnou volbou. Cílem je poskytování veřejné služby. Do tohoto 

sektoru můžeme zařadit například příspěvkové organizace, obce, 

organizační složky atd. 

 

Soukromý sektor - subjekty tohoto sektoru získávají finanční prostředky od soukromých 

právnických a fyzických osob, které nevkládají své soukromé finance 

za účelem zisku, ale přímého užitku. Můžeme zde zařadit například 

občanská sdružení, nadace a nadační fondy, sdružení bez právní 

subjektivity atd. Společným cílem těchto organizací především bývá 

zajišťování sociální, humanitární a jiné pomoci, ochrana životního 

prostředí aj. 
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Sektor domácností - obsahuje subjekty, které se podílí na utváření společnosti, čímž 

ovlivňují jak fungování neziskových organizací, tak i kvalitu 

nabízených služeb. Tento sektor může být považován za jakéhosi 

prapůvodce neziskových organizací a příkladem mohou být 

společenství vlastníků bytových jednotek. 

 

Členění národního hospodářství podle Viktora A. Pestoffa  

 

Nejdůležitější členění neziskového sektoru je tedy členění na veřejný a soukromý sektor. 

Sektorovým vymezením nestátního sektoru se zbývá velká řada teorií, podle různých autorů 

a jedním z nich a velice výstižně popsal tento systém Viktor A. Pestoff a jeho model, který 

znázorňuje národní hospodářství jako rovnostranný trojúhelník, který je protnutý třemi 

přímkami rozdělující tento obrazec na čtyři části: 

 

 neziskový veřejný sektor, 

 neziskový sektor domácností, 

 ziskový soukromý sektor, 

 neziskový soukromý sektor. 

Na základě těchto tří kritérií: 

 

 kritérium financování provozu a rozvoje na sektor ziskový a neziskový, 

 kritérium vlastnictví na sektor soukromý a veřejný, 

 kritérium formalizace na sektor formální a neformální. 
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Obrázek 2.2: Členění národního hospodářství dle V. Pestoffa.   

Zdroj: Rektořík. J. aj. Organizace neziskového sektoru, str. 16 

 

 

V této konstrukci jsou vymezeny také organizace mající znaky společné pro dva nebo více 

sektorů, a to v místech překrývajících sfér. Tím jsou definovány tzv. smíšené, neboli hraniční 

organizace. Hranice mezi formálním a neformálním sektorem.  

 

Z výše uvedeného členění jasně vyplývá, že organizace neziskového sektoru nejsou založeny 

za účelem zisku a bez příspěvků na provoz od zřizovatelů, bez dotací z veřejných prostředků, 

členů a ostatních fyzických a právnických osob by nemohly plnit svoje základní poslání, 

pro které jsou tyto organizace zřizovány.  

 

Na druhou stranu některým právním formám neziskových organizací je podnikání dovoleno. 

Tyto neziskové organizace v rámci podnikatelské činnosti, která bývá označována jako 

hospodářská, mohou dosahovat zisku. Ale vždy se jedná o doplňkovou, vedlejší činnost, která 

by měla případně vylepšovat hospodářský výsledek nebo případnou ztrátu činnosti hlavní.
1
 

 

 

 

 

 

                                                
1  REKTOŘÍK, J. a kol.  Organizace neziskového sektoru: Základy ekonomiky, teorie a řízení. 3. vydání, Praha: 

EKOPRESS, s.r.o., 2010, ISBN 978-80-86929-54-5. 
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2.2 Neziskový sektor 
 

Dle definice J. Rektoříka neziskový sektor znamená: „část národního hospodářství, ve které 

subjekty v ní fungující a produkující statky, získávají prostředky pro svoji činnost cestou tak 

zvaných přerozdělovacích procesů, jejichž principy jsou podrobně popsány a zkoumány 

prostřednictvím veřejných financí. Cílovou funkcí neziskového sektoru není zisk ve finančním 

vyjádření, ale přímé dosažení užitku, který má zpravidla podobu veřejné služby.“
2
 

2.2.1 Definice neziskového sektoru 

Je velice obtížné definovat neziskový sektor. V  praxi se používá mezinárodní strukturálně-

operacionální definice profesorů Salamona a Aneheiera
3
, která za nestátní neziskové 

organizace považuje takové organizace, které splňují následujících pět znaků: 

 

1. institucionalizované (organized) – tj. mají jistou institucionální strukturu, jistou 

organizační skutečnost, bez ohledu na to, zda jsou formálně nebo právně registrovány. 

 

2. soukromé (private) – tedy jsou institucionálně odděleny od státní správy, 

ani jí nejsou řízeny. To neznamená, že nemohou mít významnou státní podporu nebo 

že ve vedení nemohou být mj. státní úředníci. Rozhodující je zde fakt, že základní 

struktura neziskových organizací je ve své podstatě soukromá. 

 

3. neziskové (non-profit) – ve smyslu nerozdělování zisku, tj. nepřipouští se 

u nich žádné přerozdělování zisků vzniklých z činnosti organizace mezi vlastníky 

nebo vedení organizace. Neziskové organizace mohou svou činností vytvářet zisk, 

ovšem ten musí být použit na cíle dané posláním organizace. 

 

4. samosprávné a nezávislé (self-governing) – jsou vybaveny vlastními postupy 

a strukturami, které umožňují kontrolu vlastních činností, tzn., že neziskové 

organizace nejsou ovládány zvenčí, ale jsou schopny řídit samy sebe. Nekontroluje je 

ani stát, ani instituce stojící mimo ně. 

 

                                                
2  REKTOŘÍK, J. a kol.  Organizace neziskového sektoru: Základy ekonomiky, teorie a řízení. 3. vydání. Praha: 

EKOPRESS, s.r.o., 2010. ISBN 978-80-86929-54-5. Str. 14. 
3
 SALAMON, L. M.; ANHEIER, H. K. Definiting the nonprofit sector: A Cross-National Analysis. Manchester 

University Press, 1997. 
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5. dobrovolné (voluntary) – využívají dobrovolnou účast na svých činnostech. 

Dobrovolnost se může projevovat jak výkonem neplacené práce pro organizaci, tak 

formou darů nebo čestné účasti ve správních radách.
4
 

 

2.2.2 Znaky společné pro neziskové organizace 

Formální struktura – institucionalizace. Ke vzniku neziskových organizací (NO) s právní 

subjektivitou je zapotřebí předložení příslušných dokumentů pro registraci organizace. 

Nevytváření zisku. Vytváření zisku není hlavní cíl organizace a zisk není určen 

k přerozdělení mezi zakladatele organizace. 

Produkce statků je omezené konkrétním sortimentem. Statky a služby, které se vytváří ve 

všech oblastech ve prospěch ochrany a rozvoje člověka ve všech oblastech. 

Samosprávný princip. Neziskové organizace jsou nezávislé, že kontrolní systém a procesy si 

vytváří v rámci své organizační struktury. 

Příspěvky z veřejných rozpočtů. Z veřejných rozpočtů mají nárok na příspěvky 

i soukromé neziskové organizace. 

Velký podíl dobrovolnické práce.  

 

2.2.3 Funkce společné pro neziskové organizace 

Servisní funkce – poskytují různé druhy prospěšných služeb pro veřejnost.  

Inovační funkce – zdroj inovací jakéhokoliv druhu, od technologických, po metody 

vzdělávání či sociální práce až po inovační postupy v aktivizaci občanů.  

Advokační funkce – obhajování nebo prosazování práv a zájmů jednotlivců či skupin. 

Expresivní funkce – vytváří prostor pro poznávání odlišností a různorodost kultur, jazyků, 

ras, aj. Díky těmto aktivitám jsou lidé schopni v sobě nalézt určitý zájem, nadání či 

schopnosti, které jsou v běžném životě potlačené, nerozvinuté. 

                                                
4 ŠKARABELOVÁ, S. a kol. Když se řekne nezisková organizace: příručka pro zastupitele krajů, měst a obcí. 1. 

vydání. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2002. ISBN 80-210-3031-3. 
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Funkce budování komunit (demokratizační) – chápána jako účast a aktivizace občanů na 

správě věcí veřejných, dává lidem možnost ovlivnit veřejnou politiku a veřejné mínění.
5
 

 

 

2.3 Členění neziskových organizací 

 

2.3.1 Rozdělení neziskových organizací podle zřizovatele 

 

Poradní orgán vlády České republiky, Rada vlády pro nestátní neziskové organizace rozděluje 

neziskové organizace podle předmětu jejich činnosti neziskových organizací na dvě základní 

skupiny:
6
 

 

Státní neziskové organizace  

Tyto organizace nejsou založeny za účelem podnikání a k produkci zisku, který by sloužil 

k rozdělování mezi členy organizace. Jejich posláním je podílení se na výkonu veřejné správy 

na úrovni státu, regionu či obce. Právními formami jsou v podmínkách ČR příspěvkové 

organizace a organizační složky státu, kraje či obce. Zabezpečují převážně realizaci výkonu 

veřejné správy.  

 

 

Nestátní neziskové organizace  

Občané se mohou sdružovat dle základních práv a svobod demokratického státu a to do 

různých nestátních neziskových organizací. Princip těchto organizací je založen na schopnosti 

lidí organizovat a vzájemně usměrňovat své jednání. Patří sem občanská sdružení, nadace a 

nadační fondy, obecně prospěšné společnosti, církve, náboženské společnosti a církevní 

právnické osoby. 

 

 

 

 

 

                                                
5 MAJDUCHOVÁ Helena a kol. Neziskové organizace, 1. vydání. Bratislava: Sprint, 2004. ISBN 80-88848-59-

8. Str. 21. 
6  ŠKARABELOVÁ, S. Definice neziskového sektoru (Sborník příspěvků z internetové diskuse CVNS). 1. vydání, 

Brno: CVNS, 2005. ISBN 80-239-4057-0. Str. 26. 
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2.3.2 Rozdělení neziskových organizací podle poslání 

 

Veřejně prospěšné organizace (Public Benefit Organizations) – cílem těchto organizací je 

poskytovat veřejné a smíšené služby, které mají uspokojit požadavky společnosti (veřejnosti). 

Do této skupiny lze zařadit například ekologii, charitu, veřejnou správu atd. 

 

Vzájemně prospěšné organizace (Mutual Benefit Organizations) – jsou typicky členské 

organizace. Hlavním cílem těchto organizací je podpora skupin, které mají společný zájem 

(realizace aktivit v kultuře, ochrany zájmů skupin apod.). 
7
 

Přesné odlišení veřejné a vzájemné prospěšnosti je v realitě složité, oba typy činností se do 

značné míry prolínají, často i v rámci jedné organizace. Přesto definice veřejně prospěšných 

organizací je politické rozhodnutí, svázané s podporou určitého typu neziskových organizací.  

2.3.3 Rozdělení neziskových organizací podle jejich financování 

 

Neziskové organizace se dělí podle míry financování z veřejných prostředků na organizace: 

 využívající k financování jen veřejných prostředků, například rozpočtové organizace, 

 organizace, které jsou jen z části financované z veřejných prostředků, tzn. jen 

prostředky, na které mají podle zákona nárok. Mezi tyto organizace patří například 

příspěvkové organizace, církve a jiná náboženská hnutí, politické strany aj., 

 organizace financované z grantů, sponzorstvím, darů, veřejných sbírek aj., 

 organizace, které jsou financované z velké části z poskytování svých služeb
8
. 

 

2.3.4 Rozdělení podle legislativy České republiky 

 

Občanský zákoník vymezuje základní typologii právnických osob: 

 

 sdružení fyzických nebo právnických osob – občanská sdružení atd., 

 účelová sdružení majetku – nadace a nadační fondy, 

 jednotky územní samosprávy – obce a vyšší samosprávné celky, 

 subjekty, o kterých tak určí zvláštní zákon. 

                                                
7  ŠKARABELOVÁ, S. a kol. Když se řekne nezisková organizace: příručka pro zastupitele krajů, měst a obcí. 

1. Vydání, Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2002, ISBN 80-210-3031-3, s. 8 – 9 
8  REKTOŘÍK, J. Neziskové organizace v ČR, SR a Rakousku. 1. vydání Brno: Masarykova univerzita v Brně, 

2000, ISBN 80-210-2259-0 
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Zákon o daních z příjmů č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v § 18, v odstavci 

8 uvádí, že jde o organizaci charakteru právnické osoby, která nebyla zřízena nebo založena 

za účelem podnikání. V tomto rozdělení organizací není celkový výčet organizací, což lze 

usuzovat tím, že je tento odstavec uvozen slovem „zejména“. 

 

Jde o tento výčet organizací: 

 

 zájmová sdružení právnických osob (pokud mají právní subjektivitu a nejsou založena 

k účelu podnikání), 

 občanská sdružení včetně odborových organizací, 

 obecně prospěšné společnosti, 

 politické strany a politická hnutí, 

 registrované církve a náboženské společnosti, 

 nadace a nadační fondy, 

 obce, 

 vyšší územní samosprávné celky, 

 organizační složky státu a územních samosprávných celků (do roku 2001 to byly 

rozpočtové organizace), 

 příspěvkové organizace, 

 veřejné vysoké školy, 

 státní fondy, 

 subjekty, o nichž tak stanoví zvláštní zákon 9. 

 

2.3.5 Rozdělení dle typu převládající činnosti10 

Podle typu převládající činnosti lze neziskové organizace dělit na: 

 organizace servisní – poskytují služby různého druhu, především se zaměřují na 

činnosti, které ve své podstatě nemohou být ziskové jako např. služby pro seniory či 

handicapované jedince, 

 

 organizace advokační – obhajují práva a zájmy různých skupin lidí anebo celé veřejnosti. 

                                                
9 Zákon č. 586/1992 sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů. 
10

 FRIČ, Pavol - GOULLI, Rochdi. Neziskový sektor a transformační procesy v ČR. 1. vyd. Praha: Eurolex Bohemia, 2007. 

ISBN 978-80-86861-61-6. 
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2.3.6 Rozdělení podle oborové činnosti  

 

Neziskové organizace lze dělit podle oborové činnosti, tedy podle prováděné činnosti:  

 

 kultura, památky, umění,    

 vzdělávání, 

 zdravotní péče, 

 sociální služby, 

 sport, rekreace, 

 životní prostředí, 

 komunitní rozvoj a bytové hospodářství, 

 občanskoprávní osvěta a politické organizace, 

 organizování dobročinnosti, 

 náboženství a církve, 

 profesní komory, svazy a odbory, 

 ostatní (např. výkon veřejné správy). 

 

2.4 Vězeňská služba České republiky  

 

2.4.1 Začlenění Vězeňské služby České republiky do veřejného sektoru 

 

Veřejný sektor se člení na státní správu, samosprávu a ostatní neziskové organizace.  

Do státní správy zahrnujeme:  

 organizační složky státu – jsou to účetní jednotky bez právní subjektivity. Patří sem 

ministerstva a jiné správní úřady státu, pokud mají samostatnou kapitolu ve státním 

rozpočtu,  

 

 organizační složky – jsou to buď účetní jednotky zřízené opatřením organizační 

složky státu, nebo vzniklé přeměnou některých státních organizací na organizační 

složky. Patří sem např. Úřad na ochranu osobních údajů nebo Úřad pro zahraniční 

styky a informace,  

 

 vnitřní organizační jednotky určené vedoucím organizační složky státu, které nejsou 

účetními jednotkami, ale hospodaří se zálohou a vedou pokladní služby a účetnictví     

v rozsahu určeném vedoucím organizační složky státu. Patří sem např. věznice,  
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 příspěvkové organizace zřízené organizační složkou státu, které mají právní 

subjektivitu, jsou účetními jednotkami a hospodaří s peněžními prostředky získanými 

hlavní činností a s peněžními prostředky přijatými ze státního rozpočtu pouze v rámci 

finančních vztahů stanovených zřizovatelem. 

S existencí veřejného sektoru (veřejné ekonomiky) jsou spjaty veřejné finance. Rozšířením 

obecné definice financí můžeme veřejné finance definovat jako peněžní vztahy vznikající 

v souvislosti s tvorbou, rozdělováním a použitím peněžních fondů, které jsou 

charakterizovány principy nenávratnosti, neekvivalentnosti a nedobrovolnosti.
11

 

 

Ministerstvo spravedlnosti  

 

Ministerstvo spravedlnosti podle § 11 zák. č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných 

ústředních orgánů státní správy je ústředním orgánem státní správy pro: 

 

 soudy, u Nejvyššího soudu a Nejvyššího správního soudu vykonává ministerstvo 

státní správu prostřednictvím jejich předsedů, u vrchních a krajských soudů zpravidla 

správu vykonává přímo nebo prostřednictvím jejich předsedů a u okresních soudů 

zpravidla prostřednictvím předsedů krajských soudů,  

 

 státní zastupitelství, ministerstvo spravedlnosti zde správu vykonává buď přímo, 

nebo prostřednictvím vedoucích státních zastupitelství a správu okresních státních 

zastupitelství může vykonávat také prostřednictvím krajských státních zástupců, 

 

 probační a mediační službu vykonává správu ministerstvo buď přímo, nebo 

prostřednictvím jejího ředitele a také nad činností probační a mediační služby 

vykonává ministerstvo spravedlnosti dohled,  

 

 vězeňství, tomuto resortu je mu podřízena Vězeňská služba České republiky, kde 

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. 

 

 

                                                
11

 PEKOVÁ, J. Veřejné finance. Praha: ASPI, 2008. ISBN 80-7357-052-1. 
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Historie českého vězeňství 

 

Sbor nápravné výchovy zanikl dnem 1. 1. 1993 a k plnění úkolů státní správy v resortu 

vězeňství byla zřízena Vězeňská služba České republiky. Ta byla v té době zbavená přímého 

vlivu politických stran, neúměrné centralizace a byrokracie. Byl vydán zákon č. 293/1993 Sb., 

o výkonu vazby, který byl v souladu s požadavky na dodržování základních lidských práv       

a občanských svobod a stanovil, že obvinění mohou být omezeni pouze v takové míře, která 

jsou nutná pro trestní řízení. Výše citovaný zákon č. 293/1993 Sb., změnil a doplnil zákon      

č. 59/1956 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody, který vedl prohloubení humanizace                 

a odborného zacházení s odsouzenými. 

 

Na základě Evropských vězeňských pravidel, nových poznatků a zahraničních zkušeností byl 

vydán zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých 

souvisejících zákonů. Odpovědnost za činnost Vězeňské služby České republiky byla svěřena 

generálnímu řediteli, který je jmenován ministrem spravedlnosti. Pravomoci ředitelů 

vazebních věznic a věznic byly posíleny, zejména v oblasti personální a ekonomické. Podle 

této úpravy došlo k novému pojmenování a členění zařízení pro výkon trestu, profilace 

věznic, na věznice s dohledem, dozorem, ostrahou a zvýšenou ostrahou.  

 

O umisťování odsouzených do jednotlivých typů a přeřazování rozhodoval a stále rozhoduje 

soud. Odsouzení mladiství jsou zařazováni do zvlášť vyčleněné věznice. Vnitřní kontrolní 

činnost ve vězeňství se stala jedním z důležitých úkolů Generálního ředitelství Vězeňské 

služby ČR a odboru Generální inspekce Ministerstva spravedlnosti. Dohled nad výkonem 

vazby a trestu začali vykonávat příslušní státní zástupci, veřejný ochránce práv, poslanci        

a inspekční instituce při Radě Evropy a Organizaci spojených národů.
12

 

 

2.4.2 Vězeňská služba České republiky 

Vězeňská služba České republiky z hlediska struktury bezpečnostního systému České 

republiky spadá do moci výkonné, konkrétně do rezortu Ministerstva spravedlnosti, které je 

ústředním orgánem státní správy pro vězeňství. Je ozbrojeným bezpečnostním sborem, 

správním úřadem a dozor nad činností vězeňské služby vykonávají příslušná státní 

zastupitelství. 

                                                
12 PhDr. Aleš Kýr, vedoucí Kabinetu historie a dokumentace VS ČR Historie Vězeňství. 
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Obrázek 2.3: Organizační schéma Vězeňské služby ČR  

Zdroj: www.vscr.cz 

 

VS ČR zajišťuje zejména výkon vazby a výkon trestu odnětí svobody v rozsahu stanoveném 

zákonem č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění 

pozdějších předpisů, ochranu pořádku, bezpečnost výkonu soudnictví, správy soudů 

a při činnosti státních zastupitelství Ministerstva spravedlnosti. Generální ředitelství Vězeňské 

služby České republiky, vazební věznice a věznice, pokud rozhodují ve správním řízení, mají 

postavení správních úřadů. 

 

Vězeňská služba České republiky není registrována a vedena v Obchodním rejstříku 

příslušného Krajského soudu, ale je vedena v registru ekonomických subjektů. Tento registr 

vede Český statistický úřad. 

Styl řízení 

 

Centralizace - manažerské a rozhodovací pravomoci jsou soustřeďovány do rukou 

vrcholového managementu organizace, generálního ředitele Vězeňské služby České 

republiky. Autonomie organizačních útvarů je omezena a tím je snížena flexibilita 

rozhodování. V dubnu letošního roku představil pověřený generální ředitel svůj návrh 

reformy, která by měla znamenat změnu v organizaci vězeňské služby. Tento návrh obsahuje 

efektivnější formy řízení a stabilizaci sboru, větší míru kompetencí ředitelů organizačních 

jednotek, prohlubování komunikace jednotlivých věznic a společné řešení problémů na úrovni 

regionální a v neposlední řadě snížení administrativní zátěže. Jen budoucnost ukáže, zda se 

současnému vedení podaří prosadit tyto návrhy reformy a zavést je do praxe.     

 

 

 

 

Ministerstvo 
spravedlnosti 

Generální 
ředitelství 

Vazební 
věznice 

Věznice 
Detenční 

ústavy 
Akademie VS 

ČR 

Střední 
odborné 
učiliště 

Zotavovny 

http://www.vscr.cz/
https://managementmania.com/cs/pravomoc
https://managementmania.com/cs/manazer
https://managementmania.com/cs/organizacni-utvar
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Řízení vězeňské služby  

 

Jménem státu činí právní úkony za vězeňskou službu generální ředitel, který je jmenován a 

ustanoven do své funkce ministrem spravedlnosti a ze své funkce se ministru spravedlnosti 

zodpovídá. V současné době je na území České republiky celkem 35 organizačních jednotek, 

které řídí ředitelé, jmenováni a odvoláváni generálním ředitelem Vězeňské služby ČR a 

oprávněni činit právní úkony jménem svěřené organizační jednotky a jednat za Vězeňskou 

službu ČR ve všech věcech, které podle zákona nebo rozhodnutí ministra spravedlnosti nebo 

generálního ředitele patří do jejich pravomoci.  

 

 

Generální ředitelství Vězeňské služby České republiky 

 

Generální ředitelství Vězeňské služby České republiky vytváří předpoklady k řádnému plnění 

úkolů vyplývajících pro Vězeňskou službu ČR ze zákona č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě 

a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a dalších právních předpisů, 

svou řídící, organizační, kontrolní a metodickou činností. Člení se na odbory, které metodicky 

řídí a kontrolují příslušné úseky či oddělení organizačních jednotek Vězeňské služby ČR. 

Získané poznatky z jednotlivých oddělení organizačních jednotek analyzují a navrhují 

potřebná opatření a podílejí se na vyřizování oznámení, podnětů a stížností, dále zpracovávají 

návrhy vnitřních předpisů a podílejí se na připomínkovém řízení k právním předpisům a 

stanovisek. Kromě specializovaných činností plní další úkoly uložené generálním ředitelem 

Vězeňské služby ČR a ministrem spravedlnosti.
13

 Jednou z pravomocí generálního ředitele 

Vězeňské služby České republiky je i vydávání interních předpisů, které se nazývají nařízení 

generálního ředitele a jsou publikovány ve sbírce nařízení generálního ředitele Vězeňské 

služby České republiky. 

 

                                                
 
13www.vscr.cz, (cit. 2013-12-03) 

http://www.vscr.cz/
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Obrázek 2.4: Organizační schéma Vězeňské služby ČR. 

Zdroj: www.vscr.cz 

 

Pověřené orgány Vězeňské služby České republiky 

 

Stanovené úkoly zajišťují vězeňská stráž, justiční stráž, správní služba a pověřené orgány VS. 

 

Vězeňská stráž -  střeží, předvádí a eskortuje odsouzené osoby a může být povolána ke 

střežení a zajištění stanoveného pořádku a kázně v budovách soudu, 

státních zastupitelství a ministerstva spravedlnosti, což je v kompetenci 

Justiční stráže. 

 

Správní služba - podle zvláštních právních předpisů, rozhoduje ve správním řízení 

a zabezpečuje organizační, ekonomickou, vzdělávací, výchovnou, 

zdravotnickou a další odbornou činnost. 

 

 

 

http://www.vscr.cz/
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Pověřené orgány vězeňské služby - mají postavení policejního orgánu v řízení o trestných 

činech osob ve výkonu vazby, trestu odnětí svobody a zabezpečovací 

detence, které byly spáchány ve vazebních věznicích, věznicích nebo 

ústavu pro výkon zabezpečovací detence. 

 

Akademie Vězeňské služby České republiky - zajišťuje odbornou přípravu a následné 

vzdělání zaměstnanců pomocí specializačních kurzů ve Stráži pod 

Ralskem.  

 

Zdravotní a hospitalizační péči -  v základních medicínských oborech poskytují vězeňské 

nemocnice v Praze a Brně a specializovanou lékařskou péči externí 

pracovníci nebo civilní zařízení. 

 

 

Organizační jednotky Vězeňské služby České republiky 

 

 

Obrázek 2.5: Rozložení věznic v České republice podle typu  

Zdroj: www.vscr.cz 

 

 

Věznice se řídí zákonem č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně 

některých souvisejících zákonů.  

 

http://www.vscr.cz/
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Vazební věznice se řídí zákonem č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád) 

v souladu s právními předpisy zákona č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby ve znění pozdějších 

předpisů.  

 

Ústav pro výkon zabezpečovací detence je určen pro vysoce nebezpečné osoby, které 

trestnou činnost páchají kvůli svému duševnímu stavu, a běžná ochranná léčba není účinná. 

Zde se zajišťuje terapeutické a výchovné působení na osoby ve výkonu zabezpečovací 

detence s léčebnými, psychologickými, rehabilitačními a vzdělávacími programy dle zákona 

č. 128/2008 Sb. Této ústav je zřízen ve dvou věznicích ČR, a to ve Věznici Opava s kapacitou 

150 míst a Věznice Brno s kapacitou 48 míst. 
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3 HOSPODAŘENÍ VĚZNICE HEŘMANICE 
 

3.1 Ekonomika vězeňské služby 
 

Hospodaření Vězeňské služby České republiky se řídí zákonem č. 218/2000 Sb.,                      

o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů. Finanční prostředky se 

přidělují úseku vězeňství v rámci rozpočtu a konkrétně se jedná o kapitolu ministerstva 

spravedlnosti č. 336.  

 

Dle § 23b, odst. 1 zákona č. 555/1992 Sb., o Vězeňské a justiční stráži ČR „Vězeňská služba 

může provozovat hospodářskou činnost mimo svoji činnost hlavní, pro niž byla zřízena, 

zejména za účelem zaměstnávání osob ve výkonu trestu odnětí svobody nebo umístěných 

v ústavech pro výkon zabezpečovací detence.“ Hospodářská střediska jsou ekonomicky 

oddělena od hospodaření s prostředky rozpočtu věznic a chovají se jako podnikatelské 

subjekty.  

 

Roční finanční limity si věznice rozepíší na jednotlivé provozní výdajové položky                       

a po schválení generálním ředitelstvím jsou tyto položky v daném měsíci otevírány ve výši 

jedné dvanáctiny jako limit pro čerpání finančních prostředků. Jen v některých případech lze 

přesunovat finanční prostředky mezi jednotlivými položkami, a to formou rozpočtových 

opatření po schválení ředitelem věznice.  

 

Může také dojít k rozpočtovým změnám, navýšení rozpočtu věznice, ale to je možné pouze   

ve zvláště závažných případech a po schválení generálním ředitelstvím a pouze na základě 

přípisu Ministerstva spravedlnosti. Co se týká investic, tak tyto finanční prostředky jsou 

organizačním jednotkám přidělovány zvlášť a v souladu s programem financování reprodukce 

majetku, ve kterém jsou kvalifikovány požadavky na státní rozpočet na jednotlivé roky. 

Ekonomická činnost 

Ekonomickou činností se rozumí právo, povinnost a odpovědnost nakládat s finančními 

prostředky a majetkem podle dispozičního oprávnění.  
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3.2 Hospodaření v rámci rozpočtu ČR 
 

Hospodaření Vězeňské služby České republiky se řídí zákonem č. 455/2011 Sb. o státním 

rozpočtu České republiky. Finanční prostředky se přidělují úseku vězeňství v rámci rozpočtu 

kapitoly ministerstva spravedlnosti č. 336, viz tabulka 3.1. Rozpočet Vězeňské služby 

rozděluje mezi organizační články ekonomický odbor generálního ředitelství Vězeňské služby 

České republiky. Vazební věznice a věznice mohou v rámci rozpočtu provádět rozpočtová 

opatření mezi jednotlivými položkami a v závažných případech může dojít ekonomickým 

odborem Generálního ředitelství Vězeňské služby ČR nebo Ministerstvem spravedlnosti 

k navýšení rozpočtových prostředků jednotlivých organizačních článků.  

 

Vězeňská služba ČR hospodaří s rozpočtovými prostředky státního rozpočtu stanovenými 

ministerstvem a je povinna dbát na to, aby dosahovala příjmů stanovených rozpočtem a plnila 

určené úkoly nejhospodárnějším způsobem. 

 

Rozpočet obsahuje vlastní rozpočtové příjmy, jakož i rozpočtové výdaje na zabezpečení úkolů 

a krytí potřeb v daném rozpočtovém roce. Rozpis rozpočtu včetně závazných ukazatelů 

na příslušný rozpočtový rok stanovuje organizačním jednotkám odbor ekonomický 

Generálního ředitelství Vězeňské služby ČR. Bez svolení odboru ekonomického nejsou 

organizační jednotky oprávněny závazné ukazatele měnit. 

Oproti 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 (vč. sobot, nedělí a svátků), její výkon je realizován 

ve ztíženém pracovním prostředí pracovníky ve služebním a občanskoprávním poměru. 

 

Tabulka 3.1: Čerpání státního rozpočtu Vězeňské služby ČR (v tis. Kč)  

Státní rozpočet ČR - ukazatelé kapitoly č. 336 

státní 
rozpočet 

na rok 

finanční prostředky 

kapitoly č. 336 

z toho výdaje 

justice 
vězeňská služba  

České republiky 

schválený rozpočet schválený rozpočet 

2008 22 023 820,00 Kč 13 796 181,00 Kč 8 047 639,00 Kč 

2009 21 687 449,00 Kč 13 342 928,00 Kč 8 344 522,00 Kč 

2010 22 067 742,00 Kč 13 882 239,00 Kč 8 185 503,00 Kč 

2011 20 058 532,00 Kč 12 537 621,00 Kč 7 520 911,00 Kč 

2012 20 690 101,00 Kč 13 172 710,00 Kč 7 517 391,00 Kč 
Zdroj: výroční zprávy VS ČR     

http://www.vscr.cz/
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3.3 Účetnictví 
 

Účetnictví vězeňské služby se řídí platnou legislativou podle:  

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

České republiky, ve znění pozdějších předpisů, 

 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, 

 vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů pro některé vybrané účetní jednotky, 

 Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky, 

 Nařízení generálního ředitele Vězeňské služby České republiky č. 66/2011 o vedení 

účetnictví ve Vězeňské službě ČR. Účelem tohoto nařízení je stanovit a sjednotit 

postupy při plnění úkolů Vězeňské služby vyplývajících ze zákona, vyhlášky a 

standardů vedení účetnictví.  

 

Kontrolu provádí nadřízený orgán Ministerstvo spravedlnosti České republiky. 
14

 

Účetní data zpracovává Vězeňská služba ČR pomocí  účetního programu, Vězeňský 

informační systém. Směrná účtová osnova je závazná, členěná na účtové třídy, účtové skupiny 

a syntetické účty. Účtový rozvrh je sestavován na účetní období a v jeho průběhu je podle 

potřeby doplňován. Odbor ekonomický sestavuje jednotné třídění příjmů a výdajů 

rozpočtových prostředků včetně analytického členění na každé účetní období a to v souladu se 

zvláštním právním předpisem.
15

 Dále se účtuje na podrozvahových účtech o důležitých 

skutečnostech, které slouží pro posouzení majetkoprávní situace Vězeňské služby ČR a jejích 

ekonomických zdrojů
16

.  

 

Vězeňská služba ČR účtuje: 

 v hlavní knize - účetní zápisy z věcného hlediska, 

 v deníku – účetní zápisy z časového hlediska, 

 v knihách analytických účtů – podrobné účetní zápisy hlavní knihy, 

                                                
14  Nařízení generálního ředitele Vězeňské služby České republiky č. 66/2011 o vedení účetnictví ve Vězeňské 

službě České republiky 
15  Vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě 
16  Č. 501 – Účty a zásady účtování na účtech, bod 4 a č. 512 – Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý 

hmotný majetek, bod 7.4. Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 

505/2002 Sb. 
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 v knihách podrozvahových účtů - důležité skutečnosti, o nichž se neúčtuje 

v účetních knihách. 

 

Organizační jednotky nesmí zřizovat účty mimo účtový rozvrh a účetní knihy. Účetní závěrku 

za Vězeňskou službu ČR zpracovává a předkládá odbor ekonomický v termínech, které 

stanovuje Ministerstvo spravedlnosti. Vězeňská služba ČR dále předkládá ministerstvu 

podklady pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu.  Po předání účetních zápisů při 

řádné i mezitímní účetní závěrce nesmí organizační jednotka bez souhlasu odboru 

ekonomického GŘ VS ČR pořizovat dodatečné účetní zápisy.  

 

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

rozpočtu a hlavní účetní, organizační jednotka stanoví vnitřním předpisem oprávnění, 

povinnosti a odpovědnost osob za účetní případ a jeho zaúčtování – každý účetní doklad musí 

před zaúčtováním projít schvalovacím procesem
17

. Způsob úschovy účetních záznamů stanoví 

zvláštní právní předpis, dle kterého jsou organizační jednotky povinny uschovávat účetní 

záznamy pro účely vedení účetnictví po stanovenou dobu a stanoveným způsobem 
18

. 

 

3.4 Hospodářská činnost 
 

Zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění 

pozdějších předpisů umožňuje Vězeňské službě ČR dle ustanovení § 23b provozovat 

hospodářskou činnost mimo svoji hlavní činnost, zejména za účelem zaměstnávání vězněných 

osob ve výkonu trestu. Platí, že hospodářská činnost je provozována za účelem dosažení 

kladného výsledku hospodaření a provozní výdaje hospodářské činnosti musí být v plné výši 

pokryty příjmy z této činnosti.
19

 Jedná se pak o obdobnou podnikatelskou činnost, která 

podléhá dani z příjmu právnických osob dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 

silniční dani dle zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční a zejména dani z přidané hodnoty, dle 

zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, kdy prodej výrobků a služeb z hospodářské 

činnosti Vězeňské služby ČR podléhá dani z přidané hodnoty a současně má hospodářská 

činnost dle ustanovení § 72 až §78 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty nárok na 

odpočet daně.
20

 

                                                
17  Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů 
18  § 31 a 32 zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví 
19  Zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů 
20  Nařízení generálního ředitele č. 45/2013 kterým se stanoví podmínky provozování hospodářské činnosti ve 
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V současné době provozuje hospodářskou činnost prostřednictvím Středisek hospodářské 

činnosti Vězeňské služby ČR (SHČ) celkem 17 organizačních jednotek z celkového počtu 35 

organizačních jednotek v České republice 

 

Střediska hospodářské činnosti ve věznicích zřizuje generální ředitel Vězeňské služby ČR, 

metodicky řídí a koordinují jednotliví ředitelé věznic, vedením účetnictví o hospodaření 

střediska je pověřeno příslušné oddělní věznice a informace o celkovém výsledku hospodaření 

hospodářského střediska za kalendářní rok se předkládá generálnímu řediteli Vězeňské služby 

ČR.  

 

Účetnictví hospodářské činnosti zpracovává provozovna nebo příslušné oddělení věznice  

za využití elektronického programového vybavení, stanoveného odborem ekonomickým 

a je vedeno odděleně od účetnictví hlavní činnosti.  

 

Provozovna nebo příslušné oddělení organizační jednotky jsou povinny dodržovat při vedení 

účetnictví zejména směrnou účtovou osnovu, uspořádání a označování položek účetní závěrky 

a konsolidované účetní závěrky, obsahové vymezení těchto závěrek, účetní metody a ostatní 

podmínky vedení účetnictví stanovené právními předpisy, platnými pro organizační složku 

státu 
21

a vnitřními předpisy. 
22

 

 

Způsob účtování jednotlivých položek a koncepci celého informačního systému stanoví odbor 

ekonomický. Provozovna, která provozuje hospodářskou činnost na několika samostatných 

pracovištích, může použít obdobného účtování k analýze hospodaření jednotlivých pracovišť, 

pokud je to účelné. Odbor ekonomický stanoví také způsob účtování o rozpracované výrobě  

na všech stupních výrobního procesu. Provozovna vede a zpracovává denní evidenci 

přítomnosti (výkaz pracovní doby) a výkonů (úkolový list) zaměstnaných odsouzených za 

účelem výpočtu výše jejich pracovní odměny. 

 

                                                                                                                                                   
Vězeňské službě České republiky 

21  Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 
22  Nařízení generálního ředitele Vězeňské služby České republiky č. 66/2011 o vedení účetnictví ve Vězeňské službě České 

republiky.   
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Podmínky pro činnost provozovny 

Podmínky provozování hospodářské činnosti a použití zisku stanoví zvláštní právní předpis
23

 

a vnitřní předpis
24

: 

 finanční prostředky ze státního rozpočtu nesmí být za účelem provozování 

hospodářské činnosti použity, 

 

 poskytování dodávek, služeb nebo provedení stavebních prací mezi dodavateli            

a provozovnou, se řídí pravidly pro zadávání veřejných zakázek. Postup zadávání 

veřejných zakázek podléhá kontrole činnosti věznice ze strany odboru právního 

Generálního ředitelství Vězeňské služby ČR, 

 

 zůstatek běžného účtu zřízeného na základě zvláštního předpisu může středisko i 

provozovna převádět do následujícího roku
25

, 

 

 předmětem činnosti provozovny je především zhotovování výrobků za účelem jejich 

dalšího prodeje a poskytování služeb. Předmětem činnosti provozovny může být také 

provádění stavebních prací za účelem zajištění provozu věznice, 

 

 prostředky ze zisku určené na odměny zaměstnanců provozovny a na rozvoj 

provozovny se po schválení a rozdělení používají přímo, prostřednictvím příslušných 

účtů hospodářské činnosti. Mimorozpočtovým zdrojem jsou pak prostředky na 

mimořádné odměny zaměstnanců organizačních jednotek a prostředky pro organizační 

jednotky, které souvisejí se zabezpečením úkolů hlavní činnosti věznic podle 

zvláštního právního předpisu
26

, 

 

 provozovna sleduje zadávací řízení vypsaná podle právního předpisu
27

  a jsou-li pro to 

dány podmínky, těchto řízení se účastní. Za zadávací řízení se pro účely tohoto 

nařízení považují i obdobná výběrová řízení zveřejněná na internetu. 

                                                
23  Vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 93/2001 Sb., o hospodářské činnosti Vězeňské služby České republiky 
24  Nařízení generálního ředitele č. 45/2013 Sb., kterým se stanoví podmínky provozování hospodářské činnosti ve Vězeňské 

službě České republiky 
25  § 45 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů rozpočtová pravidla 
26  Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová 

pravidla), ve znění pozdějších zákonů 
27  Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.   
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Výsledek hospodaření  

V každém účetním období musí středisko i provozovna dosáhnout alespoň vyrovnaný 

výsledek hospodaření. Zisk z hospodářské činnosti je mimorozpočtovým zdrojem ve smyslu 

právního předpisu
28

 a nakládá se s ním podle tohoto předpisu.  

Odbor ekonomický sdělí výši zisku z hospodářské činnosti jednotlivým provozovnám podle 

výsledku jejich hospodaření. Návrh ředitele věznice na rozdělení zisku provozovny předkládá 

středisko ke schválení generálnímu řediteli. Termín pro doručení návrhu na rozdělení zisku 

provozovny na odbor ekonomický určí odbor ekonomický Generálního ředitelství Vězeňské 

služby ČR.  

V příloze č. 2 této práce jsou uvedeny čisté zisky jednotlivých středisek hospodářské činnosti 

ve věznicích v České republice za období let 2011 a 2012, ze kterých je patrné, že nejvyšších 

zisků dlouhodobě dosahuje Věznice Mírov.  

Provozovna využívá zisk k dalšímu rozvoji a na:  

 krytí nákladů na její provozování, 

 krytí případných ztrát dalších účetních období, 

 odměny zaměstnanců podílejících se na činnosti provozovny hospodářské činnosti, 

 posílení hlavní činnosti věznice, ve které je provozovna umístěna, 

 obnovu nebo pořízení nového dlouhodobého majetku, který bude majetkem 

provozovny, 

 zajištění dalších investičních akcí. 

 

 

3.5 Hospodaření Věznice Heřmanice 
 

Pro tuto práci byla zvolena Věznice Heřmanice, která se nachází v Moravskoslezském kraji 

v Ostravě-Hrušově. Vznik této věznice je datován na rok 1959 a původně byl pracovním 

táborem a odsouzení byli zaměstnáváni v tamních důlních podnicích, které v současné době 

již neexistují. V sedmdesátých letech byla věznice rekonstruována do současné podoby. 

Věznice je profilována pro výkon trestu odnětí svobody s ostrahou, zřízeno je zde také 

oddělení pro výkon trestu odnětí svobody s dozorem a od dubna 2013 je zde zřízeno oddělení 

pro výkon trestu mladistvých. Součástí věznice s ostrahou je specializované oddělení 

                                                
28  § 45 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb.   
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mentálně retardovaných odsouzených, oddělení pro výkon soudně stanovené protialkoholní 

léčby, léčby patologického hráčství a bezdrogová zóna. Výstupní oddělení pro odsouzené, 

zařazené do ostrahy, má ve věznici již dlouholetou tradici, pro odsouzené v dozoru bylo 

zřízeno již v roce 2004. Celková kapacita je stanovena na 711 míst. Odsouzení jsou ubytováni 

v ložnicích se čtyřmi až sedmi lůžky. 

 

 

Obrázek 3.1: Letecký pohled na objekt Věznice Heřmanice  

Zdroj: www.vscr.cz 

 

Ke dni 31. 3. 2014 bylo ve věznici umístěno celkem 677 odsouzených. Z tohoto počtu je 58 

odsouzených umístěno dle rozhodnutí soudu do části věznice s dozorem, kde ubytovací 

kapacita čítá 60 míst a plnění kapacity je tedy na 96,7 %. Celkem 591 odsouzených je 

umístěno do části věznice profilované jako typ C – s ostrahou, kde je ubytovací kapacita 

využita na 95 % a je zde tudíž 622 míst. Od roku 2013 bylo v této věznici zřízeno také 

oddělení pro mladistvé, kde je k datu 31. 3. 2014 umístěno celkem 28 mladistvých z možných 

29 míst. 

 

3.5.1 Hospodaření Věznice Heřmanice v rámci státního rozpočtu ČR 

 

Ministerstvo schvaluje pro kalendářní rok závazné rozpočtové ukazatele rozpočtu Vězeňské 

služby České republiky a pokyny pro rozpis závazných ukazatelů pro jednotlivé organizační 

jednotky. Při rozpisu ukazatelů postupuje podle platné rozpočtové skladby a v souladu se 

zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech státu ve znění pozdějších změn a 

předpisů. 
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Vyhodnocení rozpisu plánu a rozpočtu za rok 2013 

Přechodem na program Státní pokladna byly pro rok 2013 Věznici Heřmanice přidělené 

finanční prostředky již v prosinci 2012 s tím, že byl pokryt i původní požadavek na 

zprovoznění pobočky Věznice Heřmanice – objekt bývalého utečeneckého tábora ve Vyšních 

Lhotách z důvodu vysoké přeplněnosti ubytovací kapacity věznice. Tento záměr nebyl však 

naplněn z důvodu snížení počtu odsouzených po vyhlášení amnestie prezidenta republiky 

v lednu 2013. Tyto finanční prostředky byly věznici ponechány i přesto, že Věznice 

Heřmanice objekt Vyšní Lhoty byl zakonzervován a do současné doby je pouze udržován. 

Na základě  přílohy č. 3 Výkazu příjmů a výdajů roku 2013 a údajů z účetních výkazů 

minulých let následující tabulka zobrazuje přehled rozpočtů za období 2011 – 2013. 

 

Tabulka 3.2: Rozpočet 2011 – 2013  

ROZPOČET (Kč) 2011 2012 2013 

ROZPOČET CELKEM 174 104 000 195 375 000 190 857 000 

PŘÍJMY 24 690 000 25 891 000 25 724 000 

VÝDAJE 43 141 000 54 373 000 49 620 000 

MZDOVÉ NÁKLADY 96 191 000 104 489 000 103 918 000 

POJISTNÉ 32 732 000 35 516 000 32 275 000 

FKSP 901 000 987 000 983 000 

SOCIÁLNÍ DÁVKY 1 411 000 997 000 1 061 000 
Zdroj: Účetní výkazy Věznice Heřmanice 

 

Závazné ukazatele rozpočtu: 

Výdaje 

 

Platy zaměstnanců a odměňování vězněných osob – podseskupení 501-502.  

Přidělené finanční prostředky, uvedené v tabulce č. 3.0.3, na mzdy a odměny odsouzených 

pokryly v roce 2013 potřebu věznice. 

 

Tabulka 3.3: Závazné ukazatele rozpočtu.  

Závazné ukazatele rozpočtu v Kč 2010 2011 2012 2013 

Platy zaměstnanců 98 660 000 96 191 000 104 490 000 103 920 000 

501-502 Odměny vězněným osobám 4 460 000 4 340 000 4 560 000 4 300 000 
Zdroj: Účetní výkazy Věznice Heřmanice 

 

 

  



30 

 

Ostatní závazné kapitoly rozpočtu: 

Mezi další závazné ukazatele rozpočtu patří: 

 potraviny - finanční prostředky přiděluje generální ředitelství České republiky 

s ohledem na předpokládaný počet odsouzených ve věznici a správní normu 

odsouzených, 

 nákup vody, paliv a energie, 

 sociální dávky celkem (např. odchodné, nemocenské dávky, 

 sociální kapesné odsouzených – stanovené generálním ředitelstvím České republiky 

s ohledem na financování potřeb očekávaných výdajů pro daný rok, 

 finanční prostředky na Program protidrogové politiky a Program sociální prevence a 

prevence kriminality.  

Tabulka 3.4: Nezávazné ukazatele rozpočtu - výdaje za období 2010 – 2013 (v Kč) 

Ostatní závazné kapitoly 
rozpočtu v Kč 

2010 2011 2012 2013 

513 nákup materiálu 21 869 000 21 725 000 28 226 000 21 396 000 

z toho potraviny 16 471 000 17 450 000 18 876 000 13 723 000 

515 energie 16 561 000 15 288 000 16 397 000 20 942 000 

516 služby 2 998 000 2 688 000 3 333 000 2 949 000 

517 ostatní nákupy 3 962 000 1 658 000 4 326 000 3 365 000 

51 celkem 45 480 000 41 423 000 52 323 000 48 724 000 

5- běžné výdaje 191 285 000 174 104 000 195 375 000 190 857 000 
Zdroj: Účetní výkazy Věznice Heřmanice 

 

Příjmy 

Daňové příjmy vychází ze mzdových prostředků věznice a činnost věznice neovlivní jejich 

výši. Nedaňové příjmy jsou rozepsány s ohledem na plánované výdaje a věznice se svou 

činností přímo podílí na jejich výši. Míra zaměstnanosti odsouzených se podílí i na příjmové 

položce věznice. 

 

Tabulka 3.5: Nezávazné ukazatele rozpočtu - příjmy za období 2010 – 2013 (v Kč) 

Příjmy – celkem v Kč 2 011 2 012 2 013 

Daňové příjmy 17 214 000 18 542 000 18 997 000 

Nedaňové příjmy 7 375 000 7 127 000 6 215 000 
Zdroj: Účetní výkazy Věznice Heřmanice 

 



31 

 

3.5.2 Hospodářské středisko Věznice Heřmanice 

 

Do roku 1990 provozovala v této věznici svou podnikatelskou činnost firma Vítkovice a. s. 

Později bylo vytvořeno hospodářské středisko při generálním ředitelství Vězeňské služby ČR 

a z té pak následně vznikla provozovna hospodářského střediska, které bylo vyjmuto jako 

dílny pro vlastní výrobní činnost věznice.  

 

Ve Věznici Heřmanice se vyrábí vězeňský kovový nábytek pro potřeby Vězeňské služby ČR, 

jako jsou noční stolky, stoly, šatní skříně, sedačky, postele apod. a také se provádí opravy 

tohoto nábytku dle požadavků věznice. Dále vyrábí zámečnické výrobky, jako jsou mříže, 

katry, plechové skříně, skříně na zbraně, regály nerezové s atestovanou nosností buňky           

150 kg, nerezové stoly a nerezové vozíky pro potřeby kuchyní a prádelen. 

 

Další činností je zpracování kovového odpadu, jako je vytěžování barevných kovů z různých 

součástí (elektrických motorů, spalovacích motorů, elektroměrů, elektrických spotřebičů aj.) 

Zabývají se také jednoduchými manuálními pracemi, kterými jsou výroba a montáž 

dřevěných hraček, šití látkových hraček a to pro charitativní účely jako pracovní terapie, která 

je součástí programu zacházení s osobami ve výkonu trestu odnětí svobody. 

 

Výrobní činnost je financována z rozpočtu věznice, respektive Generálního ředitelství 

Vězeňské služby ČR, na základě požadavku věznice a schválení oddělení logistiky 

Generálního ředitelství Vězeňské služby České republiky. 

 

V následující tabulce je na základě plánů provozovny na rok 2013 a 2014 a Výkazu zisků a 

ztrát za rok 2013 zobrazen přehled o plánovaných a skutečných nákladech a výnosech za rok 

2013 a plánované náklady a výnosy v roce 2014. 

 
Tabulka 3.6: Plánované a skutečné náklady a výnosy 2013 – 2014 (v Kč) 

Náklady a výnosy v letech 2013 a 2014 v Kč 

  Rok 2013 Rok 2014 

  Plán Skutečnost Rozdíl Plán 

Náklady celkem 4 854 000 3 607 103 - 1 246 897 3 195 000 

Výnosy celkem 5 110 000 3 830 310 - 1 279 690 3 350 000 

Zisk před zdaněním 256 000 223 207 - 32 793 155 000 

Zdroj: Finanční plány a účetní výkazy provozovny 
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Zisk z provozovny za rok 2013 ve výši Kč 223 207,07 Kč bude v roce 2014 dle návrhu použit 

následovně: 

 

 odvod do provozního fondu SHČ 11 160,- Kč, 

 rozvoj hospodářské činnosti 112 047,07 Kč, 

 rozvoj věznice – částečná oprava sportoviště pro odsouzené 100 000,- Kč. 

 

Tabulka 3.0.7 zobrazuje vývoj hospodářského výsledku provozovny věznice za období         

2009 – 2013. 

 
Tabulka 3.7: Výsledek hospodaření provozovny SHČ Věznice Heřmanice za období 2009-2013  

Výsledky hospodaření provozovny SHČ 

Rok Výsledek hospodaření (po zdanění) 

2009 317 895,78 Kč 

2010 - 77 780,84 Kč 

2011 953 846,32 Kč 

2012 1 178 407,03 Kč 

2013 223 207,07 Kč 
Zdroj: Účetní výkazy provozovny 

 

 

Náklady na energie (elektrická energie, vodné, stočné, teplo) jsou stanoveny  

na základě údajů z podružných měřidel odebrané energie nainstalovaných na jednotlivých 

pracovištích provozovny. Následně jsou tyto náklady přeúčtovány z nákladů věznice  

do nákladů provozovny. Prostory, objekty, strojní vybavení a zařízení provozovny byly 

věznicí bezplatně zapůjčeny pro potřeby provozovny. Majetek provozovny je veden odděleně 

od majetku věznice a je evidován dle jednotlivých tříd a měsíčně a ročně inventarizován.  

 
 

 
Tabulka 3.8: Výsledky hospodaření SHČ Věznice Heřmanice v Kč  

Rok 2011 2012 2013 

Náklady 5 000 275 600 506 3 607 103 

Výnosy 5 961 121 7 178 913 3 830 310 

HV před zdaněním 1 125 866 1 512 191 259 293 

HV po zdanění 953 846 1 178 407 223 207 
Zdroj: Účetní výkazy provozovny 
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Tabulka 3.9: Výsledky hospodaření SHČ Věznice Heřmanice za období 2011-2013 (Kč) 

Rok 2011 2012 2013 

tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb 5 742 703 6 941 903 3 550 750 

celkové roční provozní výnosy 5 961 121 7 178 913 3 830 310 

celkové roční provozní náklady 5 007 275 6 000 506 3 607 103 

celkové roční osobní náklady 446 235 448 312 555 587 

průměrný počet zaměstnanců 55 53 42 
Zdroj: Účetní výkazy provozovny 

 

 

Z ekonomických výsledků hospodaření SHČ Věznice Heřmanice ve sledovaném období  

2011 - 2013 vyplývá, že tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb vzrostly v roce 2012        

o 1 199 000,- Kč a v roce 2013 hluboce klesly o 3 391 152,- Kč, jak je dále uvedeno v příloze 

č. 4, stejně tak klesl průměrný počet zaměstnaných odsouzených, což bylo ovlivněno mimo 

jiné snížením počtu vězněných osob ve Věznici Heřmanice v roce 2013, v důsledku vyhlášení 

amnestie prezidenta republiky, o zhruba 260 osob. Další odsouzení byli přemístění do jiných 

organizačních jednotek tak, aby kapacita ve Věznici Heřmanice nepřesahovala 100%.  
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4 ZHODNOCENÍ HOSPODAŘENÍ VĚZNICE HERMANICE    

A PROBLEMATIKA ZAMĚSTNÁVÁNÍ VĚZNĚNÝCH OSOB  
 

 

4.1 Zaměstnávání vězněných osob v České republice 
 

Zaměstnávání odsouzených je důležitou součástí tzv. zacházení s odsouzenými. Práce pro 

odsouzené je důležitým prvkem reintegrace a také z odměn za odvedenou práci hradí náklady 

spojené s výkonem trestu a pohledávky, které jim vznikly v souvislosti s jejich trestnou 

činností. V neposlední řadě znamená pro odsouzené práce smysluplné využití času ve výkonu 

trestu.  

Dle § 28 zákona č.169/1999 Sb. o výkonu trestu odnětí svobody je odsouzený ve výkonu 

trestu povinen dodržovat stanovený pořádek a kázeň, plnit pokyny a příkazy zaměstnanců 

Vězeňské služby, pracovat, pokud je mu přidělena práce a není uznán dočasně práce 

neschopným nebo není po dobu výkonu trestu uznán zdravotně nezpůsobilým k výkonu práce. 

Tabulka 4.1: Statistika zaměstnaných odsouzených ve věznicích  

Statistika zaměstnaných odsouzených ve věznicích 

Rok 
celkový počet  
odsouzených 

průměrný počet  

zaměstnaných 

odsouzených 

reálná 

zaměstnanost 

v % 

2008 17712 8233 60,09 

2009 19326 8525 57,99 

2010 19472 9417 62,35 

2011 16151 9632 59,63 

2012 16812 9890 58,83 

2013 11688 7901 67,60 
    Zdroj: výroční zprávy GŘ VS ČR 

 

 

V roce 2013 se zvýšila reálná zaměstnanost oproti předchozímu období i přes celkový pokles 

počtu osob ve výkonu trestu odnětí svobody. Příčinou tohoto protikladu byla amnestie 

prezidenta České republiky na počátku roku 2013. Propuštění se týkalo většího množství 

nezaměstnaných odsouzených než zaměstnaných, a tím došlo k procentuálnímu nárůstu 

zaměstnanosti a tento stav se udržel po celý rok 2013.   
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4.1.1 Historie zaměstnávání odsouzených v ČR 

 

V letech 1970 – 1971 došlo k nárůstu počtu odsouzených z 12 600 na zhruba 17 500 

odsouzených
29

 a to především v důsledku tzv. „zostřeného boje proti kriminalitě“, kdy 

pachatelé trestných činů byli přísněji postihováni. Už tehdy se projevil nedostatek pracovních 

příležitostí pro odsouzené. Státní plánovací komise schvalovala bilanci pracovních sil na 

základě návrhu ministerstva spravedlnosti, který byl připravený Sborem nápravné výchovy 

Československé republiky. V té době byla pozornost zaměřena na plnění úkolů, které 

plánovaly hospodářské organizace, závody a podniky zaměstnávající odsouzené. Součástí 

smluvních závazků byl také podíl hospodářských organizací na vzdělávání a pracovním 

soutěžení odsouzených. Odsouzení se snažili dosáhnout na titul „Vzorný pracovník“                

a „Brigáda vzorné práce“. V roce 1975 bylo do tohoto pracovního soutěžení zapojeno 

necelých 97 % odsouzených z celkového počtu 22 862 odsouzených
30

. Za překročení 

výkonových norem byly udělovány kázeňské odměny a neplnění těchto norem byli odsouzení 

kázeňsky trestáni. Postihy neplničů výkonových norem byly bohužel zneužívány                              

k pronásledování vězněných odpůrců „politické normalizace“, kteří odmítali vykonávat 

přidělenou práci nebo plnit výkonové normy z principiálních důvodů.
31

 

 

Odsouzení takříkajíc na písknutí dodržovali pracovní dobu a zákonné přestávky na jídlo, 

pracovali svým tempem, byli motivováni získáním kázeňské odměny a to mělo za následek 

podstatně vyšší produktivitu práce. Tyto maličkosti přispívaly k tomu, že o práci vězňů byl 

v době socialismu velký zájem. Do jaké míry bylo v té době ekonomicky výhodné 

zaměstnávat odsouzené, můžeme jen spekulovat. Ekonomický efekt do značné míry závisel 

na smlouvě uzavřené mezi podnikem a náčelníkem útvaru. V této smlouvě se podnik 

zavazoval, že kromě stanovené odměny odsouzeným bude hradit mimo jiné útvaru Sboru 

nápravné výchovy i tzv. režijní přirážku, která měla vyjadřovat náklady spojené se 

zaměstnáváním odsouzených. Jednalo se o částku v rozmezí 30 – 140 % z hrubé pracovní 

odměny odsouzených, avšak nebylo přesně stanoveno, podle jakých kritérií se má postupovat 

při jejím výpočtu. Nicméně režijní přirážka byla příjmem do státního rozpočtu. 

  

                                                
29  KDH, Výroční zpráva o stavu vězňů k 1. 1. 1972 a vývojových tendencích ve složení vězňů na území ČSR 

v roce 1971, str. 11 
30  KDH, Ročenka SNV ČSR za rok 1976, str. 8 
31  Jan Litominský – Jiří Wolf, Jablonecká bižuterie – produkt otrocké práce vězňů, in: O československém 

vězeňství (Sborník Charty 77), Praha 1990, str. 113-115, 143-144 
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4.1.2 Náklady na jednoho vězně 

 

V resortu vězeňství jsou výdaje variabilní, jako jsou například výdaje na stravu, vodné 

a stočné, teplo a dálkové teplo, plyn, elektrickou energii, apod. Roční zvyšování těchto výdajů 

má za následek také zvyšování průměrných nákladů na odsouzené. 

 

Denní vyměřený náklad na jednoho odsouzeného ve výkonu trestu je přepočítáván každý rok, 

v roce 2012 byl ve výši 916,- Kč. Roční náklady na jednoho odsouzeného v roce 2012 byly ve 

výši 334 340,00 Kč.  

 

Podle současné legislativy jsou odsouzeným předepisovány měsíční náklady výkonu trestu            

ve výši maximálně 1 500,- Kč. Tuto částku hradí odsouzený, který je ve výkonu vazby           

a trestu zaměstnán, nebo pobírá důchod. Za ostatní odsouzené hradí náklady výkonu trestu 

stát.  

4.1.3 Možnosti zaměstnávání odsouzených 

 

Organizační jednotky vězeňské služby České republiky mohou zaměstnávat odsouzené ve 

výkonu vazby a trestu několika způsoby:  

 ve vlastní režii a odměny za vykonanou práci jsou hrazeny z rozpočtu věznice,  

 ve střediscích hospodářské činnosti věznic, kdy odměny jsou vypláceny ze zisku 

hospodářského střediska,  

 u soukromých subjektů, firem, které zaměstnávají odsouzené uvnitř střeženého 

prostoru věznic na základě nájemní smlouvy prostor věznice a vyplácejí pracovní 

odměny ze svého zisku, 

 ostatní pracovní činnosti vězněných osob ve výkonu trestu odnětí svobody jako 

součást pracovní terapie, bez nároku na odměnu, pro charitativní účely. 

Tabulka 4.2: Přehled počtu zaměstnaných odsouzených dle tří způsobů zaměstnávání odsouzených  

Počty zaměstnaných odsouzených dle způsobů zaměstnávání 

rok v režii věznic SHČ 

u soukromých 

subjektů 

celkem 

zaměstnaných 

2011 2518 1606 2678 6802 

2012 2559 1685 2609 6853 

2013 2341 1551 1644 5536 
                           Zdroj: výroční zprávy GŘ VS ČR 
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Počet zaměstnaných odsouzených byl ve sledovaném období stabilní vzhledem k celkovému 

počtu odsouzených ve výkonu trestu odnětí svobody, kromě roku 2013, který ovlivnila 

amnestie prezidenta republiky. Střediska hospodářské činnosti ve věznicích mají omezenou 

kapacitu pracovních míst. Oproti zaměstnávání u soukromých podnikatelských subjektů, kde 

odsouzené musí doporučit a schválit komise pro zařazování na pracovní místa, počet 

propuštěných odsouzených neovlivní pracovní místa v režii věznice. Statistika rozdělení 

zaměstnaných odsouzených podle odměňování je veřejně dostupná od roku 2011. 

 

Výhody zaměstnávání odsouzených 

 na odsouzené se nevztahuje předpis o minimální mzdě, 

 odsouzení nemají nárok na dovolenou, 

 pokud pracující odsouzený onemocní, je nahrazen jiným pracujícím, pokud je to 

v možnostech věznice, 

 pokud zaměstnavatel nemá zakázky pro výrobu, odsouzení nechodí do práce a 

nenáleží jim v tomto období žádná odměna za práci, 

 odsouzený je odměňován pouze za vykonanou práci, tzn., že podnikatel neproplácí 

žádné prostoje, 

 odsouzení nemají nárok na příplatky za práci o sobotách a nedělích, 

 vězeňská služba zajišťuje odsouzeným zdravotní péči, stravu a také zajišťuje klid na 

pracovišti díky přítomnosti strážní služby, popř. dozorců. 

Nevýhody zaměstnávání odsouzených 

 nižší kvalifikace odsouzených, 

 dopravu odsouzených na pracoviště si zajišťuje podnikatelský subjekt na své vlastní 

náklady,  

 podnikatelský subjekt má povinnost uzavřít zvláštní pojištění proti úrazu a trvalým 

následkům odsouzených. 
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4.1.4 Podmínky zaměstnání odsouzených 

 

Je nutné si uvědomit, že existuje řada kritérií pro zaměstnávání osob ve výkonu trestu odnětí 

svobody: 

- kritérium profilace věznic, 

- kritérium geografické polohy věznic, 

- kritérium věku odsouzených, 

- kritérium dosaženého vzdělání odsouzených, 

- kritérium délky trestů odsouzených, 

- kritérium zdravotního stavu odsouzených. 

 

Zaměstnávání odsouzených dle profilace věznic 

 

Podle právní úpravy diferenciace výkonu trestu odnětí svobody od 1. 1. 2000 se věznice člení 

podle míry vnější ostrahy a zajištění bezpečnosti, ale také dle způsobu uplatňování 

resocializačních programů do čtyř základních typů. Jedná se o věznice s dohledem 

(nejmírnější stupeň ostrahy), věznice s dozorem, věznice s ostrahou a věznice se zvýšenou 

ostrahou (nejpřísnější stupeň ostrahy). V České republice jsou také zřízeny zvláštní typy 

věznic pro mladistvé a ženy. 

 

Tabulka 4.3: Počty odsouzených dle typu věznic ve VS ČR za období let 2008-2012  

Rok 

Typ věznice 

celkem s dohledem s dozorem s ostrahou 
se zvýšenou  

ostrahou 
mladiství 

stav % Stav % stav % Stav % stav % 

2008 509 2,8 7226 39,9 9041 50,0 1172 6,5 152 0,8 18100 

2009 581 3,0 7609 39,3 9787 50,5 1220 6,3 174 0,9 19371 

2010 655 3,4 7873 40,5 9534 49,0 1236 6,4 151 0,8 19449 

2011 714 3,5 8577 41,8 9899 48,2 1192 5,8 159 0,8 20541 

2012 664 3,3 8273 40,5 10225 50,1 1127 5,5 140 0,7 20429 
Zdroj: výroční zprávy GŘ VS ČR 

 

Věznice typu A - s dohledem: 

V tomto typu věznice se odsouzení pohybují bez omezení a pracují zpravidla ve 

střežených prostorách i mimo střežený prostor věznice. Jednou za dva týdny mohou opustit 

věznici, (tzv. přerušení trestu) až na 24 hodin, pokud to schválí ředitel věznice. Návštěvy 

odsouzených jsou bez dohledu zaměstnanců. 
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Věznice typu B – s dozorem 

V prostorách věznice se odsouzení mohou pohybovat zpravidla organizovaně pod dohledem 

zaměstnance věznice a volný pohyb odsouzeným musí být schválený ředitelem věznice. 

Odsouzení mohou pracovat na nestřežených pracovištích mimo střežený prostor věznic po 

schválení odborné komise. Mohou se také účastnit akcí mimo věznici pod dohledem 

zaměstnance věznice. Návštěvy jsou zpravidla bez dohledu a přerušení trestu až na 24 hodin 

je možné jednou za měsíc po schválení ředitelem věznice. 

 

Věznice typu C – s ostrahou 

Stejně jako u věznic typu B se odsouzení pohybují v prostorách organizovaně pod dohledem 

zaměstnance, ale při plnění pracovních povinností se mohou volně pohybovat jen výjimečně. 

Na nestřežených pracovištích mohou být zaměstnáni, dle rozhodnutí odborné komise, 

s dohledem zaměstnance věznice v intervalech jednou za 45 minut. Návštěvy jsou 

uskutečňovány pod dohledem zaměstnance a přerušení trestu až na 24 hodin je povolováno 

ředitelem věznice jen ve výjimečných případech. 

 

Věznice typu D – se zvýšenou ostrahou 

Pohyb odsouzených v prostorách věznic je organizovaný pod dohledem zaměstnance 

a pracovní činnosti jsou omezeny pouze na prostory věznice a v celách. Dohled nad činností 

je prováděn kontrolami v intervalech 30 minut. Volný pohyb není povolen a návštěvy jsou 

uskutečňovány pod dohledem příslušníka. Výjimečně může ředitel povolit přerušení trestu až 

na 24 hodin. 

 

Vazební věznice  

V tomto typu věznice jsou umístěny osoby obviněné z trestných činů a podle zákona je zde 

dodržována presumpce neviny. Možnost zaměstnat osoby ve výkonu vazby je nereálná 

vzhledem k probíhajícímu vyšetřování orgánů činných v trestním řízení a jednání s advokáty. 

Jediná možnost je zaměstnat vazebně stíhané osoby v kuchyni vazební věznice. 

 

Věznice pro mladistvé 

Věkové rozmezí mladistvých odsouzených je 15 - 17 let. Program zacházení těchto 

odsouzených je zaměřen na doplnění vzdělání a resocializační programy. Tito mladiství 

odsouzení nemohou být zaměstnáni ve věznici. 
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Ústav pro výkon zabezpečovací detence 

V tomto typu věznice jsou odsouzení zaměstnávání především ve střeženém prostoru věznice, 

ve vlastní režii věznice, neboť většině odsouzených nelze udělit volný pohyb, vzhledem 

k povaze trestných činů, za které byli odsouzeni a stupni nebezpečnosti.  

 

Zaměstnávání odsouzených dle geografické polohy věznic 

 

Je potřeba si také uvědomit, že každá z věznic v ČR má jiné možnosti zaměstnávání 

odsouzených, ať už z hlediska prostor pro vytváření pracovních příležitostí uvnitř střeženého 

prostoru, ale také z hlediska geografického umístění věznice.  

 

Příkladem bych uvedla Věznici Mírov, která jako jedna z nejstarších byla zřízena v objektu 

opevněného hradu, který svými prostory umožnil v rámci zaměstnávání odsouzených zavést 

výrobu nábytku a dalších pracovních činností. Navíc měl tento nábytkářský průmysl v tomto 

kraji již dlouholetou tradici. Věznice Mírov vždy vynikala nad ostatními věznicemi, co se 

týká zaměstnávání odsouzených. Vedle srážek z odměny odsouzených k úhradě nákladů 

výkonu vazby a trestu i režijní přirážka byla příjmem státního rozpočtu, který by stát asi          

od podniků nezískal jinak než tímto způsobem. Z Věznice Mírov tak proudilo do státní 

pokladny až 12 milionů korun.  

 

Nestřežená pracoviště mimo střežený prostor věznic jsou závislá na geografickém umístění 

věznice z hlediska podnikatelské činnosti v dané oblasti, mírou nezaměstnanosti (viz příloha 

č. 1) a na dalších faktorech, jako je například propagace a informovanost o možnosti 

zaměstnávání odsouzených. 

 

Zaměstnávání dle věku odsouzených 

 

Ve výkonu trestu odnětí svobody jsou pracovně nezařaditelní odsouzení starší 65 let a dále 

pak ti, kteří byli uznáni invalidními a jejichž stav neumožňuje trvalé pracovní zařazení. 

Mladiství odsouzení mají ve výkonu trestu povinnou školní docházku a dále pak vzdělávání 

v rámci školského střediska Vězeňské služby České republiky.  
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Zaměstnávání dle vzdělání odsouzených 

 

Podle § 46 vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 345/1999, kterou se vydává řád výkonu 

trestu odnětí svobody je vzdělávání odsouzených součástí programů zacházení s odsouzenými 

a jedním z klíčových prvků reintegrace. Vězeňská služba zajišťuje všechny typy vzdělání – 

základní vzdělání pro mladistvé, vyučení v oboru, středoškolské i vysokoškolské vzdělání.  

 

Od roku 2007 byla nařízením ministra spravedlnosti č. 1/2007 zřízena škola pro osoby 

ve výkonu trestu odnětí svobody s názvem Střední odborné učiliště, které je samostatnou 

jednotkou a výchovně vzdělávacím zařízením, která umožňuje odsouzeným: 

 

 přípravu pro výkon povolání a odborných činností v učebních a studijních oborech, 

 doplnění základního vzdělání v kursech pro získání základního vzdělání, 

 doplnění nebo rozšíření kvalifikace ve vzdělávacích kurzech. 

 

Tabulka 4.4: Statistika odsouzených dle dosaženého vzdělání za rok 2012  

Vzdělání počet v % 

bez základního vzdělání 51 0,25 

zvláštní škola 502 2,46 

nedokončené základní 477 2,33 

základní vzdělání 8659 42,39 

vyučení bez maturity 8115 39,72 

vyučení s maturitou 505 2,47 

středoškolské bez maturity 130 0,64 

střední odborné s maturitou 1237 6,06 

střední všeobecné s maturitou 315 1,54 

vyšší odborné 20 0,10 

Vysokoškolské 288 1,40 

cizinec – nezjištěno 130 0,64 

CELKEM 20429 100,00 
          Zdroj: výroční zprávy GŘ VS ČR 
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Ředitelství Středního odborného učiliště je dle nařízení Ministerstva spravedlnosti č. 1/2007 

dislokováno v Praze a odloučená pracoviště, jsou zřízena:  

 

ŠVS Heřmanice Elektrotechnické a strojně montážní práce 

ŠVS Pardubice Šití prádla 

  Práce ve stravování 

ŠVS Plzeň 23-51-E/01 Strojírenské práce 

ŠVS Rýnovice 23-56-H/01 Obráběč kovů 

ŠVS Světlá nad Sázavou 31-57-E/01 Textilní a oděvní výroba 

ŠVS Valdice 23-56-H/01 Obráběč kovů 

ŠVS Všehrdy 65-51-E/02 Práce ve stravování 

  23-51-E/01 Strojírenské práce 

  33-57-E/01 Dřevařská výroba 

  41-52-E/02 Zahradnická výroba 

  26-51-E/01 Elektrotechnické a strojně montážní práce 

  26-51-H/504 Elektrotechnická výroba 

  41-52-E/005 Sadovnické a květinářské práce  

  23-51-H/510 Strojírenská výroba  

  33-57-H/502 Zpracování dřeva  
 

Zaškolení odsouzených k výkonu určeného druhu práce zajišťují na svůj náklad jednotlivé 

firmy ve spolupráci s věznicí.  

 

 

Kritérium délky trestů odsouzených  

 

Vězeňská služba ČR provádí odborné kurzy podle potřeb obsazení jednotlivých profesí na 

pracovištích a podle možnosti věznic zajistit takové kurzy. Jak je z níže uvedené tabulky            

č. 4.5 patrné, nejčetnější jsou tresty o délce 1-2 roky odnětí svobody. V případě nutnosti 

zaučení či odborného kurzu, který je v délce 3 měsíců, je pak zaměstnání odsouzeného možné 

pouze krátkou dobu. Pro zaměstnávání odsouzených, jak v hospodářských střediscích věznic, 

nebo u soukromých subjektů, je daleko lukrativnější zaměstnávat odsouzené s delším 

uloženým trestem odnětí svobody, kdy po absolvování odborného kurzu a zaškolení lze získat 

i praxi v požadovaném oboru pracovní činnosti 
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Tabulka 4.5: Statistika počtu odsouzených dle délky trestu odnětí svobody  

Délka 

uloženého  

trestu 

1-6 

měsíců 

6-12  

měsíců 

1-2 

roky 

2-3  

roky 

3-5  

let 

5-7  

let 

7-10 

 let 

10-15  

let 

nad  

15 let 

Doživo

tí 
celkem 

2010 2232 4822 6759 2480 2056 1057 1246 1014 226 37 19449 

2011 2012 4930 5013 2737 2236 1093 1223 998 259 40 20541 

2012 1649 4665 5253 2863 2411 1123 1197 944 280 44 20429 
Zdroj: výroční zprávy GŘ VS ČR 

 

 

Zaměstnávání dle zdravotního stavu odsouzených 

 

Nedílným podkladem pro rozhodnutí ředitele věznice o pracovním zařazení odsouzených je 

též lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k navrhované práci, který se vydává na základě 

žádosti o provedení pracovně-lékařské prohlídky
32

. Lékařský posudek se vydává před 

zařazením odsouzených na pracoviště a před jejich přeřazením na nové pracoviště. 

Po vyřazení z pracoviště, a to i před přeřazením na nové pracoviště, se vydává potvrzení 

o provedení výstupní prohlídky.  

 

Věznice vede evidenci zdravotně způsobilých odsouzených pro zařazení mezi uchazeče 

o práci. Statistika této evidence v rámci celé vězeňské služby není zveřejňována. 

 

4.1.5 Druhy pracovišť a jejich posuzování: 

 

Střežené pracoviště - je umístěno ve střeženém prostoru věznic a místo výkonu práce je 

zajištěno z hlediska bezpečnosti a k zabránění útěku odsouzených 

stavebně technickými prostředky a ozbrojenou stráží. Tento typ 

pracoviště je převážně ve věznicích s ostrahou a zvýšenou ostrahou. 

Dohled nad pracovní činností odsouzených vykonává nad těmito 

odsouzenými vedle ozbrojených stráží také určený příslušník nebo 

občanský zaměstnanec vězeňské služby. 

Nestřežené pracoviště - je umístěno mimo střežený prostor věznic a místo výkonu práce, na 

kterém nejsou prvky bezpečnosti jako na výše uvedeném střeženém 

pracovišti. Dohled na nestřeženém pracovišti zabezpečuje určený 

                                                
32 § 55 odst. 1 písm. b) zákona č. 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách. 
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zaměstnanec, a to prováděním kontrol v průběhu celé pracovní doby, 

v různých předem neurčených časových intervalech.  

Pracoviště s volným pohybem -   je jak ve střeženém prostoru věznice, tak i mimo tento 

prostor a je obdobným typ jako nestřežené pracoviště. Volným 

pohybem odsouzeného mimo prostor věznice při plnění pracovních 

úkolů se rozumí jeho samostatný odchod z objektu věznice přes strážní 

pracoviště, jeho přesun bez doprovodu odpovědného zaměstnance 

věznice k určenému místu výkonu práce po předem stanovené trase a 

pohyb po vymezeném prostoru pracoviště. Pracoviště s volným 

pohybem v prostoru věznice je omezeno pouze na prostory uvnitř 

věznice, kde se stanoví omezený prostor pro výkon práce. 

Zařazování odsouzených na pracoviště 

 

Pracovníci oddělení zaměstnávání vězněných osob ve spolupráci s právníkem zpracovávají 

katalogové listy, které obsahují popis pracovní činnosti, pracovní režim, faktory pracovních 

podmínek, hodnocení bezpečnostních rizik a intervaly, ve kterých je povinnost zdravotních 

prohlídek. O kvalifikaci poskytuje odsouzený informace při příjmové komisi do výkonu 

trestu, a to v dotazníku, kde jsou zodpovězeny i další otázky na jeho praxi, vzdělání a 

kvalifikaci. Dále pak odsouzení vyplňují žádost o zařazení do zaměstnání. V případě volného 

pracovního místa jsou vybráni odsouzení zařazeni do předvýběru. Na každé pracovní místo je 

více zájemců z řad odsouzených a často jsou upřednostňováni odsouzení, kteří mají povinnost 

platit výživné na děti.  

 

Komise pro zařazování odsouzených na pracoviště 

 

O zařazení odsouzených na pracoviště rozhoduje komise, která je složena z vedoucího 

oddělení výkonu vazby a trestu, vedoucího oddělení vězeňské stráže, příslušníka oddělení 

prevence a stížností, vedoucího oddělení zaměstnávání, technika bezpečnosti práce a požární 

ochrany, lékaře a případně dalších zaměstnanců určených ředitelem věznice.  

 

Při posuzování návrhů k zařazování odsouzených na pracoviště zohlední odborná komise 

jejich profesní způsobilost, zdravotní klasifikaci, pracovní podmínky a sociální potřebnost. 

U odsouzených dále přihlíží zejména k typu věznice, do které byl odsouzený zařazen, jeho 
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nebezpečnosti s ohledem na druh a charakter pracoviště a uplatňování hledisek stanovených 

právním předpisem.
33

 

 

4.1.6 Odměňování 

 

Odměňování odsouzených za práci v rámci Vězeňské služby České republiky je stanoveno         

na základě Nařízení vlády č. 365/1999 Sb. o výši a podmínkách odměňování odsouzených 

osob zařazených do zaměstnání ve výkonu trestu odnětí svobody. 
34

 

 

Základní složky odměny se neodvíjí od minimální mzdy. Dle § 2 tohoto jsou základní složky 

odměny odsouzených stanoveny takto: 

 

- I. skupina 4 500,- Kč, pro výkon práce není potřebná odborná kvalifikace, 

- II. skupina 6 750,- Kč, pro výkon práce je potřebné vyučení v oboru nebo jiná odborná 

kvalifikace, 

- III. skupina 9 000,- Kč, pro výkon práce je potřebné úplné střední vzdělání nebo vyšší 

vzdělání, než úplné střední odborné vzdělání. 

Srážky z odměny odsouzeného 

 

Dle předpisu vyhlášky ministerstva spravedlnosti č. 10/2000 sb.,
35

 je odsouzeným sráženo 

z odměny za práci pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku 

zaměstnanosti, pojistné na veřejné zdravotní pojištění a záloha na daň z příjmu. Z čisté 

odměny po těchto odpočtech provádí věznice srážky: 

 k úhradě výživného pro nezaopatřené děti, pokud odsouzenému byla stanovena 

soudem tato povinnost, 

 k úhradě nákladů výkonu vazby a nákladů výkonu trestu, která mu předcházela, 

 na základě nařízeného výkonu rozhodnutí soudu nebo orgánu státní správy, 

 k úhradě jiných pohledávek vůči odsouzenému. 

                                                
33 § 7 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů. 
34  Nařízení vlády č. 365/1999 o výši a podmínkách odměňování odsouzených osob zařazených do zaměstnání ve výkonu 

trestu odnětí svobody 
35  Vyhláška Ministerstva spravedlnosti 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 
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Úhrn srážek nesmí překročit 78 % čisté odměny odsouzeného. Po odpočtu všech srážek           

z čisté odměny rozdělí věznice zbývající částku na kapesné a úložné. 

Úhrady nákladů výkonu trestu v ostatních případech 

Srážky k úhradě nákladů výkonu trestu mohou být sraženy také z  důchodu nebo výsluhového 

příspěvku odsouzenému a to do výše 40 %. V případě, že odsouzenému je zasílán na jeho 

účet, který spravuje věznice, finanční hotovost od příbuzných a jiných subjektů, je věznice 

oprávněna srážet z této částky měsíčně vyměřené náklady výkonu trestu ve výši 40%, pokud 

na tomto účtu je více než 100,- Kč měsíčně.  

Odsouzenému, který odmítl pracovat nebo bez důvodu do práce nenastoupil, se vyměří 

úhrada nákladů výkonu trestu ve výši 50,- Kč za den. Maximální výše nákladů výkonu trestu 

činí 1 500,- Kč za kalendářní měsíc. 

Srážky na náklady výkonu trestu se neprovádí z částky, která byla odsouzenému připsána           

na jeho účet jako sociální kapesné, nebo byla odeslána na jeho účet ve věznici výhradně           

za účelem úhrady jeho pohledávek, které spravuje Vězeňská služba ČR, jako například 

regulační poplatky, nákup nezbytných léčivých přípravků, nebo úhradu lékařské péče, která 

není hrazena z veřejného zdravotního pojištění. 

Kapesné a úložné 

Na účet kapesného se odsouzenému připisují: 

 pracovní odměna, 

 kázeňská odměna zvýšení kapesného, 

 peněžitá kázeňská odměna. 

Z účtu kapesného může odsouzený čerpat finanční prostředky libovolně podle vlastního 

rozhodnutí v souladu s vnitřními předpisy a může také na vlastní náklady z tohoto účtu 

odesílat prostředky mimo věznici. Na účet úložného se převádí částky, která odsouzenému 

náleží jako úložné podle vyhlášky, kapesné, které nebylo vyplaceno vzhledem ke kázeňskému 

trestu. 
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4.2 Zaměstnávání odsouzených ve Věznici Heřmanice  
 

Reálná zaměstnanost odsouzených ve Věznici Heřmanice dosahuje v současné době více než 

57%. Vzhledem k tomu, že věznice v současné době nedisponuje žádným volným prostorem, 

který by byl vhodný pro pracovní zařazení odsouzených, jeví se jako jediná možnost dalšího 

zaměstnávání vytipováním vhodných odsouzených, kterým by bylo možné udělit volný 

pohyb.  

Tabulka 4.6: Ubytovací kapacita dle profilace Věznice Heřmanice v období let 2010 - 2013. 

PROFILACE VĚZNICE HEŘMANICE 

  
B  

s dozorem 
C  

s ostrahou mladiství CELKEM 

rok 
početní  

stav 
kapacita 

početní  
stav 

kapacita 
početní  

stav 
kapacita CELKEM 

KAPACITA 
CELKEM 

plnění  
kapacity 

v % 

2011 156 122 811 589 0 0 967 711 136,0 

2012 141 122 835 589 0 0 976 711 137,3 

2013 58 60 551 622 27 29 636 711 89,5 

 
Zdroj: vlastní zpracování na základě interních statistických údajů Věznice Heřmanice 

 

Ovšem z pohledu profilace věznice a skladby odsouzených, je tato možnost velice 

problematická. Jako jedna z možností jak zaměstnat větší počet odsouzených je realizace 

střeženého venkovního pracoviště. Tato možnost je však závislá na poptávce podnikatelských 

subjektů. Vzhledem k tomu, že se věznice nachází v regionu s poměrně vysokou mírou 

nezaměstnanosti (viz příloha č. 1), není ze strany podnikatelských subjektů o tuto formu 

zaměstnávání příliš velký zájem. 

Tabulka 4.7: Statistika zaměstnanosti odsouzených ve Věznice Heřmanice za období 2005 – 2012  

Přehled zaměstnanosti vězněných osob ve Věznici Heřmanice 

Rok 
Kmenový stav 

počtu odsouzených 

Počet 
práce neschopných 

odsouzených 

Počet  

práce 
schopných 

odsouzených 

Počet  

odsouzených 

odmítajících 

pracovat 

Zaměstnáno 
celkem 

Reál. zam.% 

2005 787 96 691 0 130 18,81% 

2006 753 90 662 0 158 24,19% 

2007 732 62 670 4 290 43,23% 

2008 749 47 702 4 313 44,54% 

2009 850 103 746 3 366 49,06% 

2010 855 90 764 2 412 53,88% 

2011 943 104 840 1 393 46,88% 

2012 977 115 863 1 395 45,81% 

2013 667 90 577 1 331 57,47% 
Zdroj: vlastní zpracování na základě interních statistických údajů Věznice Heřmanice 
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4.2.1 Náklady na jednoho vězně a odměňování vězňů  

 

V roce 2013 bylo zaměstnáno ve Věznici Heřmanice celkem 331 odsouzených. 

Na pracovištích provozovny Střediska hospodářské činnosti bylo dosaženo celkových výnosů 

celkem 3 830 tisíc Kč. Průměrná hodinová mzda odsouzených činila 26,- Kč a průměrná 

měsíční odměna pak 2 874,- Kč. Za celý rok 2013 bylo vyplaceno na odměnách odsouzeným 

celkem 1 491 tisíc Kč. Roční náklady hospodářského střediska věznice dosáhly částky 

3 535 tisíc Kč. Tyto konkrétní údaje byly poskytnuty z výkazu zisku a ztrát oddělením 

zaměstnávání vězněných osob ve Věznici Heřmanice. 

 

Odsouzení byli zařazováni do práce dle požadavků jednotlivých firem, podle možností 

zajištění zakázek a materiálu ke zpracování. Všechny firmy, které uzavřely s věznicí smlouvu 

o dílo, jsou povinny dodržovat smluvní počty zařazených odsouzených. 

 

Pracoviště    průměrný počet zařazených odsouzených 

Silesia Kovošrot   22 

Demonta T    43 (včetně nestřežených pracovišť) 

NP ASA Vratimov   12 

 

Zaškolování odsouzených k výkonu určeného druhu práce zajišťovaly smluvní firmy na své 

náklady. Vzhledem k tomu, že se jednalo převážně o jednoduchou manuální práci, trvalo 

jejich zaškolování v průměru jeden týden. Výjimku tvořila pouze malá část odsouzených, 

kteří vykonávají odbornější práce, u kterých je požadavek na vyučení popř. absolvování 

odborného kurzu jako například svářeč nebo řidič ve výrobní zóně věznice. 

 

V režii věznice jsou odsouzení zaměstnáváni na pozicích uklízeč, údržbář a pracovník 

kuchyně. Další část odsouzených se podílí na pracovní činnosti charitativního charakteru, a to 

na projektech věznice, ve spolupráci s neziskovými organizacemi.  

 

Jako příklad uvádím projekt organizace „Kola pro Afriku“, kdy věznice vybrala vhodné 

kandidáty z řad odsouzených, vyhradila část haly ve výrobní zóně věznice, kde v rámci tohoto 

projektu odsouzení opravovali kola dovezená neziskovou organizací a to bez nároku na 

finanční odměnu, místo které jim byla přidělena kázeňská odměna. Smyslem tohoto projektu 

bylo kvalitně opravit co nejvíce jízdních kol a věnovat je občanům vesnice v Africe. 
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Charitativních projektů se věznice účastní už řadu let. Odsouzení šili látkové panenky určené 

pro nemocnice, nebo vyráběli dřevěné hračky pro děti z mateřských škol a dětských domovů. 

Veškeré takové aktivity jsou zahrnuty do programů zacházení s odsouzenými jako pracovní 

terapie. 

4.2.2 Výhody zaměstnávání odsouzených pro stát 

 

Jak už bylo uvedeno, zaměstnávání odsouzených je jeden z hlavních úkolů Vězeňské služby. 

Zvyšování počtu zaměstnaných by podle mého názoru bylo přínosem pro státní rozpočet 

a k tomuto tvrzení uvádím několik příkladů: 

 

Výhody pro státní pokladnu lze uvést na příkladu jednoho zaměstnaného odsouzeného: 

 

Srážky z odměn odsouzených Možná úspora veřejných financí 

 Výživné na nezaopatřené děti stanovené 

soudem 

Stát nemusí vyplácet matce dítěte 

příspěvek na dítě 

 Náklady výkonu vazby a náklady 

výkonu trestu odnětí svobody 

Tyto náklady jsou předepisovány 

odsouzeným a neuhrazením této částky se 

navyšují pohledávky Vězeňské služby 

České republiky, náklady výkonu trestu 

odnětí svobody jsou povinni hradit 

zaměstnaní odsouzení a důchodci  

 Regulační poplatky ve zdravotnických 

zařízeních   

Odsouzený si tyto poplatky hradí                      

a nezvyšují se tak pohledávky státu                  

za odsouzenými 

 Sociální kapesné V případě, že odsouzený je zaměstnán, 

stát nevyplácí tzv. sociální kapesné ve 

výši 100,- Kč měsíčně, které je v současné 

době vypláceno ve formě sociálního 

balíčku (odsouzený nerozhoduje o 

obsahu) 

 Minimální částka na dopravu a stravné 

po propuštění 

Na účtu peněz odsouzeného v úschově 

musí vždy po rozúčtování pracovní 

odměny zůstat paušální částka ve výši 

500,- Kč, což opět znamená, že při 

absenci finanční hotovosti odsouzeného, 

hradí tyto náklady opět stát.  
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Ideální podmínky pro zaměstnávání odsouzených: 

 vzhledem k tomu, že průměrné náklady na odsouzené a celkové náklady na provoz 

věznic jsou poměrně vysoké, zaměřit pozornost na možnosti využití prostor věznic 

k pracovním činnostem, které by pokryly všechna kritéria zaměstnávání odsouzených, 

 

 zaměstnávání odsouzených při opravách samotných objektů organizačních jednotek 

vězeňské služby, 

 

 podpora středisek hospodářské činnosti věznic, 

 

 vysoká informovanost podnikatelských subjektů o výhodách zaměstnávání 

odsouzených, 

 

 dle možností věznic zaměstnávat odsouzené stávajícími způsoby a ostatní odsouzené 

zaměstnat pracovní činností, kterou by zajišťovala sama Vězeňská služby České 

republiky, a subjektem podnikatelské činnosti by byl stát. 
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5 ZÁVĚR 
 

V teoretické části této práce jsem se zabývala popisem teorií neziskového sektoru 

v ekonomice ČR, členěním neziskových organizací a začleněním vězeňské služby, jako 

organizační složky státu do systému národního hospodářství a netržního neziskového sektoru. 

 

Dále jsem představila organizaci Vězeňské služby České republiky a věnovala jsem 

se zaměření na její ekonomiku a čerpání finančních prostředků z veřejných financí, státního 

rozpočtu, ekonomiku Středisek hospodářské činnosti a problematikou zaměstnávání 

odsouzených. Jako podklady jsem použila výroční zprávy Vězeňské služby, které 

se zveřejňují na webových stránkách
36

.  

 

V další části této práce jsem se věnovala stanovením kritérií a podmínkám pro zaměstnávání 

odsouzených. Vězeňství se dlouhodobě potýká s řadou problémů, jako jsou například 

nedostatek finančních prostředků na zajištění chodu věznic, přeplněnost ubytovací kapacity 

věznic, nedostatečné pracovní příležitosti pro práceschopné vězně atd. 

 

Ve své práci jsem se zaměřila na hospodaření Vězeňské služby České republiky a 

problematiku zaměstnávání osob ve výkonu trestu odnětí svobody vymezením základních 

kritérií s tím spojených a za pomocí analýzy statistických dat.   

Cílem práce bylo zhodnotit problematiku zaměstnávání osob ve výkonu trestu odnětí svobody 

se zaměřením na kritéria zaměstnávání odsouzených ve věznicích v České republice. Práce 

ukázala, jaké možnosti má Vězeňská služba ČR při zřizování pracovních míst pro odsouzené 

ve výkonu trestu odnětí svobody a jejich zaměstnávání podle kritérií, která jsou v této oblasti 

nastavena. Nejvýhodnější možností se jeví zaměstnávání vězněných osob ve střediscích 

hospodářské činnosti, které nejsou zřízeny ve všech věznicích. I přes ekonomickou výhodnost 

zaměstnávat odsouzené ve výkonu trestu odnětí svobody se v českých věznicích pohybuje 

zaměstnanost pouze kolem 60 % a v každé z těchto věznic je situace diametrálně odlišná, což 

je způsobeno především geografickým umístění a profilací věznice. Zaměstnávání vězněných 

osob závisí na celé řadě faktorů.  

                                                
36  http://vscr.cz/generalni-reditelstvi-19/informacni-servis/statistiky-a-udaje-103/statisticke-rocenky-1218/ 

 

http://vscr.cz/generalni-reditelstvi-19/informacni-servis/statistiky-a-udaje-103/statisticke-rocenky-1218/
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Z výsledků hospodaření Vězeňské služby ČR, Věznice Heřmanice a SHČ Věznice Heřmanice 

vyplývá, že zvyšování zaměstnanosti vězněných osob má vliv na snížení výdajů ze státního 

rozpočtu ČR, ale zároveň, že neexistuje reálná možnost 100 % zaměstnanosti v českých 

věznicích.  

 

Zvyšování procenta zaměstnanosti odsouzených je jednou z priorit Vězeňské služby České 

republiky a Ministerstva spravedlnosti. Návrhů, jak tuto problematiku řešit je celá řada, ale 

vytvořit opravdu funkční systém je úkol trvalý a velice složitý. Znamenalo by to, mimo 

jiného, nutnost provést legislativní změny a tím nemalý zásah státu do resortu vězeňství, jako 

například částečnou decentralizaci systému vězeňství tím, že stát deleguje více pravomocí 

samotným věznicím. 
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SEZNAM ZKRATEK  

 
 

VS ČR – Vězeňská služba České republiky 

GŘ VS ČR – Generální ředitelství Vězeňské služby České republiky 

SHČ – Středisko hospodářské činnosti 

 

HV – hospodářský výsledek 
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PŘÍLOHY  
 

Příloha 1: Statistika nezaměstnanosti v ČR ke dni  30. 9. 2013 

Nezaměstnanost podle krajů a okresů v ČR k 30. 9. 2013 

 

Uchazeči o zaměstnání Podíl nezaměstnaných osob 
1)

 

k 30. 9. 2013 v % pořadí 

ČR celkem 557 058 7,59 x 

    
Hlavní město Praha 44 508 5,08 1 

Jihočeský 27 386 6,09 2 

Plzeňský 24 451 6,1 3 

Středočeský 58 282 6,52 4 

Pardubický 23 510 6,59 5 

Královéhradecký 25 432 6,68 6 

Vysočina 24 500 6,9 7 

Zlínsky 31 237 7,62 8 

Jihomoravský 65 727 8,09 9 

Liberecký 24 905 8,11 10 

Olomoucký 39 313 8,8 11 

Karlovarský 18 808 8,88 12 

Moravskoslezský 84 980 9,82 13 

Ústecký 64 019 11,1 14 
1) 

Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu = počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 -64 let / počet obyvatel ve věku 15-64 

let v %. 

Zdroj: Český statistický úřad ČR 
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Příloha 2: Čistý zisk jednotlivých provozoven vězeňské služby za období 2011 – 2012 (v tis. Kč) 

Organizační  

HV 

 

Průměrný 

počet 

 

HV 

 

HV 

 

Průměrný počet 

 

HV 

Jednotka 

 

VS ČR 

  zaměstnaných 

odsouzených 

na jednoho 

odsouzeného 

  zaměstnaných 

odsouzených 

na jednoho 

odsouzeného 

   

2011 

 

2012 

Brno 874,39 21 41,64 841,23 24 35,05 

České  

Budějovice 
332,86 46 7,24 817,97 43 19,02 

Drahonice 913,49 65 14,05 721,72 61 11,83 

Heřmanice 953,85 55 17,34 1178,41 53 22,23 

Horní Slavkov 1052,99 164 6,42 669,61 163 4,11 

Jiřice 1087,81 9 120,87 2755,51 7 393,64 

Kuřim 1027,27 83 12,38 976,39 92 10,61 

Kynšperk nad 

Ohří 
1254,52 141 8,90 1031,03 115 8,97 

Liberec 349,48 71 4,92 324,32 60 5,41 

Mírov 7042,08 157 44,85 3868,49 169 22,89 

Oráčov 469,21 325 1,44 330,42 283 1,17 

Ostrov 126,87 109 1,16 393,72 120 3,28 

Praha-Pankrác -269,78 32 -8,43 5,09 33 0,15 

Praha-Ruzyně 179,49 57 3,15 147,77 56 2,64 

Příbram 432,79 126 3,43 326,19 128 2,55 

Rýnovice 945,17 145 6,52 761,45 117 6,51 

Valdice - - - 27,6 4 6,90 

CELKEM 14296,87 1606 
 

15176,82 1528 
 

Zdroj: výroční zprávy VS ČR   
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Příloha 3: Výkaz příjmů a výdajů v roce 2013 Věznice Heřmanice  (v Kč)    

pol. Popis skutečnost 

1 Daňové příjmy 18 996 625 

161 Pojistné  na SZ, PPZ 18 996 625 

21 Příjmy z vlastní činnosti a  odvody přebytků org.s přímým vzt. 1 352 834 

211 Příjmy z vlastní činnosti 966 507 

213 Příjmy z pronájmu majetku 386 327 

23 Příjmy z prodeje nekapital.maj. a ostat.nedaň.příjmy 4 861 889 

231 Příjmy z prodeje krátkod. a drob.dlouh.majetku 15 687 

232 Ostatní nedaňové příjmy 4 846 202 

2 Nedaňové příjmy 6 214 723 

41 Přijaté transfery 512 491 

413 Převody z vlastních fondů 512 491 

4 Přijaté transfery 512 491 

50 Výdaje na platy, ost.platby za provedenou práci a poj. 139 192 447 

51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 48 723 910 

53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům 1 071 164 

54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 1 868 379 

59 Ostatní neinvestiční výdaje 1 190 

5 Běžné výdaje 190 857 090 

  Příjmy 25 723 839 

  Výdaje 190 857 090 

Zdroj: Účetní výkazy Věznice Heřmanice 
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Příloha 4: Výkaz zisku a ztrát SHČ Věznice Heřmanice (v Kč) 

Výkaz zisku a ztrát  

organizačních složek státu 

Vězeňská služba ČR Věznice Heřmanice - hospodářská činnost (SHČ) 

název položky s.u. 
stav k 

31.12.2011 
stav k 

31.12.2012 
stav k 

31.12.2013 

NÁKLADY CELKEM   5 007 274,99 6 000 505,63 3 607 103,07 

Náklady z činnosti    4 835 254,99 5 666 721,63 3 535 017,07 

Spotřeba materiálu 501 905 819,05 1 516 338,78 771 893,47 

Spotřeba energie 502 281 897,42 332 548,20 302 481,30 

Aktivace obězného majetku 506 0,00 -999 060,00 -355 880,00 

Změna stavu zásob vlastní výroby 507 117 230,00 -70 278,00 256 637,61 

Opravy a udžování 511 181 410,00 66 473,40 46 300,00 

Náklady na reprezentaci 513 2 647,00 0,00 0,00 

Ostatní služby 518 2 748 793,70 3 059 353,26 1 662 032,19 

Mzdové náklady 521 330 523,00 332 072,00 411 533,00 

Zákonné sociální pojištění 524 112 402,00 112 913,00 139 938,00 

Zákonné sociální náklady 527 3 310,00 3 327,00 4 116,00 

Prodaný materiál 544 102 327,92 1 146 603,01 177 893,00 

Ostatní náklady z činnosti 549 48 894,90 126 972,48 68 432,00 

Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 0,00 5 242,50 0,00 

Daň z příjmu 591 172 020,00 333 784,00 72 086,00 

          

VÝNOSY CELKEM   5 843 891,31 7 178 912,66 3 830 310,14 

Výnosy z činnosti   5 843 891,31 7 178 912,66 0,00 

Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601 624 844,90 2 754 406,80 330 540,10 

Výnosy z prodeje služeb 602 5 117 858,36 4 187 495,96 3 220 209,94 

Výnosy z pronájmu 603 32 120,00 25 036,00 24 073,50 

Výnosy z prodeje materiálu 644 186 298,05 211 973,90 255 486,60 

          

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ   1 125 866,32 1 512 191,03 259 293,07 

Výsledek hospodaření před zdaněním   953 846,32 1 178 407,03 223 207,07 
Zdroj: Účetní výkazy Věznice Heřmanice 

 


