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ANOTACE 

 

CIMALA, Tomáš. Služební a profesní příprava příslušníků justiční stráže. Ostrava, 

2010. 62 s.,11 s. Diplomová práce. Vysoká škola Báňská-Technická univerzita Ostrava. 

Klíčová slova: justiční stráž, mimořádná událost, evakuace, evakuační plán, služební a 

profesní příprava. 

Diplomová práce se zabývá problematikou služební a profesní přípravy příslušníků 

justiční stráže. 

Práce ve své první části charakterizuje justiční stráž jakož to složku Vězeňské služby 

České republiky. Popisuje její hlavní úkoly, povinnosti a oprávnění příslušníků justiční stráže. 

Následně je popsána charakteristika a zabezpečení justičních objektů.  Dále následuje popis a 

zhodnocení současného stavu služební a profesní přípravy příslušníků justiční stráže. 

Výstupem diplomové práce jsou návrhy na změny v oblasti služební a profesní přípravy 

vztahujících se zejména na zvládání činností při mimořádných událostech a následném 

vyklizení justičních objektů. 

 
ANNOTATION 

  

CIMALA, Tomáš. Service and professional preparation of judicial guard members. 

Ostrava, 2010. 62 pp., 11 pp. Diploma thesis. VŠB – Technical University of Ostrava. 

Key words: judicial guard, emergency, evacuation, evacuation plan, service and 

professional preparation.  

The diploma thesis deals with the issue of service and professional preparation of 

judicial guard members. 

In the first part, the thesis characterizes the judicial guard as the service body of the 

Prison service of the Czech Republic. It describes its main tasks, duties and judicial guard 

authorization. Further on, the characteristics and security of judicial buildings are described. 

The description and evaluation of the present state of service and professional preparation of 

judicial guard members follows. The results of the diploma thesis are suggestions for changes 

in the field of service and professional preparation, particularly in relation to managing tasks 

in emergency and the consequent evacuation of judicial buildings. 
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Seznam zkratek 

JS – Justiční stráž 

VSČR – Vězeňská služba České republiky 

PČR – Policie České republiky 

MU – mimořádná událost 

NGŘ – nařízení generálního ředitele VSČR 

EZS – elektrický zabezpečovací systém 

EPS – elektrická požární signalizace 

SAS – systém přivolání pomoci 

SKV – systém kontroly vstupů 
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1    Úvod 

 Existenci kulturní společnosti si nelze představit bez toho, aby v ní panoval řád 

a pořádek. Představa, že dosažení tohoto stavu je natolik žádoucí, že o něj budou usilovat 

všichni členové společnosti bez rozdílů, je bohužel i v současné době jen pouhou utopií. 

V mnoha případech, je proto žádoucí a mnohdy i nezbytně nutné, přijmout celou řadu 

opatření a postupů, které svou realizací a důsledným naplňování zajistí dosažení cíleného 

stavu. 

Historický vývoj společnosti ukazuje, že pro zajištění bezpečnosti a pořádku je 

bohužel neustále nutná instituce, která by dbala na realizaci a dodržování řádu a v případě 

nutnosti přijala taková opatření, která by vedla k jejich zajištění. Existence instituce, plnicí 

úlohu garanta bezpečnosti, je v mnoha případech vyžadována i u objektů specifického 

charakteru z pohledu fungování státu. V těchto objektech tuto službu obvykle zajišťuje 

některá z ozbrojených složek nebo některý z bezpečnostních sborů státu. Jednu z kategorií 

takových objektů představují i justiční objekty, kde je tato úloha v kompetenci justiční stáže 

České republiky. 

Úkolem příslušníku justiční stráže je výkon fyzické ostrahy justičních objektů 

a ochrana zaměstnanců a majetku justice, obojí účelně skloubeno s technickými a režimovými 

opatřeními. Naplňování tohoto úkolu si však nelze představit bez odpovídající služební 

a profesní přípravy. 

Cílem mé diplomové práce bylo zhodnotit současný stav služební a profesní přípravy 

příslušníků justiční stráže a vypracovat návrh změn, které by mohly vést k jejímu zkvalitnění. 

Snahou bylo zaměřit se především na tu část služební a profesní přípravy, která souvisí 

s výkonem služby justiční stráže při mimořádných událostech. Navržené změny služební 

a profesní přípravy v mé práci vychází nejen ze získaných informací, ale především 

z praktických zkušeností nabytých desetiletou praxí příslušníka justiční stráže. 
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2    Rešerše 

 
Při vypracování diplomové mé diplomové práce jsem využil celou řadu informačních 

zdrojů. Pokusil jsem se zjistit, zda se obdobnou problematikou již někdo zabýval. Využil jsem 

především interních nařízení a zákonů, které se danou problematikou zabývají, nebo s ní 

nějakým způsobem souvisí. 

 

Haas, Pavel. Odborná příprava jednotek sborů dobrovolných hasičů. Ostrava, 2006. 

41 s. Diplomová práce. Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava. 

Práce se zabývá odbornou přípravou hasičů zařazených do jednotek sborů 

dobrovolných hasičů. Statisticky hodnotí četnost zásahů podle několika kritérií a popisuje 

činnost hasičů u zásahu. Dále se věnuje současnému systému odborné přípravy, jak základní 

tak pravidelné a porovnává odbornou přípravu se skutečnou činností hasičů  u zásahu.  

 

Zákon ze dne 23. září  2003 o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. In Sbírka 

zákonů, Česká republika. 2003, Částka 121, 361, s. 5850 – 5910. Dostupný také z WWW: 

http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/2003/sb121-03.pdf, ve znění pozdějších předpisů.  

Tento zákon upravuje právní poměry fyzických osob, které v bezpečnostním sboru 

vykonávají službu, jejich odměňování, řízení ve věcech služebního poměru a organizační věci 

služby apod. [25]. 

 

Zákon ze dne 17. listopadu  1992 o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky. In 

Sbírka zákonů, Česká republika. 1992, Částka 112, 555. Dostupný také z WWW: 

http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/1992/sb112-92.pdf, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon upravuje úkoly, organizaci a řízení VSČR, povinnosti a oprávnění příslušníků 

VSČR  apod.  

 

Instrukce Ministerstva spravedlnosti č.j.: 60/2006-OBKŘ, o justiční stráži.   

Instrukce upravuje v souladu se zákonem č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a        

justiční stráži České republiky, organizaci,  řízení  a zabezpečení úkolů justiční stráže. 
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Instrukce Ministerstva spravedlnosti č.j.: 500/2002-SOBŘ, o zásadách zabezpečení justičních 

objektů. 

Instrukce upravuje zásady bezpečnosti, odpovědnost za bezpečnost, kategorizaci, 

druhy bezpečnostních opatření při zajišťování objektové bezpečnosti justičních objektů. 

 

Nařízení generálního ředitele Vězeňské služby České republiky č. 11/2006, o vězeňské 

a justiční stráži.  

Toto nařízení stanovuje systém střežení, výstroj a výzbroj, organizaci a prostředky 

vězeňské a justiční stráže, jakož i práva, povinnosti a úkoly příslušníků VSČR zařazených k 

výkonu služby ve vězeňské a justiční stráži. 

 

Nařízení generálního ředitele Vězeňské služby České republiky č. 34/2009, o    hlášení 

mimořádných událostí ve Vězeňské službě České republiky.  

Úkolem tohoto nařízení je zajistit přenou a včasnou informovanost ministra 

spravedlnosti České republiky, generálního ředitele VSČR, náměstka ministra spravedlnosti, 

náměstků generálního ředitele a dalších určených zaměstnanců a příslušníků. 

 

Nařízení generálního ředitele Vězeňské služby České republiky č. 67/2009, o služební 

a profesní přípravě příslušníků a občanských zaměstnanců ve VS ČR, ve znění pozdějších 

předpisů. 
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3    Definice pojmů 

V této kapitole jsou uvedeny základní pojmy a definice, které mají souvislost s danou 

problematikou a pomohou nám v orientaci v následujícím textu diplomové práce.  

Vězeňská služba České republiky 

Zajišťuje výkon vazby, výkon zabezpečovací detence a výkon trestu odnětí svobody, 

jakož i ochranu pořádku a bezpečnosti při výkonu soudnictví a správě soudů a při činnosti 

státních zastupitelství a Ministerstva spravedlnosti [24]. 

Zabezpečovací detence 

Zabezpečovací detence je nový typ ochranného opatření pro pachatele závažné trestné 

činnosti. Jde o osoby s vysokou mírou nebezpečnosti pro společnost; jejich duševní stav trvale 

či dočasně způsobuje, že se závažné trestné činnosti dopouštějí. Navíc u těchto osob existuje 

reálný předpoklad, že se budou i v budoucnu takového jednání dopouštět, a to zvláště za 

situace, kdy u nich není téměř žádná nebo jen velmi malá pravděpodobnost účinnosti běžných 

programů zacházení ve výkonu trestu [20]. 

Justiční stráž 

Justiční stráž zajišťuje pořádek a bezpečnost v budovách soudů, státních zastupitelství, 

nebo ministerstva spravedlnosti, zajišťuje bezpečnost výkonu pravomocí soudů a státních 

zastupitelství [24]. 

Vězeňská stráž 

Vězeňská stráž střeží, převádí a eskortuje osoby ve výkonu vazby a ve výkonu trestu 

odnětí svobody, střeží vazební věznice, věznice a věznice pro místní výkon trestu a při této 

činnosti a v uvedených místech zajišťuje stanovený pořádek a kázeň [24]. 

Mimořádná událost 

Škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy a také 

havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení 

záchranných a likvidačních prací [26].  

K mimořádným událostem ve VSČR navíc patří  i některé události podléhající hlásné 

službě [10]. 
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Hlášení mimořádných událostí ve VSČR 

Hlášení mimořádných událostí se ve Vězeňské službě ČR řídí nařízením generálního 

ředitele č. 34/2009. Toto nařízení zajišťuje prostřednictvím stálé služby včasnou a přesnou 

informovanost přesně určených osob vrcholného managementu VSČR a ministerstva 

spravedlnosti.     

 

Vybrané mimořádné události podléhající hlásné službě a týkající se bezpečnosti 

a zabezpečení justičních objektů:  

� nasazení sil a prostředků v rámci součinnosti organizačních jednotek VSČR při 

řešení mimořádných situací, mimořádných událostí a krizových situací, 

� události, které výrazně ovlivňují provozní podmínky věznice, např. vznik 

požáru, průmyslové havárie, živelné pohromy, 

� oznámení nebo zjištění, že v objektu VSČR nebo v místě činnosti justiční 

stráže je umístěna výbušná nebo pyrotechnická látka, výbušný předmět, 

nástražný výbušný systém nebo jiná nebezpečná látka, u které je předpoklad, 

že může způsobit újmu na zdraví nebo smrt osob anebo škodu na majetku, 

� fyzické napadení příslušníka, 

� závada na prvcích technického zabezpečení objektů VSČR (elektronický 

zabezpečovací systém, CCTV sledovací systém, systém kontroly vstupu, 

dorozumívací zařízení apod.), pokud se jedná o závadu celého zařízení nebo 

jeho podstatné části [11].   

Zbraň  

Cokoli, čím je možno učinit útok proti tělu důraznější [22].   

Nebezpečný předmět  

Nebezpečný předmět je jakýkoli předmět, kterým by bylo možno ohrozit život nebo 

zdraví osob. Obecně se jedná o různé tyče, boxery, slzotvorné prostředky, nůžky, šroubováky 

apod.  

Evakuace  

Evakuace je souhrnem opatření zabezpečujících přemístění (odsun) osob, 

hospodářského zvířectva a věcných prostředků. Evakuací rozumíme činnost směřující 

k rychlému opuštění nebo vyklizení objektů při hrozícím nebezpečí. Je to mimořádné opatření 
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používané v případech, kdy již nelze zabezpečit účinnou ochranu obyvatelstva jiným 

způsobem [3].    

Vyklizení budovy 

 Pojem vyklizení budovy znamená prakticky totéž co evakuace. Jedná se tedy o řízený 

a organizovaný odchod zaměstnanců a ostatních osob z budovy dle evakuačního plánu 

objektu. 

Evakuační plán 

Evakuační plán je dokument, který obsahuje souhrn organizačních a technických 

opatření směřujících k organizovanému přemístění osob a určeného materiálu z prostorů, ve 

kterých hrozí nebo nastala mimořádná událost. Je základním dokumentem pro přípravu 

a evakuaci. 

Podezřelý předmět 

Podezřelým předmětem rozumíme každý předmět, u něhož umístění, účel, původ, 

vnější forma, majitel, nebo jiné okolnosti jeho výskytu nejsou známy, nebo jsou podezřelé, 

a který by mohl být nástražným výbušným systémem. Zařazují se zde i poštovní zásilky, které 

vykazují znaky podezřelosti [15].  

Nástražný výbušný systém 

Nástražný výbušný systém je systém, tvořený výbušným předmětem, výbušnou nebo 

zápalnou látkou, nebo pyrotechnickým prostředkem a funkčními prvky iniciace. Tento systém 

je za určitých podmínek schopen vyvolat výbuch nebo ložisko požáru. Bývá zpravidla ukryt 

v obalu, nebo má takovou vnější formu, která skrývá pravý účel předmětu [15].  
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4    Vězeňská služba a justiční stráž ČR 

Vězeňská služba České republiky byla zřízena zákonem České národní rady ve smyslu 

§ 1 zákona č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky ze dne 17. 

listopadu 1992 s účinností od 1.1.1993 [24]. 

 

4.1  Vězeňská služba ČR 

 Zajišťuje výkon vazby, výkon zabezpečovací detence a výkon trestu odnětí svobody. 

Zajišťuje ochranu pořádku a bezpečnosti při výkonu soudnictví, správě soudů, při činnosti 

státních zastupitelství a Ministerstva spravedlnosti.  

Vězeňská služba České republiky (dále jen „VSČR“) je ozbrojeným bezpečnostním 

sborem a při plnění svých úkolů spolupracuje zejména s ozbrojenými bezpečnostními orgány 

České republiky. V případě vzniku mimořádné situace a Vězeňská služba nemůže zajistit 

pořádek a bezpečnost v těchto místech vlastními prostředky, může požádat o zásah Policii 

České republiky (dále jen „PČR“). Zároveň i příslušníci VSČR mohou být povoláni vládou 

k plnění úkolů PČR, pokud síly a prostředky PČR nebudou dostatečné k zajištění vnitřního 

pořádku  a bezpečnosti, na dobu nezbytně nutnou  [24]. Z tohoto důvodu jsou mezi 

jednotlivými bezpečnostními sbory uzavírány součinnostní dohody. 

 

4.1.1  Organizace a členění Vězeňské služby ČR 

 VSČR organizačně spadá pod Ministerstvo spravedlnosti. Řídí ji generální ředitel 

Vězeňské služby, kterého jmenuje a odvolává ministr spravedlnosti. Generální ředitel 

odpovídá ministrovi za činnost Vězeňské služby. 

 

Organizačními jednotkami Vězeňské služby jsou: 

• generální ředitelství, 

• vazební věznice, 

• věznice, 

• ústavy pro výkon zabezpečovací detence, 

• institut vzdělávání [24]. 
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Generální ředitelství zabezpečuje plnění společných úkolů ostatních organizačních jednotek, 

které metodicky řídí a kontroluje. Organizační struktura VSČR je uvedena v Příloze č. 1 [19]. 

  

VSČR se člení na: 

• vězeňskou stráž, 

• justiční stráž, 

• správní službu [24]. 

 

Vězeňská stráž střeží, převádí a eskortuje osoby ve výkonu vazby a ve výkonu trestu 

odnětí svobody. Střeží vazební věznice a věznice. Při těchto činnostech zajišťuje stanovený 

pořádek a kázeň [24]. 
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4.2  Justiční stráž 

Justiční stráž jakož to složka VSČR byla v České republice zřízena dle zákona 

č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky od 1.1.1993. Do této 

doby zajišťovala bezpečnost a pořádek v budovách soudů v případě potřeby PČR.  

JS zajišťuje pořádek a bezpečnost v budovách soudů, státních zastupitelství, nebo 

ministerstva spravedlnosti a to v rozsahu stanoveném zákonem, zajišťuje bezpečnost výkonu 

pravomocí soudů a státních zastupitelství.  

Příslušníci zařazení v justiční stráži mohou být dočasně povoláni k plnění úkolů 

vězeňské stráže v místech výkonu vazby nebo výkonu trestu odnětí svobody jen 

v mimořádných případech, nemůže-li vězeňská stráž zajistit vlastními prostředky pořádek 

a bezpečnost v těchto místech, a to pouze se souhlasem ministra spravedlnosti České 

republiky [24]. 

 

4.2.1  Organizace justiční stráže   

JS má postavení ozbrojeného bezpečnostního sboru. Řídí jí generální ředitel Vězeňské 

služby České republiky, který odpovídá ministru spravedlnosti za její činnost. Metodicky řídí 

činnost JS ředitel odboru vězeňské a justiční stráže Generálního ředitelství VSČR. Personální 

a kázeňskou  pravomoc nad příslušníky JS vykonává ministr spravedlnosti, generální ředitel 

VSČR a ředitel vazební věznice nebo věznice. Výkon služby JS usměrňuje a koordinuje 

ředitel odboru bezpečnosti a krizového řízení Ministerstva spravedlnosti. 

 JS se člení na místní jednotky, které po stránce personální a materiální zabezpečuje 

určená věznice. V čele místní jednotky JS je velitel místní jednotky. Jednotky řídí ředitel 

určené věznice prostřednictvím oblastního velitele justiční stráže, který projednává otázky 

související se služební činností JS s předsedy jednotlivých soudů. Místní jednotky jsou 

seskupeny do oblastí stanovených podle obvodů krajských soudů a Městského soudu v Praze. 

Místní jednotky působí u všech okresních, obvodních, městských, krajských, Vrchních soudů, 

Nejvyššího správního soudu a Nejvyššího soudu. U nejvyšších soudů, vrchních a krajských 

soudů zajišťují příslušníci JS nepřetržitou ostrahu. U okresních soudů obvykle jen v pracovní 

době. Nepřetržitou ostrahu u okresních soudů zajišťují pouze pokud to stanoví právní předpis, 

nebo pokud ji nařídí statutární zástupce s ohledem na mimořádnou a krizovou situaci [4]. 
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4.2.2  Rozdělení místních jednotek justiční stráže 

 Příslušníci JS jsou zařazeni do místních jednotek JS. Tyto místní jednotky jsou dále 

přiděleny k určeným věznicím a vazebním věznicím Vězeňské služby ČR a seskupeny do 

jednotlivých oblastí. V České republice je zřízeno celkem 10 oblastí. Seskupení místních 

jednotek JS a přidělení k věznicím a vazebním věznícím je uvedeno v Příloze č. 2 [13]. 

Příslušníci JS dále zajišťují střežení v objektech státních zastupitelství. Celkově se jedná o 54 

objektů státních zastupitelství (krajských, okresních, městských, obvodních). Tyto objekty 

nejsou pro větší přehlednost v tabulkách přílohy č. 2 uvedeny. 

 

4.2.3  Povinnosti a oprávnění příslušníků justiční stráže 

K základním povinnostem příslušníka JS při výkonu služby patří zejména: 

• zajišťovat pořádek a bezpečnost v budovách soudů, jakož i jiných místech 

činnosti soudů, 

• zajišťovat bezpečnost zaměstnanců a jejich ochranu zvláště před fyzickými 

útoky, 

• poskytovat doprovod a chránit před fyzickými útoky zaměstnance při jejich 

úkonech mimo budovu, 

• zajišťovat v závažných případech narušení pořádku a bezpečnosti zásah 

příslušných orgánů Policie české republiky, 

• nevpustit do budovy soudu, u níž se technickými prostředky, prohlídkou 

zavazadla nebo vozidla, osobní prohlídkou nebo jinak přesvědčí, že má u sebe 

střelnou zbraň nebo jiný předmět, kterým může ohrozit život a zdraví osob, 

nebo se takovéto prohlídce odmítne podrobit; jedná-li se však o osobu 

předvolanou k soudnímu jednání, informuje o této skutečnosti předsedu 

příslušného senátu, který osobu předvolal, a řídí se jeho pokyny, 

• spolupracovat při zajišťování bezpečnosti s příslušníky vězeňské stráže při 

předvádění osob ve výkonu vazby  a výkonu trestu odnětí svobody 

v budovách soudů, 

• zabezpečovat obsluhu technických prostředků zabezpečení objektů soudů, 

• zabránit vstupu nepovolaných osob do určených místností nebo jiných prostor 

soudu, 
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• zabezpečovat ozbrojenou ochranu při přepravě utajovaných informací, 

cenností v úschově soudu a při přepravě vyšších peněžních částek, 

• zabezpečovat ochranu utajovaného svědka v budově; tuto činnost vykonává 

v civilním oděvu na základě písemného požadavku předsedy soudu, 

• vykázat konkrétní osoby z jednací síně nebo jiného místa činnosti soudu, 

jakož i provádět vyklizení takových prostor, 

• chránit úřední a jiné osoby přítomné v jednací síni nebo jiném místě činnosti 

soudu před fyzickými útoky, 

• vykonávat pořádkovou službu při vstupu do jednací síně, pokud bylo 

rozhodnuto o vyloučení veřejnosti nebo bylo přijato opatření proti přeplňování 

jednací síně, 

• provádět další činnosti sledující zajištění klidu a pořádku v jednací síni nebo 

jiném místě činnosti soudu, bezpečnosti přítomných osob a nerušeného 

průběhu jednání. 

Příslušníci JS vykonávají službu v justičních objektech na strážních stanovištích, dle 

rozpisu strážních stanovišť a dle denního rozkazu oblastního velitele JS [4]. 

  

Základní  oprávnění příslušníka JS: 

• příslušník je při střežení objektů oprávněn zjišťovat totožnost osob, které 

vstupují do objektu nebo se v něm nacházejí, 

• prohlížet jejich zavazadla i věci, prohlížet dopravní prostředky při vjezdu 

i výjezdu,  

• při důvodném podezření, že osoba má u sebe zbraň nebo jinou nebezpečnou 

věc, kterou by mohla narušit bezpečnost v budovách soudů, státních 

zastupitelství nebo ministerstva nebo kterou neoprávněně vynáší ze střeženého 

objektu, může příslušník provést její osobní prohlídku a takovou zbraň nebo 

jinou věc odebrat, 

• je oprávněn zjišťovat totožnost osob a zakročit proti osobám, která se zdržují 

v bezprostřední blízkosti střežených objektů pokud je důvodná obava že tyto 

osoby naruší nebo ohrozí bezpečnost střeženého objektu, 
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• příslušník je při plnění služebních  úkolů oprávněn v případě bezprostředního 

nebezpečí ohrožení života, zdraví nebo majetku požádat o pomoc každého, 

• příslušník  je oprávněn zjišťovat totožnost osob, které narušují pořádek 

a bezpečnost v budově soudu, státního zastupitelství nebo ministerstva, 

popřípadě v jiném místě výkonu soudnictví,  

• je oprávněn též zjišťovat totožnost osob, vůči nimž se provádí úkon nebo jimž 

se doručuje písemnost, 

• pokud je to nezbytné k zajištění pořádku a bezpečnosti, je příslušník při plnění 

svých úkolů oprávněn použít donucovací prostředky proti osobám, které 

ohrožují život nebo zdraví, úmyslně poškozují majetek anebo narušují pořádek 

nebo bezpečnost v budově soudu, jakož i jiném místě činnosti soudu 

a v bezprostřední blízkosti střežených objektů,  

• příslušník rozhoduje, který z donucovacích prostředků použije podle konkrétní 

situace tak, aby dosáhl účelu sledovaného služebním zákrokem, 

• při použití donucovacích prostředků je povinen dbát toho, aby bylo jeho 

použití přiměřené účelu zákroku a aby jím nebyla způsobena újma zřejmě 

nepřiměřená povaze a nebezpečnosti protiprávního jednání [9,24]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

18 

5    Justiční objekty a jejich bezpečnost 

Justiční objekty lze stručně definovat a charakterizovat jako objekty spadající do 

resortu Ministerstva spravedlnosti. Tyto objekty lze z pohledu svého charakteru rozdělit na 

objekty soudů, objekty státních zastupitelství a objekty Ministerstva spravedlnosti viz 

Obr. č. 1. 

 

Obr. č. 1 Rozdělení justičních objektů 

Problematika ochrany kategorie justičních objektů tvoří ucelený systém využívající 

všech v současnosti dostupných druhů ochrany. Uplatňovaná bezpečnostní politika 

a bezpečnostní projekt vychází z bezpečnostní politiky a analýzy bezpečnostních rizik. 

Systém zabezpečení justičních objektu využívá vzájemné kombinace a provázanosti všech 

dostupných forem ochrany, tedy ochrany klasické, ochrany technické, ochrany režimové 

a ochrany fyzické (vykonávané justiční stráží) viz Obr. č. 2. 

 

Obr. č. 2 Realizace zabezpečení justičních objektů při vzájemné vazbě druhu ochrany 
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Cílem přijatých a realizovaných opatření je především dosažení komplexní ochrany 

osob, majetku, pořádku a případně dalších chráněných zájmů. Účelem komplexního přístupu 

uplatňovaného v případě realizace bezpečnosti justičních objektů, je odvrácení nebo 

minimalizace možných ohrožení, jenž mohou představovat jak nebezpečí vnitřní tak 

nebezpečí vnější. Z pohledu klasifikace lze vnitřní a vnější nebezpečí v případě justičních 

objektů rozdělit následovně: 

Vnit řní nebezpečí: 

• napadení zaměstnance, 

• loupežné přepadení, 

• napadení služebny JS, nebo příslušníky JS za účelem získání střelné zbraně, 

• nahlášení nebo uložení nebezpečného předmětu (výbušniny). 

 

Vnější nebezpečí: 

• vloupání do objektu (ochrana utajovaných informací), 

• vandalizmus, 

• teroristický útok. 

Z pohledu rozsahu realizovaných opatření je důležitým faktorem rovněž splnění požadavků 

NBU souvisejících s zajištěním ochrany utajovaných skutečností dle příslušné kategorie, do 

které jsou justiční objekty zařazena. Z hlediska ochrany utajovaných skutečností jsou justiční 

objekty klasifikovány následovně: 

• kategorie Přísně tajné – Nejvyšší soud, Nejvyšší správní soud, Nejvyšší státní 

zastupitelství, Ministerstvo spravedlnosti, 

• kategorie Tajné – vrchní soudy, vrchní státní zastupitelství, krajské soudy a krajská 

státní zastupitelství, 

• kategorie Vyhrazené – okresní soudy, okresní státní zastupitelství. 

Za primární, je však vždy a za všech okolností považována ochrana života a zdraví 

zaměstnanců i osob z řad veřejnosti, jenž se v justičních objektech nachází. 
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5.1  Soudy ČR 

Soudnictví v České republice vykonávají nezávislé soudy. Soudy projednávají 

a rozhodují spory a jiné věci patřící do jejich pravomoci podle zákonů o občanském soudním 

řízení, projednávají a rozhodují trestní věci patřící do jejich pravomoci podle zákonů 

o trestním řízení. 

Soud je instituce, která poskytuje ochranu ohroženým a porušeným právům fyzických 

a právnických osob, chrání zájmy společnosti tam, kde jí to ukládá zákon. Soudy jsou 

povolány především k tomu, aby zákonem stanoveným způsobem poskytovaly ochranu 

právům. Pouze soud rozhoduje o vině a trestu za trestné činy [2]. 

Soustava obecných soudů v České republice je čtyřstupňová s dvoustupňovým 

řízením. Tvoří ji Nejvyšší soud České republiky, Nejvyšší správní soud České republiky, 

vrchní soudy, krajské soudy a okresní soudy. Pro názornost a snadnější pochopení je 

hierarchie systém soudů v ČR zachycen na Obr. č. 3 [16]. Všechny soudy v ČR řídí 

a spravuje Ministerstvo spravedlnosti. Výjimku v tomto případě tvoří Ústavní soud, který stojí 

mimo tento systém a jehož úkolem je garantovat ústavnost právního řádu a poskytovat 

ochranu základním (ústavním) právům fyzických a právnických osob na základě ústavního 

pořádku České republiky, a to i proti rozhodnutím obecných soudů, která by nebyla 

s ústavním pořádkem České republiky v souladu. Ústavní soud nepodléhá Ministerstvu 

spravedlnosti ani jinému státnímu úřadu [6, 18]. 
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 Obr. č. 3 Systém soudů v České republice 

5.1.1 Bezpečnost soudních objektů v ČR 

Problematika bezpečnosti a minimální rozsah bezpečnostních opatření u jednotlivých 

typů soudů s bližší specifikací druhů ochrany a využitých prvků především z oblasti technické 

ochrany upravuje Instrukce Ministra spravedlnosti č.j.500/2002-SOBŘ, o zásadách 

zabezpečení justičních objektů. Tato instrukce jednoznačně stanovuje minimální rozsah 
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bezpečnostních opatření, která musí být realizována v případě  jednotlivých typů soudů. 

Přehled minimálního rozsahu bezpečnostních opatření, která musí být realizována v případě 

 jednotlivých typů soudů, je podrobně uveden v Tab. č. 1 [5]. 

Tab. č. 1 Přehled základních bezpečnostních opatření u jednotlivých typů soudů 

Vysvětlivky:  

NS – Nejvyšší soud, Nejvyšší správní soud 

VS – vrchní soudy 

KS – krajské soudy 

OS – okresní soudy 

• – jen v pracovní době, v mimopracovní době jen pokud to stanoví předpis 

* – jen u vybraných – podle konkrétních podmínek 

 

5.2 Státních zastupitelství ČR 

Státní zastupitelství je v Ústavě České republiky zakotveno v čl. 80 a je tedy zahrnuto 

mezi moc výkonnou. Jeho postavení, působnost, organizaci, správu apod. upravuje zákon 

č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů. 

Státní zastupitelství je orgánem veřejné žaloby v trestním řízení a dalších úkolů 

vyplývajících z trestního řádu. Představuje soustava úřadů státu, které jsou určeny 

k zastupování státu při ochraně veřejného zájmu ve věcech svěřených zákonem do působnosti 

státního zastupitelství. Státní zastupitelství dále působí v jiných řízeních (občanskoprávním 

řízení a správním soudnictví), vykonává dozor nad dodržováním právních předpisů v místech, 

SOUDY 
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 

NS VS KS OS 
Fyzická ostraha ano ano ano ano• 
Elektrické zabezpečovací systémy ano ano ano ano 
Rámový detektor ano ano ano ano 
Rentgen na zavazadla ano ano ano * 
Ruční detektor ano ano ano ano 
Vstupní systém ano ano * * 
Kamerový systém ano ano ano ano 
Tísňový systém ano ano ano ano 
Režimová opatření ano ano ano ano 
Mechanické zábranné prostředky ano ano ano ano 
Připojení na PCO ano ano ano ano 
Zařízení pro ochranu svědka ano ano ano ano 
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kde se vykonává vazba, trest odnětí svobody, ochranné léčení a ochranná nebo ústavní 

výchova. Soustavu státního zastupitelství tvoří Nejvyšší státní zastupitelství, vrchní státní 

zastupitelství, krajská státní zastupitelství a okresní státní zastupitelství. [23].  

5.2.1 Bezpečnost objektů státních zastupitelství ČR 

Obdobně jako v případě objektů soudu, je i v případě objektu stáních zastupitelství, 

spadajících do kategorie justičních objektů (viz. výše) stanoven minimální rozsah zabezpečení 

v souladu s Instrukcí Ministra spravedlnosti č.j.500/2002-SOBŘ, o zásadách zabezpečení 

justičních objektů. Systém zabezpečení stejně jako v případě objektů soudů kombinuje formy 

klasické ochrany, technické ochrany, režimové ochrany a ochrany fyzické. Detailní přehled 

minimálního rozsahu bezpečnostní opatření, která musí být realizována v případě 

 jednotlivých typů státních zastupitelství, je uveden v Tab. č. 2 [5]. 

 Tab. č. 2 Přehled základních bezpečnostních opatření u jednotlivých typů státních 

zastupitelství 

 Vysvětlivky:  

 NSZ – Nejvyšší státní zastupitelství 

VSZ – vrchní státní zastupitelství 

KSZ – krajské státní zastupitelství 

OSZ – okresní státní zastupitelství 

 

5.3 Ministerstvo spravedlnosti ČR 

Ministerstvo spravedlnosti České republiky je ústředním orgánem státní správy 

v oblasti v soudu a státních zastupitelství. Ministerstvo spravedlnosti České republiky bylo 

STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ 
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 

NSZ VSZ KSZ OSZ 
Fyzická ostraha ano ano ano ano• 
Elektrické zabezpečovací systémy ano ano ano ano 
Rámový detektor ano ano   
Rentgen na zavazadla ano ano   
Ruční detektor ano ano ano ano 
Vstupní systém ano ano * * 
Kamerový systém ano ano * * 
Tísňový systém ano ano ano ano 
Režimová opatření ano ano ano ano 
Mechanické zábranné prostředky ano ano ano ano 
Připojení na PCO ano ano ano ano 
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zřízeno zákonem č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy 

České republiky. Působnost Ministerstva spravedlnosti České republiky je upravena 

v ustanovení § 11 zmiňovaného zákona [21]. 

 

5.3.1 Bezpečnost objektů Ministerstva spravedlnosti ČR 

Vzhledem k charakteru objektu Ministerstva spravedlnosti je i v případě objektů 

tohoto typu stanoven rozsah minimálního způsobu ochrany v souladu s Instrukcí Ministra 

spravedlnosti č.j.500/2002-SOBŘ, o zásadách zabezpečení justičních objektů. Systém 

zabezpečení stejně jako v případě již výše uváděných justičních objektů kombinuje formy 

klasické ochrany, technické ochrany, režimové ochrany a ochrany fyzické. Detailní přehled 

minimálního rozsahu bezpečnostní opatření, která musí být realizována v případě objektu 

Ministerstva spravedlnosti a ostatních objektů Ministerstva spravedlnosti (resortní organizace, 

justiční akademie, justiční škola, rejstřík trestů), je uveden v Tab. č. 3 [5]. 

 Tab. č. 3 Přehled základních bezpečnostních opatření v případě objektů 

Ministerstva spravedlnosti 

 Vysvětlivky:  

MS – Ministerstvo spravedlnosti 

RT – rejstřík trestů 

JA, JŠ – justiční akademie, justiční škola 

Ost. – ostatní resortní organizace 

• – jen v pracovní době, v mimopracovní době jen pokud to stanoví předpis 

* – jen u vybraných – podle konkrétních podmínek 

OSTATNÍ 
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 

MS RT JA,JŠ Ost. 
Fyzická ostraha ano • •  
Elektrické zabezpečovací systémy ano ano ano ano 
Rámový detektor ano    
Rentgen na zavazadla ano    
Ruční detektor ano    
Vstupní systém ano * * * 
Kamerový systém ano ano * * 
Tísňový systém ano ano ano ano 
Režimová opatření ano ano ano ano 
Mechanické zábranné prostředky ano ano ano ano 
Připojení na PCO ano ano ano  
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6    Zabezpečení justičních objektů  

 Tato část diplomové práce se věnuje zabezpečení justičních objektů v souvislosti se 

službou příslušníků JS (fyzická ochrana těchto objektů), a se  zaměřením na minimalizaci 

vzniku mimořádných událostí (dále jen „MU“). Zároveň zde bude naznačena i funkčnost 

a propojenost technické ochrany a režimových opatření právě s výkonem služby JS.  

 

6.1  Technické prostředky ochrany justičních objektů 

Základem každého systému zabezpečení objektů jsou mechanické zábranné prostředky 

(klasická ochrana), jejichž úkolem je zabránit nebo ztížit možnost vniknutí nepovolaných 

osob do chráněného prostoru. Patří zde zejména ploty, zdi, mříže, bezpečnostní skla, 

bezpečnostní fólie, trezory, apod.. Na ochranu mechanickou navazuje ochrana technická. Ta 

je přestavována těmito systémy: 

 

• elektrický zabezpečovací systém (EZS), 

• systém přivolání pomoci (SAS), 

• systémy kontroly vstupů, 

• sledovací kamerový systém (CCTV), 

• zařízení na kontrolu vstupujících osob, zavazadel a pošty, elektrický požární 

systém (EPS), aj.[5]. 

 

Obr. č. 4 Vyvedení výstupů jednotlivých systémů technické ochrany 

EPS 

EZS CCTV 

SAS 

SLUŽEBNA JUSTIČNÍ STRÁŽE 
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Na Obr. č. 4 je znázorněno, že výstupy jednotlivých systémů technické ochrany 

jsou vyvedeny do služebny JS. Služebna  je místnost v budově soudu, státního 

zastupitelství nebo ministerstva, ve které je po dobu přístupu veřejnosti do těchto 

objektů, nebo nepřetržitě umístěna stálá služba JS. Účelem vyvedení jednotlivých 

výstupů systému technické ochrany je, že příslušník na strážním stanovišti na služebně 

má přehled o veškerém dění v objektu. Je okamžitě informován o vzniku poplachu 

(EZS, EPS, SPP) v budově s přesným určením místa kde k němu došlo. Což umožňuje 

včasný a efektivní zásah v místě události.   Služebna JS plní zároveň úlohu řídícího 

pracoviště pro operativní řízení a koordinaci výkonu služby JS. Příslušník na služebně 

a velitel jednotky  společně s určenými justičními zaměstnanci koordinuje a řídí 

jednotlivé činnosti v případě vzniku mimořádné události (dále jen „MU“).  

Při zajištění bezpečnosti justičních objektů  je tedy služebna JS společně s vchody 

do objektů nejdůležitějším strážním stanovištěm.  

 

Povinnosti příslušníka na služebně:  

• být v neustálém spojení s příslušníky na ostatních strážních stanovištích, mít přehled 

o jejich pohybu, 

• obsluhuje EZS a v případě poplachu ihned vysílá na místo vyvolání poplachu hlídku 

a uvědomí o celé situaci velitele justiční stráže, 

• obsluhuje EPS a v případě poplachu ihned vysílá na místo vyvolání poplachu hlídku 

a uvědomí o celé situaci velitele justiční stráže, 

• soustavně sleduje na monitorech sledovacího kamerového systému dění v budově 

a v případě protiprávního jednání osob vyšle na určené místo hlídku a informuje 

velitele justiční stráže. 

 

6.2  Fyzická ostraha 

Fyzická ostraha je v justičních objektech vykonávána příslušníky JS. V této kapitole se 

budeme věnovat důležitým činnostem JS při předcházení vzniku a zvládání již vzniklých MU. 

Pro předcházení vzniku MU  je důležitá zejména činnost při výkonu služby na hlavním 

vchodě do objektu (kontrola osob, zavazadel a pošty). Pro zvládání již vzniklé MU je velice 

důležitá činnost příslušníků JS na služebně. Dále se v této části budeme věnovat problematice 

vyklizení justičních objektů. 
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6.2.1  Kontrola vstupujících osob, zavazadel a pošty 

Zabezpečení vstupu a kontrola osob vstupujících do budovy je jak již bylo uvedeno 

jednou z nejdůležitějších činností vzhledem k zajištění bezpečnosti justičních objektů. 

Kontrolu osob provádějí příslušníci JS v souladu s ustanovením  § 7 odst. 1, 2, 3 zák. 

č. 6/2002 Sb.,  o soudech a soudcích, ve znění pozdějších předpisů. Do budovy soudu nebo na 

místo, kde soud jedná, je zakázáno vstupovat se zbraní nebo s jinými předměty, které jsou 

způsobilé ohrozit život nebo zdraví anebo pořádek. Tento zákaz se nevztahuje na soudce a na 

příslušníky ozbrojených sil a ozbrojených sborů, jestliže vstupují do budovy soudu nebo na 

místo, kde soud jedná, v souvislosti s plněním svých služebních povinností. Každý je povinen 

podrobit se osobní prohlídce a prohlídce všech věcí, které má u sebe, za účelem zjištění, zda 

neporušuje tento zákaz [27]. 

  Kontrola osob zavazadel a pošty se provádí za pomoci detekční techniky. Úkolem 

kontroly je zamezení průniku nástražných výbušných systémů, zbraní, nebezpečných 

předmětů a látek, které by mohly ohrozit život nebo zdraví osob. Při kontrole osob se 

příslušník řídí pokynem generálního ředitele VSČR [14]. 

 

Postup při provádění kontrol vstupujících osob: 

• Před zahájením prohlídky upozorní příslušník  kontrolovanou osobu, že u ní bude 

provedena kontrola a seznámí ji s průběhem a způsobem jejího provedení. Před 

provedením prohlídky zjišťuje dotazem, zda u sebe nemá střelnou nebo jinou zbraň. 

Při styku s osobami jedná vždy taktně , slušně a ohleduplně. Invalidním osobám 

s omezenou pohyblivostí poskytuje podle situace přiměřenou pomoc, pokud tomu 

nebrání důležitý zájem služby. 

• Kontrolu osob a jejich zavazadel provádí za využití dostupných technických 

prostředků. Do zavazadel zásadně nesahá ani z nich sám nevyjímá žádné věci. 

V případě, že zavazadlo nelze zkontrolovat detektorem kovů ani jinak, trvá na jeho 

odložení. 

• Kontrolované osoby procházejí detekčním rámem jednotlivě, až po odložení kovových 

předmětů, které mají u sebe, na určené místo. Pokud detekční rám  signalizuje 

přítomnost kovových předmětů u osoby i po jejich odložení, provede dohledání za 

pomocí ručního detektoru kovů, 

• Při kontrole zavazadel za využití rentgenu zavazadel je třeba, aby příslušník provedl 

nejprve kontrolu zavazadla, které si kontrolovaná osoba na jeho pokyn sama odloží na 
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pás rentgenu. V případě pochybnosti o obsahu zavazadla zkontrolovaného pomocí 

rentgenu musí být provedena vizuální prohlídka obsahu zavazadla  [14]. 

 

Pokud ruční detektor kovů signalizuje přítomnost kovového předmětu, a kontrolovaná 

osoba tvrdí, že u sebe již další kovový předmět nemá, nebo pokud má příslušník podezření, že 

má kontrolovaná osoba u sebe jiný nebezpečný předmět, provede u ní osobní prohlídku. 

Osobní prohlídka se provádí prohmatáním oděvních svršků podezřelé osoby. Provádí se  

v místnosti k tomu  určené a provádí ji vždy osoba stejného pohlaví a zpravidla je příslušník 

při osobní prohlídce zajišťován druhým příslušníkem. Klíčová místa při osobní prohlídce jsou 

ukázána na Obr. č. 5 [15]. 

 

 

Obr. č. 5 Klíčová místa při osobní prohlídce 

 

Zařízení na kontrolu vstupujících osob, zavazadel a pošty 

Vstupy do budov lze považovat za stěžejní místo z hlediska bezpečnosti 

v justičních objektech. Proto je prohlídka osob vstupujících do budovy velice důležitá a je 

třeba ji provádět velice precizně. Kontrolu osob provádějí příslušníci justiční stráže za pomoci 

detekční techniky. Kontrola osob, zavazadel, pošty se realizuje u vchodu do budovy jejím 

úkolem je zamezení průniku nástražných výbušných systémů, zbraní, nebezpečných předmětů 

a látek, které by mohly ohrozit život nebo zdraví osob.  

klobo
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Kontrola vstupujících osob se jak již bylo výše uvedeno provádí za pomoci detekční 

techniky. Ke kontrole osob vstupujících do budovy se používá detekční rám znázorněný na 

Obr. č. 6, ten je konstrukčně řešen jako detektor kovů a slouží k zamezení vstupu osoby se 

střelnou nebo bodnou zbraní, nebo ke vnesení nebezpečného předmětu či materiálu. 

K dohledání případných kovových předmětů se používá ruční detektor kovů zobrazený na 

Obr. č. 7. Ke kontrole zavazadel se využívá v některých justičních objektech pásový rentgen 

na zavazadla Obr. č. 8. Rentgenový snímek je vyhodnocován obsluhou na základě barevného 

rozlišení organických, anorganických a kovových materiálů.  

                                                                     

 

 Obr. č. 6 Detekční rám                                                       Obr. č. 7 Ruční detektor                     

    

                                                            

                                                Obr. č. 8 Rentgen na zavazadla                                          

Důležitost kontroly osob jednoznačně ukazuje statistika o počtu uschovaných zbraní 

a nebezpečných předmětů příslušníky JS v letech 2006 - 2009, která je znázorněna v Tab. č. 4   

a graficky zpracována na Obr. č. 9. Celkové statistické hodnocení služebních úkonů JS 

v tomto období je uvedeno v Příloze č. 3. 
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Tab. č. 4  Počet uschovaných zbraní a nebezpečných předmětů příslušníky JS v ČR 
 
Roky 2006 2007 2008 2009 Celkem 

Počet uschovaných zbraní a nebezpečných předmětů  16357 14724 13174 31705 75960 

 

Obr. č. 9  Statistika o počtu uschovaných zbraní a nebezpečných předmětů příslušníky JS 
v letech 2006 – 2009 

 

Všimněme si zejména markantního nárůstu počtu uschovaných zbraní a nebezpečných 

předmětů příslušníky JS v roce 2009. Zatím co předchozích třech letech byl průměrný počet  

uschovaných zbraní a nebezpečných předmětů 14752 přibližně tedy 1475 na každou oblast, 

v roce 2009 je tento počet 31705  přibližně tedy 3171 na každou oblast. Na Obr. č. 10 vidíme, 

že z celkového počtu uschovaných  zbraní a nebezpečných předmětů  ve sledovaném období 

jich bylo 42% uschováno v roce 2009.  

 

Obr. č. 10 Procentuální podíl jednotlivých let na celkovém počtu uschovaných 

(odebraných) zbraní za období let 2006-2009 

Počet 
uschovaných 
(odebraných) 

zbraní 
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Nelze s určitostí říci co stojí za takovýmto nárůstem počtu odebraných zbraní 

a nebezpečných předmětů. Jednou z možností v mých úvahách bylo, že tento nárůst způsobilo 

markantní rozšíření detekční techniky u justičních objektů. V letech 2008 ani v roce 2009 

však  nedošlo k žádnému markantnímu rozšiřování detekční techniky. Proto jediným možným 

vysvětlením tohoto nárůstu je to, že se občané stále více „vyzbrojují“, ať již pro svou ochranu, 

nebo pro páchání trestných činů. 

 

6.2.2  Činnosti příslušníků justiční stráže při mimořádných událostech 

Základní povinnosti příslušníků JS při MU 

• Vloupání do objektu, zabezpečené oblasti 

Velitel jednotky řídí a organizuje činnost příslušníků JS, zajistí přivolání PČR a o vzniklé 

situaci informuje oblastního velitele JS a další určené zaměstnance. Dále v rámci možností 

zabrání neoprávněné manipulaci s utajovanými skutečnostmi nepovolanými osobami, provede 

zadržení pachatele  a předání PČR, zajištění střežení objektu, místo vloupání a eventuální 

svědky vloupání do příjezdu PČR. Dále se řídí pokyny určených zaměstnanců a PČR. Vede 

časový sled událostí a shromažďuje údaje pro odeslání hlásné služby. Po dokončení 

služebního úkonu sepíše úřední záznam.  

• Loupežné přepadení 

Velitel jednotky řídí a organizuje činnost příslušníků JS. Zajistí eventuelní zákrok proti 

pachateli a zajistí přivolání PČR. O vzniklé situaci informuje oblastního velitele JS a další 

určené zaměstnance. Dále zajistí zabránění vstupu dalších osob do ohroženého prostoru. 

Pokud nedojde k zadržení pachatele zajistí společně s ostatními příslušníky JS jeho popis 

a zdokumentuje případný směr jeho úniku. Dále se řídí pokyny určených zaměstnanců, vede 

časový sled událostí a shromažďuje údaje pro odeslání hlásné služby. Po dokončení 

služebního úkonu sepíše úřední záznam.  

• Telefonická pohrůžka výbušninou 

Neprodleně informuje PČR, oblastního velitele JS a další určené zaměstnance o vzniklé 

situaci. Zajistí zabránění vstupu dalších osob do objektu. Do příjezdu PČR se řídí pokyny 

určených zaměstnanců. Na jejich pokyn zajistí vyzvání všech zaměstnanců a ostatních osob 

přítomných v budově, aby budovu neprodleně opustily. Vyrozumí velitele eskorty (pokud je 

eskorta přítomna) a zabezpečí její přemístění do předem stanoveného prostoru a společně 
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s příslušníky eskorty zajistí střežení eskortovaných osob. Řídí a organizuje postupný odchod 

osob z budovy dle evakuačního plánu. Spolupracuje s PČR,  informuje velitele PČR 

o přijatých a provedených opatřeních  a zajistí prohlédnutí budovy. Vede časový sled událostí 

a shromažďuje údaje pro odeslání hlásné služby. Po dokončení služebního úkonu sepíše 

úřední záznam.  

• Nález neobvyklého (podezřelého) předmětu 

Zajistí přivolání PČR a o nálezu informuje oblastního velitele JS a další určené 

zaměstnance. Zajistí místo nálezu proti vstupu jiných osob. Zásadně nemanipuluje 

s předmětem a ponechá předmět na místě nálezu. Dále se řídí pokyny určených zaměstnanců 

a PČR. Na jejich pokyn provádí případné vyklizení budovy. Vede časový sled událostí 

a shromažďuje údaje pro odeslání hlásné služby. Po dokončení služebního úkonu sepíše 

úřední záznam.  

• Vznik požáru, průmyslové havárie 

Při vzniku požáru se snaží vzniklý požár uhasit vhodnými prostředky. Pokud je zřejmé, že 

požár nelze vlastními silami prostředky uhasit, vyvolá tlačítkovým hlásičem  požární poplach  

a zavolá linku 150. Po jejich příjezdu se řídí jejich pokyny a pokyny určených zaměstnanců. 

Na jejich pokyn provádí případné vyklizení budovy. Vede časový sled událostí a shromažďuje 

údaje pro odeslání hlásné služby. Po dokončení služebního úkonu sepíše úřední záznam.  

• Hromadné nepokoje, vzetí rukojmích 

 Zhodnotí situaci a rozhodne, zda není možno situaci vyřešit výzvou k zanechání 

nedovolené činnosti.   O vzniku mimořádné události informuje PČR, oblastního velitele JS 

a další určené zaměstnance. Shromáždí všechny příslušníky JS vyjma těch, kteří vykonávají 

službu na strážních stanovištích u hlavního vchodu do objektu soudu a státního zastupitelství 

a na strážních  stanovištích  mimo soudní budovy na určeném místě a vydá pokyny k další 

činnosti, zajistí, pokud není rozhodnuto jinak, vyjednávání s únosci a v případě nebezpečí 

z prodlení (ohrožení života rukojmích) vytváří podmínky pro splnění jejich požadavků, po 

příjezdu Policie ČR, se řídí jejich rozkazy a pokyny. Vede časový sled událostí 

a shromažďuje údaje pro odeslání hlásné služby, po dokončení služebního úkonu sepíše 

úřední záznam. 
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• Útěk nebo pokus o útěk vězněné osoby 

Zajistí východy z budovy příslušníky JS, vyrozumí PČR, oblastního velitele JS a další 

určené zaměstnance. Organizuje společně s eskortujícími příslušníky  a PČR jeho 

pronásledování. Zorganizuje ve spolupráci s příslušníky eskorty nebo Policií ČR prohlídku 

celé budovy, dále se řídí jejich pokyny. Provede zajištění místa činu, zajistí případné svědky 

události tak, aby nemohli ovlivnit vyšetřování, s věcmi vězněných osob na místě vzniku 

mimořádné události nemanipuluje, místo činu zabezpečí proti vstupu nepovolané osoby až do 

příjezdu vyšetřovacích orgánů, aby nemohlo dojít k zmaření vyšetřování (např. narušení stop). 

Vede časový sled událostí a shromažďuje údaje pro odeslání hlásné služby, po dokončení 

služebního úkonu sepíše úřední záznam. 

      

Statistické hodnocení mimořádných událostí a vyklizení (evakuací) justičních objektů 

Statistické hodnocení vybraných MU jsou vypracovány od roku 2005 do roku 2009.  

Potřebná data a statistiky poskytlo Generální ředitelství VSČR. V Tab. č. 5 jsou zobrazeny 

počty jednotlivých vybraných typů mimořádných událostí v jednotlivých letech.  

V následující části je v Tab. č. 6 a následně na Obr. č. 11 je  zobrazen počet vyklizení 

justičních objektů a počet evakuovaných zaměstnanců v letech 2005-2009.  

 

Tab. č. 5 Počet vybraných MU v letech 2005-2009 

Roky 2005 2006 2007 2008 2009 

Nahlášení o uložení výbušniny 9 21 15 8 6 

Napadení příslušníka 2 2 5 7 3 

Závada EZS 0 0 3 4 0 

 

Tab. č.  6 Počet vyklizení justičních objektů a počet evakuovaných zaměstnanců v letech 

2005 - 2009 

Roky 2005 2006 2007 2008 2009 

Počet  vyklizení  justičních objektů 9 21 15 11 10 

Přibližný počet evakuovaných justičních 1134 2646 1890 1386 1260 
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Obr. č.11  Počet vyklizení justičních objektů 

I když mají v posledních letech MU i s nimi související počty vyklizení justičních 

objektů sestupnou tendenci, nelze říci, že jsou jejich počty zanedbatelné. Příslušníci JS 

vykonávají činnosti, které mají „zažité“ jejich každodenní praxí (kontrola osob, zajišťování 

soudního jednání, výkon soudního rozhodnutí apod.). Při vyklizení justičních objektů 

vykonávají příslušníci JS specifické úkoly dané evakuačním plánem objektu a proto je pro 

bezproblémové provedení vyklizení budovy velice důležitý nácvik těchto činností.  Důležitým 

faktorem při vyklizení objektů je bezesporu počet osob, které je nutno evakuovat. Vzhledem 

k rozdílné velikosti jednotlivých justičních objektů je rozdílný i počet zaměstnanců (krajské 

soudy mají větší počet senátů než soudy okresní a proto i počet zaměstnanců a soudců 

u těchto soudů je vyšší). Proto jsem při stanovení přibližného počtu evakuovaných 

justičních zaměstnanců v jednotlivých letech  vycházel z  celkového počtu justičních  

objektů (bez budov státních zastupitelství) a celkového počtu justičních zaměstnanců. 

Celkový počet zaměstnanců soudů je zobrazen v Příloze č. 4 [8]. Jsou zde uvedeny celkové 

počty zaměstnanců a soudců jednotlivých obvodů, do kterých spadají příslušné okresní soudy 

uvedené v Příloze č. 2 [13].  V tabulkách přílohy č. 2 nejsou záměrně uvedeny počty 

zaměstnanců státních zastupitelství. Počty zaměstnanců státních zastupitelství jsou vzhledem 

k počtu zaměstnanců soudů zanedbatelné. Dalším důvodem proč se nebudeme budovami 

státních zastupitelství při stanovení počtu osob k evakuaci zaobírat je i fakt, že do nich 

obvykle nemá veřejnost přístup.  
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Vyklizení (evakuace) budovy  

 V následující části se zaměřím na samotnou evakuaci justičních objektů. Poukáži na  

důležitost evakuačních plánů a evakuační připravenosti. Než se začnu zabývat problematikou 

samotného vyklizení justičních objektů, tak je třeba uvést MU, které vedou nebo velice často 

vedou k vyklizení (evakuaci) objektu. Mezi tyto MU patří zejména: 

o telefonická pohrůžka o uložení výbušniny, 

o nález podezřelého předmětu, 

o požár nebo průmyslová havárie, 

o hromadné nepokoje nebo vzetí rukojmího. 

Evakuace představuje soubor činností směřující k rychlému opuštění objektu pří 

hrozícím nebezpečí. Pokud chceme v případě vzniku MU v justičních objektech zajistit 

včasné a bezproblémové vyklizení budovy, je zapotřebí se na vznik MU a následné vyklizení 

budovy dokonale připravit a to jak teoreticky tak i prakticky.  

Evakuace objektu se realizuje na základě rozhodnutí odpovědné osoby (předsedy 

soudu) po svolání krizového štábu a po vyhodnocení veškerých aspektů vzniklé MU podle 

evakuačního plánu objektu. V evakuačním plánu je určeno místo odkud bude evakuace řízena 

(služebna JS) a také je určen pracovník (velitel jednotky JS), který evakuaci řídí a organizuje. 

 

Evakuační připravenost 

Připravenost na bezpečné, rychlé a efektivní zvládnutí evakuace vyžaduje:  

• informovanost a získání dostatečných znalostí o případném ohrožení a evakuaci, 

stanovení způsobů a prostředků varování o MU a případné evakuaci, 

• označení evakuačních tras a cest, evakuačních východů a evakuačních výtahů 

a stanovení místa pro shromáždění evakuovaných osob, 

• personální složení krizového štábu, 

• přesně definované kompetence a povinnosti jednotlivých zodpovědných osob, 

způsoby komunikace a předávání informací, 

• označení a zabezpečení vypínačů energií a hlavních uzávěrů (elektřina, voda, plyn), 

stanovení kompetentních osob pro jejich uzavření, 
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• praktický výcvik.  

 

Nejčastější  MU způsobující evakuaci justičních objektů je, jak ukazuje Tab. č. 5 

nahlášení o uložení výbušniny. Proto se zaměříme zejména na tuto MU. Obvykle dochází 

k oznámení o jejím uložení v budově telefonicky. Pro případ vzniku této mimořádné události 

jsou zpracovány formuláře uvedené v  Příloze č. 5, které jsou součásti každého místního 

telefonního seznamu a které jsou umístěny u každého telefonu. Každý zaměstnanec, kterému 

je výhružka směrována by měl postupovat v souladu s textem formuláře a snažit se pokud 

možno získat co nejvíce informací od volajícího, k čemuž by měl využít zde formulovanou 

strukturu otázek. Po skončení telefonického rozhovoru by měl každý oslovený zaměstnanec 

vyplnit další kolonky formuláře, dokud má informace využitelné z rozhovoru  pro další práci 

PČR  v živé paměti. Proto je z hlediska správného řešení MU velice důležitý postup již při 

samotném oznámení. 

o Pozorně naslouchat volajícímu, pokusit se s ním navázat kontakt, zachovat 

klid, volajícího nepřerušovat, zapisovat si poznámky; 

o Co nejvíce prodlužovat hovor s cílem získat důležité informace, pokládat 

doplňující otázky; 

o Po ukončení hovoru neprodleně informovat služebnu JS. 

  

 Složitostí praktického zvládnutí evakuace se budeme zabývat v kapitole č. 8. 
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7    Služební a profesní příprava příslušníků justiční stráže 

 Rozsah služební a profesní přípravy příslušníků a občanských zaměstnanců VSČR 

upravuje nařízení generálního ředitele VSČR č. 67/2009. Toto nařízení mimo jiné stanovuje 

rozdělení do učebních skupin a podskupin služební a profesní přípravy podle převažujícího 

charakteru činnosti. Stanovuje učební cíle a zásady školení a výcviku. Zaměřuje se na 

upevňování, prohlubování vědomostí a dovedností nezbytných pro výkon služby příslušníka, 

včetně jejich uplatňování při praktické činnosti. Školení a výcvik služební a profesní přípravy 

se provádí jednak formou hromadných přednášek, jednak formou společného zaměstnání 

učebních skupin, i formou samostudia [12].    

 

7.1 Služební příprava příslušníků justiční stráže 

Služební přípravy se zúčastňují příslušníci v rozsahu stanoveném Plánem služební 

přípravy. Služební příprava příslušníků JS je rozdělena do několika témat. 

 

Střelecká příprava a ostré školní střelby 

 Před vlastní střelbou se provede výuka teorie střelby, nauka o zbrani, seznámení 

s jednotlivými střeleckými cvičeními a s dodržováním bezpečnosti při střelbě. Ostré školní 

střelby se provádějí ze zbraní, které má příslušník přiděleny, nebo jsou ve výzbroji 

organizační jednotky a používají se k výkonu služby. 

 Příslušníci JS provádějí ostré školní střelby zpravidla dvakrát ročně. Provádějí se 

z revolveru viz Obr. č. 12 (dvě cvičení za rok) a z brokovnice viz Obr. č. 13 (dvě cvičení za 

rok). 

 

Obr. č. 12 Revolver Smith + Wesson                         Obr. č. 13 Brokovnice Winchester 
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Tělesná příprava 

 Cílem tělesné přípravy je udržování a rozvoj tělesné zdatnosti příslušníků. Skládá se 

zejména z přípravy a tréninku disciplín, které jsou součástí testů tělesné zdatnosti pro ověření 

fyzické způsobilosti pro výkon služebního místa. 

 Obsah testů tělesné zdatnosti: 

o člunkový běh 4 x 10 metrů, 

o klik – vzpor ležmo (opakovaně), 

o leh – sed (opakovaně), 

o celomotorický test, 

o běh na 1000 m. 

 

Sebeobrana a použití donucovacích prostředků 

 Způsoby sebeobranných technik a použití donucovacích prostředků: 

o obrana proti strkání nebo úchopům za oděv, 

o obrana proti úderům a kopům, 

o obrana proti útokům krátkou bodnou zbraní, 

o zákrok proti pasivnímu odporu, 

o znehybnění s přiložením pout a prohledáním, 

o odvedení pachatele, 

o použití obušku, 

o použití a manipulace se slzotvornými prostředky. 

 

Školení a prověření teoretických znalostí právních a vnitřních předpisů upravujících výkon 

služby 

 Příslušníci jsou prověřováni a školeni ze znalostí obecně závazných právních předpisů 

upravující výkon služby a z vnitřních předpisů  upravujících činnost na úseku, kde je 

příslušník služebně zařazen.  

 

Pořadová příprava příslušníků do doby vykonání služební zkoušky 

 Cviky z pořadové přípravy: 

o zdravení a vzdávání pocty, 

o povely a postoje, 

o obraty na místě, 

o obraty za pochodu, 
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o nástupové a pochodové tvary, 

o vystupování z tvaru, 

o hlášení nadřízenému a příchod k němu.  

 

7.2  Profesní příprava příslušníků justiční stráže 

 Profesní příprava příslušníků JS se skládá z následujících témat. 

 

Bezpečnost práce 

 Příslušníci jsou prověřováni a školeni z problematiky způsobu zajišťování bezpečnosti 

a ochrany zdraví při výkonu služby. Zejména zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru 

příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 262/2006 Sb., 

zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 

Protipožární příprava 

 Zajišťování požární ochrany k zabránění vzniku požáru nebo výbuchu s následným 

požárem k ochraně osob, zvířat a majetku. Zejména zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, 

ve znění pozdějších předpisů a Vyhláška Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení 

podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru. 

 

Zdravotnická příprava 

 Obsahem zdravotnické přípravy jsou  zejména zásady poskytování první pomoci, 

včetně jejího praktického nácviku. 

 

Komunikace s vězněnými a civilními osobami 

 Cílem je komunikace příslušníků při styku s civilními a vězněnými osobami při 

výkonu služby apod. 

 

Problematika organizovaného zločinu 

 Téma obsahuje zejména základní informace o organizovaném zločinu, příčiny 

organizovaného zločinu, organizovaný zločin v ČR apod.. Školení tohoto tématu provádí 

příslušník oddělení nebo samostatného referátu prevence a stížností. 
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Posilování právního vědomí (korupce, nepovolené styky, apod.) 

Příslušníci jsou proškolováni ze společenských příčin korupce, společenských 

důsledků korupce, s korupcí ve státní správě, vztah korupce k organizovanému zločinu, proti 

korupčním programem apod.  Školení tohoto tématu provádí příslušník oddělení nebo 

samostatného referátu prevence a stížností.  

 

Školení a prověřování teoretických znalostí, právních a vnitřních přepisů upravující výkon 

práce ve VSČR 

 

Drogová problematika 

 Úkolem je seznámení s drogovou problematikou v ČR, základní skupiny, 

charakteristika a problematika zneužívání  jednotlivých drog. Drogy a trestná činnost. 

Legislativní úprava drogové problematiky apod. 

 

Vzdělávání v oblastech ochrany životního prostředí ve VSČR 

Výchova k lidským právům a profesní etika 

 Proškolení příslušníků z problematiky, legislativní úprava vztahující se k dodržování 

lidských práv. Dodržování profesní etiky při výkonu služby apod.   

 

Obecné zásady při vzniku krizových stavů a mimořádných událostí, povinnosti zaměstnance 

při realizaci Plánu vyrozumění a svozu 

 Seznámení a proškolení příslušníků ze zásadami při vzniku mimořádných událostí 

a krizových stavů. Zejména nařízením generálního ředitele VSČR č. 34/2009, o hlášení 

mimořádných událostí ve VSČR a nařízením generálního ředitele VSČR č. 13/2006, 

o činnosti VSČR při řešení mimořádných situací a mimořádných událostí, o činnosti 

krizového štábu vězeňské služby a pracovištích krizového řízení.  

 

Činnost zaměstnance při zajištění místa trestného činu 

 Zejména postup příslušníka při zajištění místa trestného činu, seznámení s obsahem 

hlášení z místa trestného činu apod. 

 

Strategie boje proti extremismu 

 Obsahuje základní informace o extremistických skupinách v ČR i v zahraničí, 

příčinách extremismu apod. 
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Činnost Pracoviště krizového řízení organizační jednotky 

 Nácvik činnosti pracoviště krizového řízení  vězeňské stráže při vzniku MU. 

 

Mimo služební a profesní přípravu organizovanou VSČR jsou příslušníci JS 

pravidelně školeni a seznamováni bezpečnostním ředitelem nebo pověřenou osobou  s 

evakuačním plánem  a plánem krizové připravenosti. Problematikou evakuace se budeme 

blíže  zaobírat v následujících kapitolách. 

 

7.3  Služební příprava příslušníků Policie ČR  

 Služební přípravu Policie ČR upravuje závazný pokyn policejního prezidenta 

č.4/2009, ve znění pozdějších předpisů. Příslušníci PČR jsou rovněž rozděleni do skupin 

služební a profesní přípravy podle převažujícího charakteru činnosti při plnění služebních 

úkolů. Pro srovnání se služební a profesní přípravy příslušníků JS  využijeme služební 

přípravy příslušníků PČR zařazených do skupiny, která se svou povahou vykonávaných 

činností nejvíce přibližuje činnostem vykonávaným příslušníky JS.  

  

Cíle a rozsah jednotlivých témat služební přípravy příslušníků PČR 

 

Příprava k použití střelné zbraně – střelecká příprava 

 Cílem přípravy je získání, udržování a prohlubování nadprůměrných teoretických 

znalostí a praktických dovedností při manipulaci a zacházení se všemi přidělenými 

služebními zbraněmi. Příslušníci PČR vykonávají střeleckou přípravu zpravidla  8 x ročně 

a to prováděním různých  střeleckých technik. V rámci střelecké přípravy je i taktika použití 

a bezpečnostní opatření při použití slzotvorných prostředků. 

 

Nácvik používání donucovacích prostředků (včetně profesní sebeobrany) 

 Cílem přípravy je získání, udržování a prohlubování nadprůměrných teoretických 

znalostí a praktických dovedností v oblasti racionální obrany a útoku, včetně použití 

přidělených donucovacích prostředků. 

 Příklady témat: 

o údery a kopy sebeobrany, 

o hmaty a chvaty, 

o použití obušku, 
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o úder střelnou zbraní, 

o poutání pachatele, 

o poutací polohy apod..  

 

 

Nácvik taktických dovedností 

 Cílem je zvládnutí rizikových situací ohrožující život a zdraví při služebním zákroku 

proti pachatelům trestné činnosti a přestupků a schopnost volit optimální postup k dosažení 

stanoveného cíle zákroku. 

 Příklady témat: 

o kontrola totožnosti, 

o eskorta zadrženého pachatele, 

o zastavení a kontrola vozidla, 

o způsoby vstupu a vniknutí do objektu apod.. 

 

Kondiční příprava   

 Úkolem kondiční přípravy je udržování fyzických předpokladů na úrovni kondiční 

(nad úrovní průměrné populace). 

 Obsah testů tělesné zdatnosti: 

o člunkový běh 4 x 10 metrů, 

o klik – vzpor ležmo (opakovaně), 

o celomotorický test, 

o běh na 1000 m. 

 

7.4  Porovnání služební a profesní přípravy 
 

Porovnání s PČR 

 

U obou bezpečnostních sborů je služební příprava nedílnou součástí výkonu služby. 

Jejím cílem je osvojit si znalosti a dovednosti nezbytné pro výkon služby, naučit se 

spolehlivému, účinnému a zákonnému ovládání donucovacích prostředků, udržovat fyzickou 

kondici a to formou pravidelného tréninku a procvičování, prověrek a testů.  A patří zde 

zejména: 
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o střelecká příprava,  

o nácvik používání donucovacích prostředků,  

o kondiční příprava a odborná příprava.  

 

Porovnáním služebních příprav obou bezpečnostních sborů ČR lze konstatovat, že obě 

bezpečnostní složky se ve svých přípravách zaměřují na zdokonalování a nácvik činností 

typických  pro jejich výkon služby.  

Zásadní rozdíl však spatřujeme ve střelecké přípravě, konkrétně v jejím rozsahu. 

Zatím co příslušníci JS absolvují pouze dvě střelecká cvičení z každé zbraně (celkem tedy 

čtyři cvičení), příslušníci  PČR absolvují ročně zpravidla dvanáct střeleckých cvičení. 

Střelecká příprava příslušníků JS a  s ní související manipulace a zacházení se zbraní je dle 

mého názoru nedostatečná zejména co se týká její četnosti. Je třeba si uvědomit, že nácvik 

manipulace se střelnou zbraní a následně i samotná střelba si vyžaduje daleko větší pozornost. 

V tomto směru by mohla střelecká příprava PČR posloužit jako jisté „vodítko“ pro střeleckou 

přípravu příslušníků JS.  

 

Porovnání s VSČR  

 

 Ve VSČR se na základě [10], provádějí různá námětová a modelová cvičení. Cílem 

těchto cvičení je zkvalitnění připravenosti věznic na  různé druhy MU v jednotlivých 

vězeňských objektech. Cvičení se provádí nejméně jednou ročně v rámci prověření 

akceschopnosti a připravenosti organizační jednotky. Jako příklad již realizovaného 

modelového cvičení lze uvést vyhlášení cvičného požárního poplachu, které proběhlo ve 

Vazební věznici Ostrava.  Toto cvičení mělo za úkol prověřit organizační opatření při vzniku 

požáru v objektu. Součástí cvičení bylo i ověření součinnosti s jednotkou Hasičského 

záchranného sboru moravskoslezského kraje při jeho likvidaci a evakuaci osob. 

 Tato cvičení nejsou sice přímou součástí profesní přípravy příslušníků VSČR, ale na 

tuto přípravu přímo navazují. Jsou jakým si praktickým vyústěním teoretické přípravy na 

vznik MU ve vězeňských objektech.  
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8    Návrhy na změny služební a profesní přípravy 

Na základě vyhodnocení současného stavu služební a profesní přípravy příslušníků JS 

se pokusím v této části navrhnout změny, které by mohly přispět ke zkvalitnění výkonu 

služby příslušníků JS, zejména se pak zaměřím na praktický výkon služby při vzniku MU a  

činnostech spojených s vyklizením budovy. Další návrh na zlepšení současného stavu se 

zaměřuje na důležitost kontroly osob vstupujících do budovy pomocí detekční techniky.  

 

 Nedostatky služební a profesní přípravy 

1. Nedostatečná četnost střelecké přípravy a ostrých školních  střeleb.  

2. Absence praktického nácviku činností při zvládání MU spojených s vyklizením 

objektů. 

3. Absence školení obsluhy detekční techniky.  

 

8.1  Střelecká příprava a ostré školní střelby 

Nařízení generálního ředitele č. 67/2009, kterým se stanoví rozsah služební a profesní 

přípravy příslušníků a občanských zaměstnanců VSČR, nabylo účinnosti dnem 15.12.2009. 

Nelze proto objektivně vyhodnotit současný stav na základě skutečných výsledků ostrých 

střeleb. Proto pro vyhodnocení střelecké přípravy příslušníků JS využiji předchozí Nařízení 

generálního ředitele č. 22/2006, o služební a profesní přípravě příslušníků a občanských 

zaměstnanců VSČR, ve znění pozdějších předpisů. Toto nařízení nařizovalo provedení 

ostrých školních střeleb příslušníků JS v rozsahu pěti cvičení za rok. Rozsah střelecké 

přípravy příslušníků JS podle NGŘ č. 22/2006 je znázorněn v Tab. č. 7. 

Tab. č. 7 Rozsah střelecké přípravy příslušníků JS dle NGŘ č. 22/2006 

 Počet střeleckých cvičení za 1 rok 

Revolver 5 

Brokovnice 2 

 

Střelby příslušníků JS zařazených u místní jednotky v Karviné (9 příslušníků JS) 

probíhaly pravidelně jedenkrát měsíčně zpravidla od měsíce dubna do října. V tomto období 

pravidelných měsíčních střeleb nebyly problémy se splněním střeleckých cvičení a většina 

příslušníků splnila střelecké cvičení již při první střelbě. Po pětiměsíční „zimní“ pauze již 
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byla evidentně znát absence střeleckých cvičení. Mnozí příslušníci JS splnili  střelecká 

cvičení až po jejich opravě. Konkrétně bylo nutno střelecké cvičení opravovat u pěti z  devíti 

příslušníků JS. Z vyhodnocení střelecké přípravy za rok 2009, které je znázorněno v  Tab. č. 8 

jednoznačně vyplývá, že jakákoli dlouhodobější prodleva  se projeví zhoršenou kvalitou 

střelby. 

Tab. č. 8 Vyhodnocení střelecké přípravy příslušníků JS zařazených u místní 

jednotky v Karviné za rok 2009 
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Nařízením generálního ředitele č. 67/2009,  byla snížena četnost ostrých střeleb na  

dvě střelecká cvičení za rok.  Rozsah střelecké přípravy příslušníků JS dle NGŘ č. 67/2009 je 

znázorněn v Tab. č. 9. 

Tab. č. 9 Rozsah střelecké přípravy příslušníků JS dle NGŘ č. 67/2009 

 Počet střeleckých cvičení za 1 rok 

Revolver 2 

Brokovnice 2 

 

Prodleva mezi ostrými školními střelbami bude tedy cca 6 měsíců. Na základě 

vyhodnocení střelecké přípravy z roku 2009 lze tedy předpokládat, že příslušníci JS 

pravděpodobně splní střelecká cvičení, ale většina z nich až po opravě.  

Služba se zbraní a její perfektní zvládnutí nejen po stránce teoretické, ale i praktické je 

podmínkou odpovídajícího výkonu služby a zejména řešení mimořádných situací v rámci 

VSČR. Na kvalitní přípravě a zvládnutí výcviku se zbraní může záviset zdraví i život jak 
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příslušníka samého, tak i dalších osob. Pro dokonalé zvládnutí střelby je zapotřebí neustálé 

nacvičování této činnosti zejména formou ostrých střeleb. Pouze častým a pravidelným 

nácvikem lze docílit toho, že v případě nutnosti použití střelné zbraně  bude její použití 

efektivní.  

Navrhuji proto zvýšit četnost ostrých střeleb příslušníků JS a to v rozsahu minimálně 

šestkrát ročně tak, aby v každém jednotlivém termínu byly absolvovány ostré střelby 

z revolveru a brokovnice. 

 

8.2  Praktický nácvik taktiky a provedení vyklizení (evakuace) budovy 

O potřebě provádět nácvik evakuace mě přesvědčila statistika o počtu vyklizení 

justičních objektů uvedená v kapitole 6.2.2. Pro názornost praktického provedení vyklizení 

budovy využijeme budovu Okresního soudu v Karviné. Zaměříme se zejména na povinnosti 

příslušníků JS při vyklizení budovy soudu.  

 

8.2.1  Charakteristika budovy Okresního soudu v Karviné 

 Budova okresního soudu   má čtyři nadzemní a jedno podzemní podlaží a přímo 

sousedí s budovou Věznice. Budova má jeden hlavní vchod, který slouží jak pro vstup 

zaměstnanců, tak i pro vstup veřejnosti přicházející do budovy. Druhý  vchod do budovy 

slouží pouze jako únikový východ v případě mimořádné události. Budova soudu je vzhledem 

k charakteru činností, které se v budově provádějí rozdělena do dvou prostorů: 

• veřejného – do tohoto prostoru má přístup veřejnost nacházející se v budově 

bez omezení. Jedná se o prostory v prvním, druhém a třetím nadzemním 

podlaží, kde se nacházejí jednací síně a kanceláře určené pro styk s veřejností. 

Ostatní prostory na těchto podlažích (kanceláře pracovníků)  jsou trvale 

uzamčeny  a veřejnost má do těchto prostor povolen pouze v doprovodu 

zaměstnance OS. 

• neveřejného – jedná se o určité  prostory v prvním, druhém a třetím 

nadzemním podlaží a celé čtvrté nadzemní podlaží, které je určeno jako 

zabezpečená oblast a dále celé podzemní podlaží, kde se nacházejí spisovny 

a místnost pro utajeného svědka.    
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8.2.2  Vyhlášení a provedení evakuace budovy 

Při vyhlášení i samotné realizaci evakuace budovy je velice důležitá činnost 

příslušníků JS. Při vzniku MU v budově je do služebny JS svolán krizový štáb, který 

vyhodnotí vzniklou situaci a rozhodne  o dalším postupu  jejího řešení. Při vyhlašování 

evakuace je podle aktuálních informací o mimořádné události rozhodnuto, které evakuační 

cesty mohou být využity k evakuaci osob a kde se budou evakuované osoby a materiál 

shromažďovat. Velitel jednotky provede rozdělení jednotlivých příslušníků na jednotlivá 

evakuační stanoviště dle evakuačního plánu. Řídí a koordinuje ve spolupráci s krizovým 

štábem činnosti pro zvládnutí evakuace. Evakuace se vyhlašuje všemi dostupnými prostředky: 

• místním rozhlasem,  

• zprávou v počítačové síti,  

• formou pochůzky.  

Nejspolehlivější formou vyhlášení evakuace je vyhlášení pochůzkou, které provádějí 

příslušníci JS v prostorech přiřazeným k jednotlivým evakuačním stanovištím. Úkolem je 

vstoupit do všech přidělených prostor a místností a informovat zaměstnance i ostatní osoby o: 

• důvodech evakuace (druhu ohrožení),  

• případném ohnisku MU v budově, 

• možnosti úniku z místa, kde se nacházejí, 

• místě shromáždění mimo budovu. 

       

Příslušníci JS dále po vyhlášení evakuace: 

• řídí a koordinují odchod zaměstnanců a ostatních osob z budovy stanovenými 

evakuačními trasami na určené shromaždiště,  

• zajišťují bezpečný odchod eskorty do předem stanovených prostor,  

• zajistí otevření a střežení únikových východů z budovy,  

• zamezí vstupu dalších osob do budovy, 

• zajistí veškeré přístupové cesty v bezprostřední blízkosti budovy. 
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        Po ukončení evakuace provedou příslušníci JS důslednou kontrolu všech přidělených 

prostorů a místností v budově a výsledek nahlásí na služebnu JS. 

 

Rozmístění a povinnosti příslušníků na jednotlivých evakuačních stanovištích  

Stanoviště č.1 – Služebna justiční stráže – dva příslušníci JS 

 Příslušník řídí a koordinuje ve spolupráci s krizovým štábem činnosti pro zvládnutí 

evakuace. Je ve spojení s příslušníky na jednotlivých stanovištích. Přijímá hlášení 

o provedených činnostech. Řídí a organizuje postupný odchod osob z budovy dle 

evakuačního plánu. Spolupracuje s PČR,  informuje velitele PCŘ o přijatých a provedených 

opatřeních  a zajistí prohlédnutí budovy. Vede časový sled událostí a shromažďuje údaje pro 

odeslání hlásné služby apod. 

Stanoviště č.2 – Ohnisko mimořádné události – jeden příslušník JS 

 Příslušník JS z tohoto stanoviště průběžně informuje služebnu JS o vývoji situace 

přímo v místě MU. Řídí evakuaci osob v blízkosti ohniska MU, případně se podílí  na 

likvidaci MU. 

Stanoviště č.3 – Hlavní vchod do budovy – jeden příslušník JS 

 Úkolem příslušníka na tomto stanovišti je zamezit vstupu dalších osob do budovy. 

Zajistit úplné otevření vchodových dveří pro osoby, které budou vycházet z budovy a zajistit 

dveře tak, aby nedošlo k jejich zavření. Vycházející zaměstnance směřovat na určené 

shromaždiště. 

Stanoviště č.4 – Vedlejší vchod do budovy– jeden příslušník JS 

 Úkolem příslušníka na tomto stanovišti rovněž zamezit vstupu dalších osob do 

budovy. Zajistit úplné otevření vchodových dveří pro osoby, které budou vycházet z budovy 

a zajistit dveře tak, aby nedošlo k jejich zavření. Vycházející zaměstnance směřovat na určené 

shromaždiště. 

Stanoviště č.5 – Podzemní podlaží a první nadzemní podlaží – jeden příslušník JS 

 Na tomto stanovišti je úkolem příslušníka vyhlásit samotnou evakuaci vstupem do 

každé místnosti a prostoru na tomto stanovišti, vyhlásit samotnou evakuaci budovy. Řídit 

a koordinovat odchod zaměstnanců a ostatních osob z budovy stanovenými evakuačními 

cestami na určené shromaždiště. Pokud se nachází na určeném stanovišti vězeňská eskorta, 
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nebo eskorta PČR zajistí její bezpečný odchod do určených prostor. Po evakuaci osob 

z určených prostor a místností provést jejich kontrolu a nahlásit ukončení evakuace na 

služebnu. 

Stanoviště č.6 – Druhé  nadzemní podlaží – jeden příslušník JS 

 Úkoly na tomto stanovišti jsou shodné s úkoly na stanovišti č.5 

Stanoviště č.7 – Třetí nadzemní podlaží – jeden příslušník JS 

 Rovněž na tomto stanovišti jsou úkoly  shodné s úkoly na stanovišti č.5 

Stanoviště č.8 – Čtvrté nadzemní podlaží – jeden příslušník JS 

I na tomto stanovišti jsou úkoly stejné jako na stanovišti č.5 

 

Průběh evakuačního cvičení v budově okresního soudu v Karviné 

 Cvičná evakuace budovy byla vyhlášena na pokyn předsedy soudu ve 14,55 hod. Byla 

vyhlášena  místním rozhlasem, zprávou po počítačové síti a následně i příslušníky JS hlasem 

ve všech prostorách budovy. Cvičení se zúčastnili všichni příslušníci JS zařazení u místní 

jednotky JS. Příslušníci JS byli velitelem jednotky rozdělení na jednotlivá stanoviště, kde  

vyhlásili cvičnou evakuaci vstupem do každé místnosti a prostoru v budově. Následně řídili 

a zajišťovali postupné vyklizení budovy soudu udělováním pokynů zaměstnancům, kterou 

evakuační cestu mají k úniku využít na shromaždiště před budovou soudu. Po vyklizení 

a kontrole určených prostor nahlásili výsledek o splnění veliteli JS. Příslušníci na stanovištích 

u vchodů do budovy provedli otevření vstupních dveří, nevpouštěli další osoby do budovy. 

Unikající osoby směřovali na shromaždiště v parku u budovy soudu. Budova byla vyklizena 

v 15,10 hod. 

 Cílem tohoto evakuačního cvičení bylo určit v jakém reálném čase je možno vyklizení 

budovy provést za „ideálních podmínek“. Je nutno opět zdůraznit, že evakuace v  čase 15-ti 

minut byla provedena bez účasti osob z řad veřejnosti a eskorty. Navíc čas evakuace byl 

předem stanoven a všichni zaměstnanci byli o evakuaci předem informováni. Evakuační 

cvičení tady vlastně ukázalo pouze to za jakou dobu jsou příslušníci JS (v plném počtu) 

schopni vstoupit do všech kanceláří a prostorů v budově, vyhlásit zde evakuaci a následně 

všechny místnosti znovu zkontrolovat. Porovnání provedeného evakuačního cvičení 

s reálným stavem je znázorněno na Obr. č. 14. 
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                        V době evakuačního cvičení                                           Reálný stav  

 

• průměrný počet příslušníků JS ve službě 
6  1) 

• až 260 osob k evakuaci2) 
• 2 eskortované osoby, 5 členů eskorty  3) 
• náhlé provedení evakuace bez varování 

 
• 9 příslušníků JS 
• 140 evakuovaných zaměstnanců 
• absence veřejnosti 
• absence ozbrojené eskorty 
• seznámení s termínem a časem  

 

xxxx    

Poznámky: 
1) Počet příslušníků JS ve službě byl stanoven jako průměr příslušníků 
ve směně v letech 2008 a 2009. Při výpočtu byly zohledněny i  počty 
provedených služebních úkonů. 
2) Osazení objektu osobami, které se dle Technické zprávy požární 
ochrany mohou v budově současně vyskytovat. 
3) Průměrný počet eskort za sledované období. 

                                                                                                                                                                                                                            

Poznámky: 
     Za dobu posledních 10 let jedno realizované evakuační                                       
     cvičení, za výše uvedených okolností. 

                        Odchylka od reálného stavu 

• nižší počet příslušníků 
• mnohem vyšší počet 

evakuovaných osob 
• přítomnost eskorty 
• moment překvapení 

      Obr. č. 14 Porovnání provedeného evakuačního cvičení s reálným stavem 
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K obsazení všech stanovišť pro evakuaci  budovy je zapotřebí devět příslušníků JS. 

Tedy všech, kteří jsou k místní jednotce JS při Okresním soudu v Karviné zařazeni. Vzhledem 

k tomu, že příslušníci JS nevykonávají službu pouze v budově, ale i mimo budovu nelze vždy 

zajistit obsazenost všech stanovišť bude nutno  zpravidla sloučit dvě až tři stanoviště v jedno. 

Tímto se samozřejmě prodlouží jednak čas vyhlášení evakuace do všech prostor budovy 

i celkový čas úplné evakuace osob z budovy. V tomto vidím velký nedostatek v současném 

systému praktického nácviku, který se provádí v plném počtu příslušníků JS. Dalším 

nedostatkem je ten fakt, že pokud se provádí nácvik evakuace budovy, tak většinou ihned po 

začátku pracovní doby, nebo těsně před ukončením pracovní doby, tedy bez účasti osob z řad 

veřejnosti, eskorty a v předem stanoveném termínu a čase. Všichni zaměstnanci jsou o cvičení 

včas a v předstihu informováni a jsou na něj připraveni. Dalším důležitým faktorem při 

evakuaci je možnost přítomnosti vězeňské eskorty v budově. V případě vyhlášení evakuace  

je velice důležité zajistit bezpečný odchod eskorty do jiných střežených prostor. V našem 

případě do prostoru věznice. Nelze totiž vyloučit, že vznik MU a následná evakuace budovy 

mohla být vyvolána záměrně za účelem osvobození eskortované osoby.  

 V následující části se pokusím navrhnout modelová cvičení, která by mohla posloužit 

ke zkvalitnění přípravy nejen příslušníků JS, ale i zaměstnanců na MU s následnou evakuaci 

budovy.   

 

8.2.3  Návrh modelových cvičení 

 Návrhy modelových cvičení zejména cvičení při nahlášení o uložení výbušniny byly 

vypracovány na základě statistického hodnocení MU v justičních objektech.  Navrhuji proto 

v rámci zdokonalení evakuační připravenosti zaměstnanců a příslušníků JS provádět jednou 

ročně tato evakuační cvičení.  

 

1. Cvičení po nahlášení o uložení výbušniny v budově s následnou evakuací 

budovy. 

2. Cvičný požární poplach s následnou evakuací budovy. 
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Součinnostní cvičení s PČR při telefonickém nahlášení o uložení výbušniny v budově 

s následnou evakuací budovy 

 

Námět a průběh cvičení: 

• přijetí telefonického oznámení o uložení výbušniny v bodově příslušníkem JS, 

• nahlášení události na PČR, 

• provedení opatření k zabránění vstupu dalších osob do objektu, 

• vyrozumění velitele eskorty (pokud je eskorta přítomna) a zabezpečení jejího 

přemístění do předem stanoveného prostoru, 

• provedení kompletní prohlídky budovy příslušníky JS se zjištěním, že se v určité 

prostoru nachází podezřelý předmět, 

• zajištění místa nálezu, 

• zajištění přístupových cest k budově, 

• svolání krizového štábu na služebnu JS, 

• po příjezdu PČR společně vyhodnotit danou situaci, 

• vyhlášení evakuace všech osob z budovy všemi prostředky, určení evakuační trasy, 

• provedení evakuace příslušníky JS v součinnosti s příslušníky PČR, 

• shromáždění všech evakuovaných zaměstnanců na určeném shromaždišti, 

• kontrola všech prostor a místností v budově společně s PČR, 

• podat hlášení o ukončení evakuace a provést početní prověrku zaměstnanců na 

shromaždišti. 

 

Cíle cvičení: 

• procvičit připravenost sil, prostředků a součinnosti s PČR při vzniku MU, 

• zjistit dobu příjezdu PČR, 

• prověřit rychlost mobilizace, koordinace příslušníků JS a svolání krizového štábu, 
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• prověřit klíčové postupy a činnosti  příslušníků JS, 

• prověřit součinnost mezi PČR a příslušníky JS, 

• prověřit efektivnost komunikačních systémů, 

• zjistit časové údaje o evakuaci budovy, 

• vysledovat a upozornit na jevy, které mohou mít negativní vliv na průběh MU a  

evakuace zejména vznik paniky. 

 

Cvičný požární poplach v budově 

Námět a průběh cvičení: 

• vznik požáru v určitém prostoru, nebo místnosti v budově, 

• nahlášení požáru na ohlašovnu požáru (služebna JS), 

• provedení hasebního zásahu v místě ohniska požáru, 

• nahlášení cvičného požárního poplachu příslušníkem JS na operační středisko 

hasičského záchranného sboru a svolání krizového štábu na služebnu JS, 

• vyhlášení evakuace všech osob z budovy všemi prostředky, určení evakuační trasy, 

• provedení evakuace příslušníky JS, 

• shromáždění všech evakuovaných zaměstnanců na určeném shromaždišti, 

• kontrola všech prostor a místností v budově, 

• podat hlášení o ukončení evakuace a provést početní prověrku zaměstnanců na 

shromaždišti. 

 

Cíle cvičení: 

• procvičit připravenost sil a prostředků k likvidaci požáru, 

• prověřit rychlost mobilizace, koordinace příslušníků JS a svolání krizového štábu, 

• prověřit klíčové postupy a činnosti zejména příslušníků JS, 
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• prověřit účinnost požárních poplachových směrnic, úplnost a správnost požárního 

evakuačního plánu, 

• prověřit efektivnost komunikačních systémů, 

• zjistit časové údaje o evakuaci budovy, 

• vysledovat a upozornit na jevy, které mohou mít negativní vliv na průběh evakuace 

zejména vznik paniky. 

Aby bylo možno objektivně vyhodnotit evakuační připravenost je třeba provádět 

modelová evakuační cvičení v „reálných“ nikoli v „ideálních“ podmínkách. Tedy za plného 

provozu při účasti osob z řad veřejnosti, vězeňské eskorty a bez včasného informování 

zaměstnanců. Důležité je také provádět tato cvičení  s nižším počtem příslušníků JS, abychom 

se pokud možno co nejvíce přiblížili realitě. Jen na základě cvičení, která se co nejvíce blíží 

reálným situacím je možno provést důkladné prověření funkčnosti  a připravenosti na vznik 

a zvládání MU. Případně přijmout adekvátní nápravná opatření pro provedení změn nebo 

aktualizace  evakuačního plánu objektu.  

 

8.3  Školení  obsluhy detekční techniky 

 Vstupní místa do justičních objektů jsou vybavena, detekční technikou ke kontrole 

vstupujících osob, zavazadel a pošty.  Postup příslušníků JS při kontrole za využití této 

techniky i důležitost kontroly byly detailně popsány v kapitole 6.2.1. Povinnost vybavení 

jednotlivých justičních objektů detekční technikou stanovuje Instrukce Ministra spravedlnosti 

č.j. 500/2002-SOBŘ, o zásadách zabezpečení justičních objektů. Tímto předpisem není 

stanovena povinnost vybavení rentgenem na zavazadla i okresní soudy. Přesto došlo během  

několika posledních let v rámci zvýšení bezpečnosti u těchto objektů k instalaci těchto 

rentgenů i  do budov okresních soudů. Právě na absenci profesní přípravy týkající se obsluhy 

rentgenu na zavazadla se nyní zaměřím.  

 Základní obsluhu tohoto detekčního zařízení zvládne příslušník již po krátkém 

zaškolení. Příslušník by měl dobře znát nejen ovládání, ale i fyzikální principy využívané 

techniky. Rentgenový snímek je vyhodnocován na základě barevného rozlišení organických, 

anorganických a kovových materiálů. Automatická detekce látek odpovídající výbušninám je 

nepřesná a velice často takto označí i různé nápoje, knihy apod.  Nástražné výbušné systémy 

nohou být ukryty a zamaskovány  v celé ředě předmětů (knihy, spreje, mobilní telefony 
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apod.).  Velice složité je na rentgenovém snímku rozpoznat i výbušninu pokud je 

namontována do nějakého elektrického spotřebiče. Důležitý je proto výcvik obsluhy detekční 

techniky. Pouze pravidelným výcvikem obsluhy s ukázkami rentgenových obrazů nástražných 

výbušných systémů, nebo zbraní a znalosti možných způsobů jejich  maskování je možno 

dosáhnout efektivní kontroly.  

Další možností je využití výukových softwarů pro výcvik operátorů zavazadlových 

rentgenů. Jako příklad lze uvést je výukový program SmartObject. Na rozdíl od běžné praxe, 

kdy operátor rozpoznává předměty podle jejich rentgenových obrazů, v tomto případě 

vyhledává obrazy předem známých předmětů. Program používá naskenované obrazové 

podklady skutečných zavazadel, do kterých byly zabaleny nebezpečné předměty. Výcviková 

databáze SmartObject obsahuje více jak 5 000 předmětů. Pro jeho použití není potřeba 

zavazadlový rentgen, stačí jej pouze jednoduše nainstalovat do stolního počítače. Program 

zobrazuje objekty na fotografiích viz Obr. č. 15. Následně vyzve operátora, aby jej označil. 

Jakmile operátor rozpozná a označí daný objekt, tak ihned obdrží zpětnou odezvu, zda jej 

identifikoval správně [28]. 

 

                             

        Obr. č. 15 Prostředí školícího programu SmartObject  

 

Navrhuji v rámci služební a profesní přípravy provádět pravidelná školení příslušníků 

JS jednak specialisty se zaměřením na odhalování nástražných výbušných systémů a způsobů 

jejich možného ukrytí. Součástí výcviku by měly být ukázky již odhalených nástražných 

výbušných systémů. Zároveň využít pro výcvik příslušníků i výukových programů.  
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9    Závěrečné vyhodnocení 

Cílem diplomové práce bylo na základě vyhodnocení současného stavu, vypracovat 

návrh změn služební a profesní přípravy příslušníků JS České republiky se zaměřením na 

výkon služby při mimořádných událostech.  

Při hodnocení současného stavu služební a profesní  přípravy příslušníků JS je nutno 

uvést, že příslušníci JS jsou součástí VSČR, ale vykonávají službu v justičních objektech. 

Služební a profesní přípravu příslušníků zajišťuje příslušná věznice nebo vazební věznice a je 

organizována podle Plánu služební přípravy, Plánu profesní přípravy a Tematického plánu na 

příslušný kalendářní rok. Tyto plány schvaluje ředitel věznice a vypracovává zástupce 

vedoucího oddělení vězeňské a justiční stráže.  

Kromě služební a profesní přípravy organizované VSČR jsou příslušníci JS školeni 

i určenými zaměstnanci justice. Většinou bezpečnostním ředitelem příslušného objektu. 

Obsahem těchto školení je zejména školení o používání technických zařízení (EZS, EPS, 

SAS, CCTV). Dalším tématem je příprava evakuační připravenosti příslušníků JS v rámci 

krizového řízení a řešení MU. Příslušníci JS jsou bezpečnostním ředitelem nebo jinou 

pověřenou osobou pravidelně seznamováni s evakuačním plánem a plánem krizové 

připravenosti objektu. Teoreticky jsou tedy příslušníci a zaměstnanci na eventualitu vzniku 

MU i evakuaci objektu pravidelně připravováni. Proto jsem se teoretickou přípravou blíže 

nezaobíral a zaměřil se na praktické evakuační cvičení.  

Současná témata služební a profesní přípravy  příslušníků JS lze hodnotit jako vhodně 

a účelně zpracována i pro výkon služby příslušníků JS, přesto bych zde rád poukázal na 

některé  nedostatky z pohledu výkonu služby příslušníků JS a pokusil se  navrhnou  změny, 

respektive rozšíření služební a profesní přípravy příslušníků JS, zejména se zaměřením na 

výkon služby při MU. Konkrétně na praktický nácvik zvládání MU spojených s vyklizením 

budovy formou námětových a modelových cvičení. V rámci VSČR se pro zkvalitnění 

připravenosti věznic na  různé druhy MU již v jednotlivých vězeňských objektech různá 

námětová a modelová cvičení provádějí. V justičních objektech se obdobné námětové 

a modelové cvičení ve většině případů neprovádějí, nebo pokud se přeci jen provádí, tak svou 

formou nesplňují stanovený účel. Zde tedy spatřuji nedostatek v přípravě příslušníků JS. Proto 

jsem navrhl dvě modelová cvičení, která by měla přispět ke zkvalitnění připravenosti 

příslušníků i zaměstnanců na zvládání těchto činností. 
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Při navrhování  změn služební a profesní přípravy jsem využil svých praktických 

zkušeností a statistických údajů. Pro názornost praktického zvládnutí evakuace budovy jsem 

využil budovu okresního soudu v Karviné. O potřebě provádět nácvik evakuace mě 

přesvědčila i statistika o počtu vyklizení justičních objektů uvedená v kapitole 6.2.2. Dalším 

důležitým faktorem je počet osob který je nutno evakuovat a počet příslušníků JS, kteří 

evakuaci zabezpečují. Pouze praktickým cvičením je možno ověřit  funkčnost evakuačních 

plánů a prověřit schopnost příslušníků JS provést efektivní vyklizení  budovy.  

Mimořádné události s následným vyklizením budovy  vznikají  v justičních objektech 

spíše výjimečně, ale přesto, nebo spíše z tohoto důvodu je třeba věnovat nácviku zvládání 

těchto událostí zvýšenou pozornost. Pouhé zpracování evakuačních plánů bez jejich převedení 

do praxe formou pravidelného nácviku nemá význam. Při provádění vyklizení budovy vzniká 

mnoho situací, které vyžadují okamžité rozhodování. I proto je důležité je klást důraz zejména 

na praktická evakuační cvičení.  

Dalším návrhem na zlepšení současného stavu je zavedení pravidelných školení  

obsluhy detekční techniky. Zabezpečení vstupů a kontrola osob vstupujících do budovy jsou 

„alfou a omegou“ z hlediska bezpečnosti justičních objektů. Důležitost kontroly vstupujících 

osob, zavazadel a pošty, jednoznačně ukazuje statistika o počtu uschovaných zbraní 

a nebezpečných předmětů v letech 2006 - 2009, která je znázorněna v kapitole 6.2.1. Zvláště 

pak je důležitý nárůst počtu odebraných zbraní a nebezpečných předmětů v roce 2009. Oproti 

předchozímu roku 2008 je tento nárůst zhruba o 114 %.  S určitostí nelze říci co způsobilo 

tento enormní nárůst. Jednoznačně však lze říci, že nebyl způsoben rozšířením detekční 

techniky v justičních objektech. Ideální variantou pro snížení rizika pronesení nebezpečné 

výbušné látky je rozšíření detekční techniky o průchozí kabinkový detektor stopových částic 

s automatickým odběrem vzorků. Tato možnost je však v dnešní době pouhou fikcí.  

Rozpoznávání jednotlivých chemických materiálů a odhalování nebezpečných předmětů, 

zejména však odhalování trhavin, jednotlivých komponentů nástražných výbušných systémů 

vyžaduje dlouholetou praxi, specializovanou odbornou přípravu, školení a praktická cvičení 

vedená specialisty. S důležitostí pravidelných školení obsluhy detekční techniky jsem se 

setkal již při obhajobě své bakalářské práce. Kde jsem jako jeden z návrhů na zlepšení 

a zkvalitnění objektové bezpečnosti budovy soudu uvedl, že navrhuji rozšířit systém kontroly 

vstupujících osob o rentgen na zavazadla. V komisi  zasedal i tehdejší bezpečnostní ředitel 

Letiště Leoše Janáčka, který zdůraznil, že na základě svých zkušeností je velice důležité 

současně s instalací takového zařízení zajistit i pravidelná školení obsluhy této techniky. 
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10    Závěr 

Cílem diplomové práce bylo na základě vyhodnocení současného stavu, vypracovat 

návrh změn služební a profesní přípravy příslušníků JS České republiky se zaměřením na 

výkon služby při mimořádných událostech. 

Při psaní této diplomové práce jsem vycházel jednak ze statistik poskytnutých 

Generálním ředitelstvím VSČR a dále jsem uplatnil i zkušenosti z vlastní praxe. 

Práce ve své první části charakterizuje justiční stráž jakož to složku Vězeňské služby 

České republiky. Popisuje její hlavní úkoly, povinnosti a oprávnění příslušníků justiční stráže. 

Následně je popsána charakteristika a zabezpečení justičních objektů.  Dále následuje popis 

a zhodnocení současného stavu služební a profesní přípravy příslušníků justiční stráže. 

 Výstupem diplomové práce jsou návrhy na změny v oblasti služební a profesní 

přípravy vztahujících se zejména na zvládání činností při mimořádných událostech 

a následném vyklizení justičních objektů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

59 

11    Seznam použitých zdrojů 

 

[1]   ČSN EN 50 131-1. Poplachové systémy - Elektrické zabezpečovací systémy - část 

1:Všeobecné požadavky.Praha: Český normalizační institut, 1999. 

[2]  Encyklopedie o právu [online]. 2010 [cit. 2010-02-19]  Dostupný z WWW: 

http://iuridictum.pecina.cz/w/Soud 

[3]  Hasičský záchranný sbor moravskoslezského kraje [online]. 2010 [cit. 2010-03-11]  

Dostupný z WWW: http://www.hzsmsk.cz/prevence/pdf/hr_evakuace.pdf 

[4] Instrukce Ministra spravedlnosti č.j.395/2009-OBKŘ, o justiční stráži, ve znění    

pozdějších předpisů.  

[5]   Instrukce Ministra spravedlnosti č.j.500/2002-SOBŘ, o zásadách zabezpečení justičních  

         objektů, ve znění pozdějších předpisů.  

[6]     Jan Kolba: Nezávislost soudní moc – fikce nebo realita? In Právní rozhledy 23/2007, pp. 

860–864 = obhajoba soudcokracie. 

[7]    KŘEČEK, S., a kolektiv- Příručka zabezpečovací techniky. 2.vyd., 2003.351 s. ISBN80-

902938-2-4. 

[8]    Ministerstvo spravedlnosti České republiky [online]. 2010 [cit. 2010-02-09]  Dostupný 

z WWW: http://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?j=33&o=23&k=3397&d=47145  

[9]   Nařízení GŘ VS ČR č.11/2006, o vězeňské a justiční stráži, ve znění pozdějších 

předpisů.  

[10]  Nařízení GŘ VS ČR č. 13/2006. o činnosti VSČR po vyhlášení krizových stavů, při 

řešení mimořádných událostí, o činnosti Krizového štábu Vězeňské služby 

a pracovištích krizového řízení.  

[11]   Nařízení GŘ VS ČR č. 34/2009, o hlášení mimořádných událostí ve vězeňské službě 

ČR, ve znění pozdějších předpisů.  

[12]  Nařízení GŘ VS ČR č. 67/2009, kterým se stanoví rozsah služební a profesní přípravy 

příslušníků a občanských zaměstnanců VSČR. 

[13]  Nařízení GŘ VS ČR č. 72/2007, kterým se stanoví počty místních jednotek JS 

a seskupení místních jednotek JS do oblastí  

[14] Pokyn generálního ředitele Vězeňské služby České republiky č. 1/2008, o postupu     

příslušníků justiční stráže vykonávajících službu u vchodu do budovy soudu, při   

provádění kontrol vstupujících osob.  



 

60 

[15]  Pomůcka k problematice zajišťování bezpečnostní ochrany objektů, Výňatek z pomůcky   

Bezpečnostního odboru MV ČR,  Praha 2002.  

[16]  Systém soudů v České republice [online]. 2010 [cit. 2010-02-10]  Dostupný z WWW: 

http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/pdf/org_justice_cze_cs.pdf  

[17]  Usnesení vlády č. 715 ze dne 8.6.2009, o snížení počtu zaměstnaneckých míst u soudů. 

[18]  Ústavní zákon České národní rady ze dne 16. prosince  1992 Ústava České republiky. In 

Sbírka zákonů, Česká republika. 1993, Částka 1, 1. Dostupný také z WWW: 

http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/1993/sb01-93.pdf,ve znění pozdějších 

předpisů.  

[19]  Vězeňská služba České republiky [online]. 2010 [cit. 2010-02-07]  Dostupný z WWW: 

http://www.vscr.cz/generalni-reditelstvi-19/organizacni-struktura-2/ 

[20]  Vězeňská služba České republiky [online]. 2010 [cit. 2010-04-01]  Dostupný z WWW: 

http://www.vscr.cz/generalni-reditelstvi-19/stare-clanky-506/vs-cr-je-pripravena-na-

vykon-zabezpecovaci-detence-1101  

[21] Zákon České národní rady ze dne 8. ledna 1969  o zřízení ministerstev a jiných 

ústředních orgánů státní správy. In Sbírka zákonů, Česká republika. 1969, Částka 1, 2, s. 

16 – 20. Dostupný také z WWW: http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/1969/sb01-

69.pdf, ve znění pozdějších předpisů.  

[22]   Zákon ze dne 8. ledna 2009  trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

[23] Zákon ze dne 9. listopadu  1992 o Státním zastupitelství. In Sbírka zákonů, Česká 

republika. 1992, Částka 71, 253, s. 1522 – 1527. Dostupný také z WWW: 

http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/1993/sb71-93.pdf , ve znění pozdějších 

předpisů. 

[24] Zákon ze dne 17. listopadu  1992 o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky. In 

Sbírka zákonů, Česká republika. 1992, Částka 112, 555. Dostupný také z WWW: 

http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/1992/sb112-92.pdf, ve znění pozdějších 

předpisů.  

[25]  Zákon ze dne 23. září  2003 o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. In 

Sbírka zákonů, Česká republika. 2003, Částka 121, 361, s. 5850 – 5910. Dostupný také 

z WWW: http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/2003/sb121-03.pdf, ve znění 

pozdějších předpisů.  

[26]  Zákon ze dne 28. června 2000 o integrovaném záchranném systému a o změně 

některých zákonů . In Sbírka zákonů, Česká republika. 2000, Částka 73, 239, s. 3461 – 



 

61 

3474. Dostupný také z WWW: http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/2000/sb073-

00.pdf, ve znění pozdějších předpisů. 

[27]  Zákon ze dne 30. listopadu  2001 o soudech a soudcích. In Sbírka zákonů, Česká 

republika. 2002, Částka 4, 6, s. 162 – 215. Dostupný také z WWW: 

http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/2002/sb004-02.pdf, ve znění pozdějších 

předpisů.  

 

[28] Výukové programy operátorů [online]. 2010 [cit. 2010-04-19]  Dostupný z WWW: 

https://www.pcs.cz/rapiscan/produkty-a-sluzby/vyukove-programy.ep/ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

62 

12    Seznam příloh 

Příloha č. 1 – Organizační struktura VSČR       63 

Příloha č. 2 – Seskupení místních jednotek JS       64 

Příloha č. 3 – Statistické hodnocení služebních úkonů     68 

Příloha č. 4 - Celkový počet zaměstnanců soudů      72 

Příloha č. 5 – Plán činnosti  při výhružce po telefonu     73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


