Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR
V. volební období

výbor pro obranu a bezpečnost
podvýbor pro vězeňství

ZÁPIS
z 2. jednání podvýboru pro vězeňství
které se konalo

dne 22.3. 2007
v zasedací místnosti výboru pro bezpečnost – 272 G.
Přítomné poslance a hosty přivítal předseda podvýboru pan Karel
Šplíchal, který poté předal slovo generálnímu řediteli Vězeňské služby ČR panu
Luďku Kulovi. Ten se nejprve vyjádřil k rozdanému materiálu – Analýza vývoje
počtu funkčních míst ve Vězeňské službě České Republiky v letech 2002-2007.
Pan ředitel Kula prohlásil, že Vězeňská služba nesouhlasí s dalším
snížením míst o 3 %. V době, kdy stoupá počet vězňů, nelze donekonečna
snižovat stavy VS. Přitom Vězeňská služba otvírá nově detenční ústav, přebírá
od armády objekt, ve kterém je zřízena nová věznice v Rapoticích, která musí
být zabezpečena nejméně 300 členným personálem a i ostatní věznice musí
fungovat na standardní úrovni.
Letos byla zima mírná a to se promítlo také v obsazenosti českých věznic.
Nepřesáhla 20 tis. odsouzených, což není v zimních měsících obvyklé, neboť
většina odsouzených se snaží nastoupit trest v zimě. Letos byla obsazenost
českých věznic překročena pouze o 2 %. Pokud by všichni odsouzení měli
nastoupit okamžitě trest, kapacita věznic ani Vězeňské služby by nestačila. Na
jednoho vychovatele připadá 20 vězňů, v některých věznicích je toto číslo ale
daleko větší. Pokud se bude pokračovat ve snižování stavu VS může to dojít až
k tomu, že na 60 vězňů bude 1 vychovatel. To už nemá s vězeňstvím v Evropě
nic společného. Celkově jsou nyní 4 vězni na 1 zaměstnance. Nyní přišel pokyn
snížit zaměstnance Vězeňské služby o dalších 700 zaměstnanců, nejlépe
v administrativní oblasti - ale i administrativa už je nadoraz, není kde snižovat.
Pan předseda Šplíchal poděkoval za příspěvek a otevřel diskusi.
Paní poslankyně Rujbrová poukázala na zkušenosti s vězeňství v Dánsku,
kde je 1 vychovatel na 1 vězně a v případě mládeže jsou to dokonce 4

vychovatele na 1 vězně. Domnívá se, že situaci, která nastala, nelze řešit pouze
rozpočtem a doporučuje se obrátit na pana ministra spravedlnosti.
Pan poslanec A. Černý prohlásil, že nechápe, jak je možné, že nový
ministr spravedlnosti nerespektuje již schválenou Koncepci rozvoje českého
vězeňství do r. 2015, kde se o žádném snižování stavu Vězeňské služby
nehovoří.
Pan poslanec L. Ježek řekl, že nebyl nikdy seznámen s Koncepcí
vězeňství a chtěl by s ní být seznámen, a to jak z hlediska ekonomického, tak
investiční výstavby i bezpečnosti.
Pan ředitel Kula odpověděl, že s ministrem spravedlnosti stále jedná, a že
si nemyslí, že by ministerstvo spravedlnosti chtělo VS házet klacky pod nohy.
Panu poslanci slíbil, že poslanci podvýboru obdrží příští týden bezpečnostní
koncepci do r. 2015 a i ekonomickou koncepci do 14 dnů.
Pan poslanec Kladívko doporučil, aby si podvýbor pozval na své další
jednání i pana ministra spravedlnosti. Také podotkl, že se dříve využívaly
v daleko větší míře alternativní tresty a nyní v posledních letech je trend zase
opačný a praktikuje se za každý trestný čin odnětí svobody. Je zapotřebí si
ujasnit jakou cestou se bude české vězeňství ubírat, protože od toho se odvíjí i
další věci – pokud se bude více odsuzovat k odnětí trestu budou zapotřebí nové
věznice, pokud se půjde cestou alternativních trestů, tak by se mohly
zkvalitňovat pouze stávající atd.).
Pan předseda Šplíchal pak otevřel otázku návštěv ve věznicích a krátce
seznámil nové poslance podvýboru s historií tohoto podvýboru, jehož byl
předsedou i v minulém volebním období. Navrhl, aby podvýbor uskutečnil
prohlídku věznice na Pankráci, a to v pátek 13.4.2007 dopoledne s tím, že
poslanci navštíví vedení GŘ VS a pak si prohlédnou věznici.
Poslanci o tomto návrhu hlasovali – 7 pro, 1 se zdržela.
Pan poslanec Boháč požádal ještě pana ředitele Kulu o pohled na
Vězeňskou službu v evropských zemích. Zejména o to, jak vypadá naše
vězeňství ve srovnání s EU.
Pan ředitel prohlásil, že to není problém, že materiál dodá písemně.
V jiných zemích je někde jiný systém – např. pod VS ČR spadají eskortní
služby, což v jiných zemích dělá policie apod.
Pan poslanec Kladívko navázal, že pokud je 3000 lidí v eskortním
systému, jak by to vypadalo, kdyby místa VS zůstala a eskortu převzal někdo

jiný.
Pan ředitel Kula odpověděl, že v Koncepci vězeňství do r. 2015 je už
požadavek, aby obviněné eskortovala Policie ČR.
Pan předseda Šplíchal ještě otevřel otázku vazby.
Pan ředitel řekl, že kapacita vazby je naplněna na 80 %. Na Pankráci se
připravuje moderní cela pro vazbu, jak by měla vypadat. Momentálně se vazba
intenzivně řeší. Obvinění budou např. dostávat ve vazbě jiné oblečení podobající
se více civilu.
Poté pan předseda Šplíchal ukončil jednání s tím, že připomenul, že další
zasedání podvýboru bude výjezdní – 13.4. do věznice na Pankrác.
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