USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 3. února 2016 č. 80
k podnětu Rady vlády pro lidská práva k otázce vězeňství
Vláda
I.

bere na vědomí Podnět Rady vlády pro lidská práva k otázce vězeňství, uvedený
v části III materiálu čj. 1557/15;

II. ukládá
1. ministru spravedlnosti
a) zpracovat do 30. června 2016 analýzu fungování alternativních trestů a dopadů nového
trestního zákoníku na počet odsouzených vykonávajících trest odnětí svobody a na jejím
základě navrhnout opatření ke snížení počtu odsouzených ve výkonu tohoto trestu,
b) navrhnout do 31. července 2016 v rámci systemizace Vězeňské služby České republiky
na rok 2017 zvýšení počtu zaměstnanců působících ve výchovné a vzdělávací sféře
ve věznicích a tento úkol realizovat v rámci rozpočtových limitů celkových výdajů
a objemu prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci a počtu zaměstnanců
na rok 2017 a střednědobého výhledu na léta 2018 a 2019 příslušné rozpočtové kapitoly
a v případě, že to výše limitů neumožňuje, uplatnit požadavky na jejich zvýšení,
c) informovat každoročně do 30. dubna za předchozí kalendářní rok Radu vlády pro lidská
práva o vývoji suicidálního chování vězňů a o přijatých opatřeních ke snížení počtu
sebevražd a sebepoškozování mezi vězni, o přijatých preventivních opatřeních týkajících
se násilí mezi vězni a o přijatých opatřeních reagujících na rostoucí počet vězněných
osob, které mohou být nesoběstačné a z toho důvodu potřebují sociální poradenství
a pomoc nebo zdravotní služby (včetně ošetřovatelské péče), a to buď z důvodu svého
věku, nebo postižení,
d) zpracovat do 30. června 2016 ve spolupráci s ministryní práce a sociálních věcí
a 1. místopředsedou vlády pro ekonomiku a ministrem financí podrobnou analýzu
možnosti provádění případné valorizace pracovních odměn odsouzených s ohledem na
situaci na pracovním trhu a možnosti státu, včetně případného mechanismu zvyšování
těchto odměn, a tento úkol realizovat v rámci rozpočtových limitů celkových výdajů na rok
2017 a střednědobého výhledu na léta 2018 a 2019 příslušné rozpočtové kapitoly
a v případě, že výše limitů případné zvyšování neumožňuje, uplatnit požadavky na jejich
zvýšení,
e) do 30. června 2016 zřídit ve spolupráci s ministrem zdravotnictví a ministrem pro lidská
práva, rovné příležitosti a legislativu v návaznosti na doporučení Výboru Rady Evropy pro
zabránění mučení z roku 2011 pracovní skupinu, která vypracuje návrhy změn
v poskytování zdravotní péče osobám ve výkonu trestu odnětí svobody, výkonu vazby
a výkonu zabezpečovací detence, a návrhy těchto změn předložit vládě do 31. prosince
2016,

f)

uložit generálnímu řediteli Vězeňské služby České republiky, aby do 30. června 2016
zřídil v každé věznici tabulkové místo pro kaplana a zajistil vhodnou místnost pro
provádění bohoslužeb a tento úkol realizoval v rámci rozpočtových limitů celkových
výdajů, objemu prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci a počtu
zaměstnanců na rok 2017 a střednědobého výhledu na léta 2018 a 2019 příslušné
rozpočtové kapitoly a v případě, že to výše limitů neumožňuje, uplatnit požadavky na
jejich zvýšení,

g) činit každoročně ke dni 30. června ve spolupráci s generálním ředitelem Vězeňské služby
České republiky kroky k zajištění případné valorizace hodnot stravních jednotek pro
vězněné osoby, a to v návaznosti na vývoj cen potravin a tento úkol realizovat v rámci
rozpočtových limitů celkových výdajů na rok 2016 a střednědobého výhledu na léta 2017
a 2018 příslušných rozpočtových kapitol a v případě, že to výše limitů neumožňuje,
uplatnit požadavky na jejich zvýšení,
h) uložit do 29. února 2016 ve spolupráci s generálním ředitelem Vězeňské služby České
republiky všem ředitelům věznic a vazebních věznic, aby umožnili účast zástupci z řad
odsouzených na zasedání stravovací komise a aby umožnili vězněným osobám, aby si
za své finanční prostředky mohli nakupovat stravu z vývařovny pro zaměstnance
věznice, pokud tomu nebrání kapacitní podmínky vývařovny,
2. ministryni práce a sociálních věcí
a) dlouhodobě spolupracovat s ministrem spravedlnosti při tvorbě a aplikaci nástrojů
vedoucích k lepšímu začleňování osob propuštěných z výkonu trestu odnětí svobody,
případně osob se záznamem v rejstříku trestů, na trh práce (například řešení otázky
přiměřenosti požadavku na předkládání výpisu z trestního rejstříku),
b) navrhnout ve spolupráci s ministrem spravedlnosti a s ředitelem Probační a mediační
služby České republiky do 30. září 2016 opatření k větší míře začlenění osob
propuštěných z výkonu trestu odnětí svobody, případně osob se záznamem v rejstříku
trestů, do společnosti skrze dostupné začleňující služby či jiné formy podpory.

Provedou:
1. místopředseda vlády pro ekonomiku a
ministr financí,
ministři spravedlnosti, zdravotnictví,
ministr pro lidská práva,
rovné příležitosti a legislativu,
ministryně práce a sociálních věcí

Mgr. Bohuslav Sobotka, v. r.
předseda vlády
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