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555/1992 Sb.

ZÁKON
České národní rady

o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky
ve znění zákona č. 169/1999 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 460/2000 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č.

362/2003 Sb.
zákona č. 436/2003 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č.

129/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb.,
zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 357/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č.

157/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb.. a zákona č. 65/2017303/2013 Sb.
 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)
 

HLAVA PRVNÍ
 

ÚKOLY, ORGANIZACE A ŘÍZENÍ VĚZEŇSKÉ SLUŽBY
 

§ 2
Úkoly Vězeňské služby

 
(1) Vězeňská služba

a)   spravuje a střeží vazební věznice a věznice a odpovídá za dodržování zákonem stanovených podmínek výkonu
vazby a výkonu trestu odnětí svobody,

b)  spravuje a střeží ústavy pro výkon zabezpečovací detence,
c)  střeží, předvádí a eskortuje osoby ve výkonu vazby, ve výkonu zabezpečovací detence a ve výkonu trestu odnětí

svobody  a  eskortuje  tyto  osoby  do  výkonu  ústavní  nebo  ochranné  výchovy,  ústavního  ochranného  léčení  nebo
zabezpečovací detence, a to bezprostředně po ukončení výkonu vazby, zabezpečovací detence nebo trestu odnětí
svobody,

d)  prostřednictvím programů zacházení soustavně působí na osoby ve výkonu trestu odnětí svobody a obdobně i na
některé skupiny osob ve výkonu vazby s cílem vytvořit předpoklady pro jejich řádný způsob života po propuštění,

e)    provádí  výzkum v  oboru  penologie  a  využívá  jeho  výsledky  a  vědecké poznatky  při  výkonu  vazby a  při  výkonu
trestu odnětí svobody,

f)     zajišťuje pořádek a bezpečnost v budovách soudů, státních zastupitelství a ministerstva a v  jiných místech  jejich
činnosti  a  v  rozsahu  stanoveném  tímto  zákonem  zajišťuje  pořádek  a  bezpečnost  při  výkonu  pravomoci  soudů  a
státních zastupitelství,

g)  vytváří podmínky pro pracovní a jinou účelnou činnost osob ve výkonu vazby, ve výkonu zabezpečovací detence a
ve výkonu trestu odnětí svobody,

h)  provozuje hospodářskou činnost za účelem zaměstnávání osob ve výkonu trestu odnětí svobody, případně i osob
ve výkonu vazby,

i)      vede evidenci osob ve výkonu vazby,  ve výkonu zabezpečovací detence a ve výkonu  trestu odnětí  svobody na
území České republiky,

j)     plní úkoly, které pro ni vyplývají z vyhlášených mezinárodních smluv, k  jejichž  ratifikaci dal Parlament souhlas a
jimiž je Česká republika vázána,

k)  zabezpečuje vzdělávání příslušníků Vězeňské služby (dále jen "příslušníci") a občanských zaměstnanců Vězeňské
služby, které provádí Akademie Vězeňské služby, a vzdělávání osob ve výkonu vazby a ve výkonu  trestu odnětí
svobody, které provádí Střední odborné učiliště,

l)      poskytuje  zdravotní  služby  ve  svých  zdravotnických  zařízeních  osobám  ve  výkonu  vazby,  osobám  ve  výkonu
zabezpečovací  detence  a  osobám  ve  výkonu  trestu  odnětí  svobody,  příslušníkům  a  občanským  zaměstnancům
Vězeňské služby;  v případě potřeby zabezpečuje  zdravotní  služby u mimovězeňských  poskytovatelů  zdravotních
služeb ch,

m) poskytuje nebo zajišťuje odbornou péči 10) osobám s adiktologickou poruchou, které jsou ve výkonu vazby, trestu
odnětí svobody nebo zabezpečovací detence,



n) m) v  rozsahu  stanoveném  zvláštním  právním předpisem  2)  objasňuje  a  prověřuje  vlastními  pověřenými  orgány
(dále  jen  "pověřené  orgány  Vězeňské  služby")  trestné  činy  osob  ve  výkonu  vazby,  trestu  odnětí  svobody  a
zabezpečovací  detence;  ve  spolupráci  s Generální  inspekcí  bezpečnostních  sborů  se  podílí  na  předcházení  a
odhalování trestné činnosti příslušníků Vězeňské služby a občanských zaměstnanců zařazených k výkonu práce
ve Vězeňské službě spáchané při výkonu služby nebo při plnění pracovních úkolů.

 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)
 

§ 30
 

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1993.
 

 
1)        § 9 odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích.
2)        § 12 odst. 2 trestního řádu.
3)               Například  §  16  a  20  zákona  č.  169/1999 Sb.,  o  výkonu  trestu  odnětí  svobody  a  o  změně některých

souvisejících  zákonů,  ve  znění pozdějších předpisů,  § 15  zákona č.  293/1993 Sb.,  o  výkonu vazby,  ve
znění pozdějších předpisů, § 63 zákona č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České
republiky,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  §  9  zákona  č.  240/2000  Sb.,  o  krizovém  řízení  a  o  změně
některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů.

4)        § 12 odst. 2 až 5 zákona ČNR č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky.
5)        § 55 a 73 trestního zákona.

§ 48 a 50 zákona č. 169/1999 Sb..
§ 15 a 18 zákona ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích.

5a)      § 158b trestního řádu.
§ 23a zákona č. 283/1991 Sb.

6)               Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č.
227/2000 Sb.

6c)            §  45  zákona  č.  218/2000 Sb.,  o  rozpočtových  pravidlech  a  o  změně  některých  souvisejících  zákonů
(rozpočtová pravidla).

6e)      Zákon č. 283/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
6f)       § 2 zákona č. 240/2000 Sb.
7a)           Zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování  těchto

zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon).
8)        § 158 odst. 1 trestního řádu.
9)        Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

10)      Zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek.


