
Vězeňská služba České republiky zastoupená jejím generálním 
ředitelem JUDr. Zde ňkem Karabcem na stran ě jedné 
 

a 
 

církve sdružené v Ekumenické rad ě církví České republiky 
(dále jen "ERC") jako členové a pozorovatelé (p říloha) 
zastoupené p ředsedou jejího řídícího výboru ThMgr. Pavlem 
Smetanou 
 

a 
 

Římskokatolická církev zastoupená p ředsedou České biskupské 
konference arcibiskupem PhDr. Miloslavem Vlkem na s tran ě druhé 
(dále jen "smluvní strany" , pokud z povahy v ěci nevyplývá n ěco 
jiného) uzavírají tuto 
 
 

DOHODU O DUCHOVNÍ SLUŽBĚ 
(dále jen "Dohoda). 
 
 
 

Čl. 1 
 
 

(1) Ú čelem této Dohody je vytvo řit v souladu s právními 
předpisy 1/ základní podmínky pro vzájemnou spoluprác i a pomoc 
Vězeňské služby České republiky (dále jen "V ězeňská služba") a 
církví a náboženských spole čností (dále jen "církve") p ři jejich 
účasti na náprav ě odsouzených ve v ěznicích nebo v samostatném 
oddělení vazebních v ěznic a na duchovní služb ě obvin ěným ve 
vazebních v ěznicích nebo ve zvláštním odd ělení v ěznic (dále jen 
"v ěznice"). 
 

(2) Tato Dohoda upravuje pravidla vstupu pov ěřených osob 
( Čl. 2 odst. 1) do všech v ěznic na území České republiky. 
 
 
 
 
 
-------------------------- 
1/ Zejména § 9 odst. 2 zákona č. 308/1991 Sb., o svobod ě 

náboženské víry a postavení církví a náboženských 
spole čností,  

§ 48 zákona č. 59/1969 Sb., o výkonu trestu odn ětí svobody, 
ve zn ění pozd ějších p ředpis ů , 

 
§ 23 a násl. vyhlášky č. 247/1992 Sb., kterou se vydává řád 
výkonu trestu odn ětí svobody v nápravn ě výchovných ústavech 
České republiky, 

 
§ 15 zákona č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby. 



 
 
 
 
 
 

(3) P ři činnosti podle odstavce 1 jde o 
 
a) konání bohoslužeb, 
 
b) individuální rozhovory, pastora ční návšt ěvy a umožn ění 

individuálního p řístupu k náboženským úkon ům, 
 
c) vedení studijních skupin k výkladu náboženských text ů ( 

biblické hodiny), 
 
d) zajiš ťování duchovní a náboženské literatury, 
 
e) provád ění p řednášek a besed, zejména s etickou tématikou, 

popřípad ě koncert ů hudebních skupin a jednotlivc ů, 
 
f) podíl na uplat ňování speciálních výchovných postup ů 2/ 
 
g) podíl na p říprav ě odsouzených k propušt ění na svobodu a na 

sociální práci s odsouzenými,  
h) další vhodné formy p řispívající k dosažení ú čelu výkonu 

odnětí svobody. 
 
 
 

Čl. 2 
 
 

(1) Duchovní službu podle této Dohody vykonávají os oby 
pov ěřené jednotlivými církvemmi (dále jen "pov ěřené osoby"). 
 

(2) Pov ěřené osoby mohou do v ěznice docházet, aniž by k 
Vězeňské služb ě byly v pracovn ěprávním vztahu, nebo mohou ve 
věznici p ůsobit bu ď v pracovním pom ěru (zpravidla na částe čný 
pracovní úvazek) anebo na základ ě dohod o pracích konaných mimo 
pracovní pom ěr (zpravidla dohoda o pracovní činnosti). 
 
 
 

Čl. 3 
 
 
 

(1) P ři V ězeňské služb ě p ůsobí V ězeňská duchovenská pé če 
(dále jen "VDP"), jejímiž členy jsou pov ěřené osoby. 
 
 
 
 



 
 
 
------------------------- 
2/ § 4 odst. 1 vyhlášky č. 247/1992 Sb. 
 
 
 
 
 

(2) VDP 
 
a) je pov ěřena pastora ční duchovenskou činností ve v ěznicích a 

dalších za řízeních, 
 
b) p ůsobí na základ ě spolupráce a vzájemné tolerance církví v 

ekumenickém duchu pod záštitou ERC. 
 

(3) Výkon duchovní služby koordinuje výbor VDP. 
 

(4) Pokud právní p ředpisy hovo ří o církvích, rozumí se jimi 
pro ú čely této Dohody i VDP. 
 
 
 

Čl. 4 
 
 
 

(1) Pov ěřené osoby p ři pln ění úkol ů ve v ěznici: 
 
a) prokazuji svoji totožnost a oprávn ění ke vstupu s uvedením 

rozsahu pohybu po objektu podle zvláštních p ředpis ů 3/, 
 
b) docházejí do v ěznice zpravidla dvakrát m ěsí čně, pokud 

pracovní smlouva nebo dohoda o pracovní činnosti nestanoví 
jinak, 

 
c) zachovávají v tajnosti d ůvěrn ě sd ělené skute čnosti (zpov ědní 

tajemství), 
 
d) dbají na ochranu utajovaných skute čností, pokud s nimi p řišli 

do styku p ři výkonu pastora ční duchovenské činnosti, 
 
e) dodržují právní p ředpisy a vnit řní p ředpisy platné pro výkon 

vazby a výkon trestu odn ětí svobody a respektují vnit řní řád 
věznice, 

 
f) p ůsobí v sou činnosti s p říslušníky a ob čanskými pracovníky 

Vězeňské služby. 
 

(2) Pov ěřené osoby (odstavec 1) jsou oprávn ěny zejména: 
 
a) vstupovat do v ěznic, v nichž konají pastora ční duchovenskou 



činnost a pohybovat se v nich v rozsahu stanoveném v nit řními 
předpisy 4/, 

 
b) podílet se vhodnými formani na nápravn ě výchovné činnosti u 

odsouzených 5/, 
 
 
-------------------------- 
3/ NG Ř č. 20/1993 o v ězeňské stráži p ři st řežení objekt ů 

Vězeňské služby České republiky, osob ve výkonu vazby a ve 
výkonu trestu odn ětí svobody a jejich p ředvád ění (Stráž-1).  

4/ Zejména Stráž-1. 
 
5/ § 4 odst. 1 a § 23 písm. F) vyhlášky č. 247/1992 Sb. 
 
c) upozor ňovat p říslušné služební funkcioná ře na eventuální 

nedostatky, které brání řádnému výkonu pastora ční 
duchovenské činnosti, pop řípad ě negativn ě ovliv ňují nápravn ě 
výchovnou činnost, 

 
d) požadovat informace o stavu a chování odsouzenýc h, jimž 

poskytují pastora ční duchovenskou činnost 6/, 
 
e) nahlížet do osobních spis ů odsouzených, jimž poskytují 

pastora ční duchovenskou činnost, pokud s tím tito odsouzení 
souhlasí 6/ 

 
(3) Pov ěřené osoby sdružené ve VDP jsou dále oprávn ěny 

vstupovat do prostor ů odd ělení s dohledem a odd ělení s dozorem, 
popřípad ě do odd ělení výkonu vazby se zmírn ěným režimem, pokud s 
tím odsouzení, pop řípad ě obvin ěni souhlasí. O vstupu do dalších 
prostor ů v ěznice rozhoduje její ředitel, který p řitom dbá na 
dodržování právních p ředpis ů 7/. 
 
 
 

Čl. 5 
 
 
 

(1) Ředitel v ěznice m ůže zakázat vstup pov ěřené osob ě, 
jestliže poruší právní p ředpisy nebo tuto Dohodu. 
 

(2) Proti rozhodnutí ředitele v ěznice o zákazu vstupu podle 
odstavce 1 m ůže pov ěřená osoba podat stížnost, a to do 7 dn ů ode 
dne doru čení rozhodnutí. Stížnost se podává generálnímu řediteli 
Vězeňské služby. 
 

(3) Generální ředitel V ězeňské služby rozhodne o stížnosti 
po projednání s výborem VDP a vyrozumí st ěžovatele nejpozd ěji ve 
lh ůt ě do 60 dn ů ode dne doru čení stížnosti. 
 
 
 



Čl. 6 
 
 
 

Jednotlivé organiza ční články V ězeňské služby poskytují 
pov ěřeným osobám a výboru VDP na základ ě návrhu výboru VDP 
náhradu prokázaných nutných výdaj ů souvisejících s poskytováním 
pastora ční duchovenské činnosti (zejména jízdné, náklady na 
poštovné a telefon), pokud takovou činnost nebylo možno 
zabezpe čit v rámci V ězeňské služby (nap ř. odesílání 
korespondence formou služebních zásilek, vy řizování telefonát ů v 
rámci telefonní sít ě V ězeňské služby). 
 
 
-------------------------- 
6/ § 26 odst. 1 vyhlášky č. 247/1992 Sb. 
 
7/ Zejména zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním 
(trestní řád), ve zn ění pozd ějších p ředpis ů. 
 

Čl. 7 
 
 

(1) Tato Dohoda se uzavírá na dobu neur čitou. 
 

(2) Tuto Dohodu lze písemn ě vypov ědět s tím, že její 
platnost skon čí uplynutím t ří kalendá řních m ěsíc ů následujících 
po měsíci, v n ěmž byla výpov ěď doru čena druhé smluvní stran ě. 
 
 

Čl. 8 
 
 

Tato Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu smluvními  
stranami a ú činnosti dnem vyhlášení. 
 
 
 
V Praze dne 7. ledna 1994 
 
Č.J.: G Ř-635/107/93 
Příloha:1 
 
 
Generální ředitel P ředseda řídícího P ředseda biskupské 

VS ČR: výboru ERC: konference ČR: 
 
JUDr. Zden ěk KARABEC ThDr. Pavel SMETANA PhDr. Miloslav VLK 

v.r. v.r. v.r. 
 
 
 
 
 



Příloha k Dohod ě 
________________ 
 
 
 
Seznam církví ERC, na které se vztahuje p ůsobnost Dohody 
 
I. Členské církve ERC 
 

1. Církev československá husitská 
2. Českobratrská církev evangelická 
3. Evangelická církev metodistická 
4. Bratrská jednota baptist ů 
5. Jednota bratrská 
6. Církev bratrská 
7. Pravoslavná církev v českých zemích 
8. Starokatolická církev 
9. Slezská církev a.v. 

 
II. Pozorovatelé ERC 
 

10. Církev adventist ů s.d. 
 
 
 

Sbírka na řízení 
generálního ředitele V ězeňské služby ČR 

 
 
--------------------------------------------------- -------------
-- 
Ročník 1994 
--------------------------------------------------- -------------
-- 

"Dohody
" 

 
 

Nařízení č. 3 
 

kterým se vyhlašuje Dohoda o duchovní služb ě 
 
 
 

Čl. 1 
 
 

Podle Čl. 4 písm. c/ RMS č.17/1992, kterým se vydává 
organiza ční řád V ězeňské služby České republiky, 
 
 
a/ vyhlašuji Dohodu o duchovní služb ě (zn ění je uvedeno v 

příloze), a 
 



b/ ukládám ředitel ům příslušných organiza čních článk ů V ězeňské 
služby České republiky zabezpe čit ve své p ůsobnosti pln ění 
obsahu Dohody o duchovní služb ě. 

 
 

Čl. 2 
 

Toto na řízení nabývá ú činnosti dnem vyhlášení. 
 
 
V Praze dne 7. ledna 1994 
Č.j.: G Ř- 635/107/93 
 
 
 

Generální ředitel 
Vězeňské služby ČR: 

 
plk. JUDr. Zden ěk KARABEC 
v.r. 


