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čj.: PMS-Spr 01633/2020-034 

 

Přehled informací poskytnutých Probační a mediační službou dle zákona č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, v roce 2020 

(zveřejňováno dle § 5 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím) 

 

1. 

Znění žádosti1: Kolikrát byl pravomocně uložen trest domácího vězení v roce 2019 a v roce 
2020? 

Žádost ze dne: 22. 5. 2020. 

Zodpovězeno dne: 4. 6. 2020. 

Číslo jednací: PMS-Spr 01518/2020-031-2. 

Odpověď na žádost o informaci2: 

Probační a mediační služba má k dispozici pouze svá data, nikoliv data soudů, tj. jedná se o 
tzv. nápad případů (nově evidované spisy za dané období). 

Od 01. 01. do 31. 12. 2019 Probační a mediační služba zaevidovala 243 trestů domácího 
vězení. 

Od 01. 01. do 31. 05. 2020 Probační a mediační služba zaevidovala 87 trestů domácího 
vězení. 

Výše uvedené počty „nápadu“ případů se mohou cca v řádu jednotek lišit od údajů soudů, 
jelikož některé tresty mohly být soudy uloženy již v roce předešlém (zejména konec roku), ale 
do evidence Probační a mediační služby se mohly dostat až v roce následujícím. Pro 
podrobnější údaje si budete muset vyžádat údaje přímo od soudů. 

 

 

2. 

Znění žádosti:  

Dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím tímto žádáme Probační a 
mediační služba (dále jen povinný) o sdělení následujících informací týkající se interních a 
externích právních a obdobných právních služeb jako například administrování výběrových 
řízení dle zákona o zdávání veřejných zakázek a to v období od 1.1.2016 do 31.3.2020. 
Žádáme o následující: 

1. Uveďte celkovou cenu vynaloženou na interní právní služby poskytnutí zaměstnanci 
povinného povinnému a to rozčleněné na jednotlivé roky. 

2. Uveďte celkovou cenu, včetně DPH vynaloženou na všechny externí právní služby 
poskytnuté dodavateli povinného a to rozčleňené na jednotlivé roky. 

                                                           
1 Není uváděno plné znění žádosti (tj. včetně podpisů, dat a dalších náležitostí), pouze její předmětné znění. 
Text znění může být z toho důvodu zkrácen o informace, aby nedošlo ke zjištění totožnosti žadatele o 
informace. 
2 Není uváděno plné znění odpovědi (tj. včetně podpisů, dat a dalších náležitostí), pouze její předmětné znění. 
Text znění může být z toho důvodu zkrácen, aby nedošlo ke zjištění totožnosti žadatele o informace. 
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3. Uveďte celkovou cenu, včetně DPH vynaloženou na externí právní služby poskytnutí 
dodavatelem ROWAN LEGAL advokátní kancelář s.r.o IČ 28468414 a to rozčleněné na 
jednotlivé roky. 

Informace je možno zcela poskytnout formou vyplnění následující tabulky, která je i přílohou 
této žádosti o informace. 

Žádost ze dne: 22. 7. 2020. 

Zodpovězeno dne: 4. 8. 2020. 

Číslo jednací: PMS-Spr 01962/2020-031-2. 

Odpověď na žádost o informaci: 

Na základě Vaší žádosti ze dne 22. 7. 2020, Vám zasíláme informace ve Vámi požadované 
podobě, tj. tabulce. 

rok interní náklady externí náklady  

 zaplaceno  všichni dodatelé 
dohromady  

jen ROWAN LEGAL 

 suma (Kč) suma (Kč) suma (Kč) 

2016 646 798 Kč 1 893 640,75 Kč 1 751 202,75 Kč 

2017 712 215 Kč 1 423 187,75 Kč 1 236 153,65 Kč 

2018 1 270 002 Kč 1 578 615,40 Kč 1 446 482,40 Kč 

2019 1 319 885 Kč 754 678,50 Kč 508 593,25 Kč 

1.1.2020 až 
31.3.2020 

319 563 Kč 1 605 137,96 Kč 341 958,10 Kč 

 

 

3. 

Znění žádosti:  

S odkazem na § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 

znění pozdějších předpisů, Vás žádáme o poskytnutí následujících informací týkajících 

se výkonu spisové služby ve smyslu § 63 a následujících zákona č. 499/2004 Sb., 

o archivnictví a spisové službě. 

Důvodem žádosti o informace je snaha přehledně zmapovat stav výkonu spisové 

služby a plnění povinností dle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, 

a zejména posun v této rovině v období následujícím po analýze stavu spisové služby 

u organizací státní správy, realizované Ministerstvem vnitra v prvním pololetí roku 

2019, včetně stavu plnění akčních plánů, vytvořených v souvislosti s Usnesením vlády 
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č. 332 ze dne 13. května 2019. 

Ve výše uvedených souvislostech tedy žádáme o poskytnutí následujících informací a 

dokumentů: 

a) platná verze Spisového řádu Vaší organizace, 

b) schválený Akční plán Vaší organizace, vytvořený na základě Usnesení vlády 

č. 332 ze dne 13. května 2019, 

c) informace o míře a způsobu naplnění Akčního plánu dle bodu b) výše, 

nejméně v rozsahu odpovídajícím bodu II.2.c) Usnesení vlády č. 332 ze dne 13. 

května 2019, 

d) poslední protokol o provedení kontroly výkonu spisové služby, vyhotovený 

příslušným správním úřadem na úseku archivnictví a výkonu spisové služby 

v souladu s § 71 zákona č. 499/2004 Sb., případně informace o termínu a 

výsledku poslední provedené kontroly, 

e) poslední protokol o provedeném skartačním řízení podle § 21 vyhlášky 

č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, případně informace 

o termínu a rozsahu posledního skartačního řízení provedeného v digitální 

podobě. 

Žádost ze dne: 30. 7. 2020. 

Zodpovězeno dne: 14. 8. 2020. 

Číslo jednací: PMS-Spr 02155/2020-034. 

Odpověď na žádost o informaci: 

V přílohách této datové zprávy naleznete Vámi vyžádané informace a dokumenty ve struktuře: 

Příloha č. 1 – Spisový řád, Příloha č. 2 – Akční plán, Příloha č. 3 – Informace o míře a způsobu 

plnění Akčního plánu, Příloha č. 4 – Protokol o provedení kontroly výkonu spisové služby, 

Příloha č. 5 – Protokol o provedeném skartačním řízení. 

 

4. 

Znění žádosti: 

V souladu s ustanovením § 2 an. zák. č. 106/1999 Sb. v platném znění si Vás dovoluji požádat 
o informace v rozsahu přílohy č. 1, č. 2 a č2 3 této žádosti. 

Právo na informace je ústavně zaručeným politickým právem, proto jakékoliv obstrukce budou 
mít za následek soudní žaloby se všemi atributy z toho vyplývajícími. 

Příloha 1 – Oblast ekonomiky 

1. Průřezový a odvětvový rozpočet za rok 2020, stav čerpání k 1. 7. 2020. 

2. Kapitálové výdaje v rozsahu název akce, generální dodavatel, generální projektant, doba 
plnění, hodnota investice, spoluúčast jiných subjektů, smluvní vztah, odpovědná osoba za 
povinný subjekt i dodavatele. 

https://www.pmscr.cz/download/2020_dotaz_3_prilohy1-5.pdf
https://www.pmscr.cz/download/2020_dotaz_3_prilohy1-5.pdf
https://www.pmscr.cz/download/2020_dotaz_3_prilohy1-5.pdf
https://www.pmscr.cz/download/2020_dotaz_3_prilohy1-5.pdf
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3. Průměrná měsíční mzda (plat) brutto zaměstnanců povinného subjektu za rok 2017, 2018, 
2019 a k 1. 7. 2020. 

4. Fond FKSP – čerpání za rok 2017, 2018, 2019 a k 1. 7. 2020 včetně pravidel pro jeho užití 
zaměstnanci povinného subjektu. 

5. Kolektivní smlouva v aktuálním znění, počet odborových organizací u povinného subjektu 
v rozsahu název, sídlo, IČO, statutární zástupce. 

6. Neziskové organizace (spolky, nadační fondy apod. ve kterých je zřizovatelem nebo 
účastníkem povinný subjekt v rozsahu název, sídlo, IČO, statutární zástupce, zaměření, 
zakladatelská nebo zřizovací listině v aktuálním znění. 

Příloha 2 – Oblast personalistiky 

1. Organizační struktura, organizační řád, etický kodex zaměstnance, pracovní a spisový řád, 
skartační řád, to vše v aktuálním znění. 

2. Jmenný seznam volených představitelů, údaje s uvedením – titul, jméno, příjmení, politická 
příslušnost, zastávaná funkce v orgánech kraje, rok narození, to vše v aktuálním stavu. 

3. Jmenný seznam zaměstnanců povinného subjektu do úrovně vedoucího oddělení – titul, 
jméno, příjmení, zastávaná funkce, rok narození, to vše v aktuálním stavu. 

4. Celkový počet zaměstnanců povinného subjektu za rok 2017, 2018, 2019 a k 1. 7. 2020 
s rozlišením plánovaného a skutečného počtu. 

5. Jmenný seznam externích poradců v oblasti ostrahy majetku, právních služeb, ekonomiky 
a exekučního řízení – název, sídlo, IČO, předmět plnění, finanční ohodnocení, typ smluvního 
vztahu, doba trvání, odpovědný zástupce. 

6. Jmenný seznam všech zřizovaných subjektů – název, sídlo, IČO, odpovědní zástupci, 
kontakty, u rozlišení podle oblastí (školství, sociální služby apod.). 

Příloha 3 – Oblast informatiky a veřejného zdraví 

Jmenný seznam software, používaného povinným subjektem – autor, název software včetně 
obchodního jména, držitel licence, autorská nebo licenční odměna, smluvní typ, doba trvání. 

2. Vnitřní předpis, upravující ochranu osobních údajů v aktuálním znění. 

3. Opatření povinného subjektu v režimu nouzového stavu státu na ochranu zaměstnanců i 
veřejnosti před pandemií koronaviru COVID-19 v úplném znění. 

4. Předpis BOZP v oblasti ochrany zdraví před infekčními nemocemi a patogeny v aktuálním 
znění včetně metodiky prevence a detekce. 

5. Jmenný seznam ochranných pomůcek a prostředků v souvislosti s pandemií koronaviru 
COVID-19 v rozsahu – název komodity, název dodavatele, IČO, jednotkové množství, 
jednotková cena, smluvní vztah, termín dodání, celkem cena. 

6. Forma a způsob testování, vyhodnocování včetně opatření u pozitivně nemocných 
zaměstnanců a veřejnosti, počet provedených testů na COVID-19 od 1. 1. 2020 do 
současnosti, kolik osob z toho pozitivních. 

Žádost ze dne: 12. 8. 2020. 

Zodpovězeno dne: 7. 9. 2020. 

Číslo jednací: PMS-Spr 02159/2020-034. 

Odpověď na žádost o informaci: 

Odpověď je zveřejněna formou textového dokumentu a příloh v následujícím znění: 
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Odpověď na žádost_anonymizovaná, Příloha č. 1_Celkový počet zaměstnanců, Příloha č. 
2_BOZP, Příloha č. 3_Covid, Příloha č. 5_Kolektivní smlouva, Příloha č. 8_jmenný seznam 
software, Příloha č. 9_kapitálové výdaje, Příloha č. 11_FKSP_2017, Příloha č. 
11_FKSP_2018, Příloha č. 11_FKSP_2019, Příloha č. 11_FKSP_31_7_2020, Příloha č. 
12_ROZPOČET 2020 – PMS, Příloha č. 12_ROZPOČET 2020 - Prevence kriminality, Příloha 
č. 12_ROZPOČET 2020 - Protidrogová politika, Příloha č. 12_ROZPOČET 2020 - Příjmy a 
výdaje celek, Příloha č. 12_ROZPOČET 2020 - Příspěvky mezinárodním org 

 

 

5. 

Znění žádosti: V roce 2012 bylo spuštěno testování elektronického monitorovacího systému, 
kdy zakázku na zapůjčení 25 ks monitorovacích zařízení vyhrála firma 3M. Chci poprosit o 
poskytnutí detailů tohoto výběrového řízení, jednotlivých předložených nabídek, kritérií 
hodnocení a rozhodnutí o vítězi společně se zdůvodněním. Dále v souvislosti s tímto 
testováním chci požádat o výsledky testování, na základě kterých bylo rozhodnuto o vhodnosti 
tohoto typu monitoringu. - V dalších letech bylo vypsáno několik výběrových řízení, do kterých 
se nepřihlásila žádná firma. Chci poprosit o detail zadání těchto výběrových řízení, a jaké 
doplňující dotazy ze strany firem k němu byly položeny. - Byla provedena studie 
proveditelnosti? Je možné si ji dohledat? - Nakonec byla zvolena forma soutěžního dialogu, 
ze kterého vzešlo 5 nabídek firem. Chci poprosit o detaily nabídek těchto firem, kritéria 
hodnocení a rozhodnutí o vítězi společně se zdůvodněním. Byly cenové nabídky porovnávány 
např. s cenami v zahraničí? - Na kolik zařízení byla uzavřena smlouva s dodavatelem? Pod 
jakým číslem je tato smlouva evidována? - Kolik bylo dodáno náramků a kolik z nich je v 
současné době využíváno? Pokud nejsou využívány všechny, proč? - Byl zaznamenán nějaký 
případ vědomého či nevědomého poškození monitorovacího náramku? Pokud ano, jak toto 
bylo řešeno? - Jsou kromě sledovacích náramků využívány i stanice pro detekci alkoholu či 
jiná zařízení? 

Žádost ze dne: 28. 10. 2020. 

Zodpovězeno dne: 4. 11. 2020. 

Číslo jednací: PMS-Spr 03075/2020-034. 

Odpověď na žádost o informaci: 

V roce 2012 proběhlo zkušební testování některých zařízení elektronického monitoringu. 

Cílem tohoto testování bylo pouze bližší seznámení se s těmito zařízeními a možnostmi 

elektronického monitoringu z hlediska jeho případné využitelnosti v praxi PMS. Během dalších 

dvou let proběhlo výběrové řízení na dodání EMS, které však skončilo bez výsledku, protože 

se do něho nepřihlásil žádný zájemce. Materiály jsou již archivovány. 

Výběrové řízení na dodávku aktuálně používaného „Elektronického monitorovacího systému 

pro trestní justici (EMS)“ probíhalo formou soutěžního dialogu od uveřejnění zakázky na EMS 

dne 26. 2. 2016 do výběru nejvýhodnější nabídky dne 22. 2. 2017. Do soutěže se přihlásilo 8 

zájemců, 2 zájemci byli následně vyřazeni z důvodu neprokázání splnění technických 

kvalifikačních předpokladů. Ze zbývajících 6 zájemců obdržel zadavatel nabídky od 5 z nich. 

Základním hodnotícím kritériem byla dle čl. 10 zadávací dokumentace ekonomická výhodnost 

nabídky ve smyslu § 78 odst. 1 písm. a) zákona o veřejných zakázkách, přičemž dílčími 

hodnotícími kritérii byly: 

 Celková předpokládaná nabídková cena za plnění veřejné zakázky bez DPH (váha 

90 %); 

https://www.pmscr.cz/download/2020_dotaz_4_odpoved_anonymizovana_vcetne_priloh.pdf
https://www.pmscr.cz/download/2020_dotaz_4_odpoved_anonymizovana_vcetne_priloh.pdf
https://www.pmscr.cz/download/2020_dotaz_4_odpoved_anonymizovana_vcetne_priloh.pdf
https://www.pmscr.cz/download/2020_dotaz_4_odpoved_anonymizovana_vcetne_priloh.pdf
https://www.pmscr.cz/download/2020_dotaz_4_odpoved_anonymizovana_vcetne_priloh.pdf
https://www.pmscr.cz/download/2020_dotaz_4_odpoved_anonymizovana_vcetne_priloh.pdf
https://www.pmscr.cz/download/2020_dotaz_4_odpoved_anonymizovana_vcetne_priloh.pdf
https://www.pmscr.cz/download/2020_dotaz_4_odpoved_anonymizovana_vcetne_priloh.pdf
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 Termín dodání systému EMS (váha 3 %); 

 Maximální výše roční odměny za službu podpory dle čl. XII., odst. 8 Závazného 

vzoru Smlouvy (váha 4 %); 

 Řešení obsahující One – To – Many (váha 3 %). 

Jako nejvýhodnější byla vybrána nabídka izraelské společnosti SuperCom Ltd. Průběh a 

výsledky tohoto výběrového řízení byly na základě podnětu neúspěšných uchazečů 

předmětem zkoumání ÚOHS se závěrem, že smlouvu s vybraným zájemcem lze uzavřít.  

Smlouva o dodání EMS a poskytování dalších služeb byla podepsána dne 26. 9. 2017. ID této 

smlouvy je 3119510 a byla zveřejněna v registru smluv dne 6. 10. 2017. Rutinní provoz EMS 

byl zahájen dne 7. 9. 2018. Za období od 7. 9. 2018 do 31.10 2020 byl elektronický monitoring 

aplikován celkem u 478 osob. Náramky jsou využívány na základě soudních rozhodnutí.  

K případům poškození vybavení sloužícího k elektronickému monitoringu občas ze strany 

monitorovaných osob dochází a jsou řešeny v souladu s právními předpisy. Občanskoprávně 

jako škoda (nedbalostní případy, kterých je většina) nebo případně jako přečin poškození cizí 

věci (úmyslné případy, které se však vykytují velmi zřídka).  

Další konkrétní podrobnosti k Vašim dotazům si pak můžete dohledat ve veřejně dostupných 

zdrojích: 

Podrobnosti k výběrovému řízení si můžete dohledat na: 

https://tenderarena.cz/dodavatel/seznam-profilu-zadavatelu/detail/Z0002484/zakazka/59625  

Podrobnosti k uzavřené smlouvě o dodání EMS si můžete dohledat v registru smluv: 

https://smlouvy.gov.cz/  

https://smlouvy.gov.cz/vyhledavani  

Podrobnosti k využívání EMS si můžete dohledat na: 

https://naramky.justice.cz/   

6.  

Znění žádosti: 

Podle zákona č. 106/1999 Sb. Vás žádám po poskytnutí informací: 

1. Výše rozpočtovaných prostředků na odměny zaměstnanců v rozpočtech na rok 2018, 
2019, 2020. 

2. Uvedení celkového počtu zaměstnanců v roce 2018, 2019, a v roce 2020. 

3. Sdělení, podle požadovaných roků 2018, 2019, 2020: 
A) Kolik zaměstnanců v ročním úhrnu obdrželo odměnu vyšší než 5.000,- kč, kolik 
zaměstnanců obdrželo odměnu v ročním úhrnu vyšší než 10.000,- Kč, kolik zaměstnanců 
obdrželo odměnu v ročním úhrnu vyšší než 40.000,- Kč 

B) Kolik zaměstnanců obdrželo odměnu v ročním úhrnu ve výši 0,- Kč 

C) Uvedení pracovního zařazení zaměstnanců (název pracovní pozice) s odměnami 
vyššími než 40.000,- Kč v ročním úhrnu. 

4. Výše vyplacených odměn podle organizačních útvarů (dle tab. Na straně 16 výroční zprávy 
za rok 2019) 
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Žádost ze dne: 21. 12. 2020. 

Zodpovězeno dne: 5. 1. 2021. 

Číslo jednací: PMS-Spr 03859/2020-034. 

Odpověď na žádost o informaci: 

Ot.č.1) PMS nemá předem stanovenou výši rozpočtovaných prostředků na odměny. Jedná se 

o prostředky v rámci úspor. 

Ot.č.2) Počet zaměstnanců( přepočtených, bez projektů EZ) 

Rok 2018 – 487,47 

Rok 2019 – 499,35 

Rok 2020 – stav znám k 30. 9. 2020 – 486,02 

Ot.č.3) 

Výše odměn: 

Rok   nad 5 000 Kč    nad 10 000 Kč   nad 40 000 Kč 

2018   210     239     6 

2019   183     122     5 

2020   236     104     5 

dměny 0 

2018   25 

2019   31 

2020   22 

Odměny 0 mají zaměstnanci, kteří nesplňují zákonné požadavky na udělení odměny. 

Zaměstnanci, kteří měli odměny nad 40 000 Kč za rok jsou v pracovním zařazení: 

management PMS 

Ot.č .4) 

V roce 2019 bylo na odměnách vyplaceno dle regionů: 

Jihočeský – 303 300 Kč 

Jihomoravský – 542 800 Kč 

Praha - 439 600 Kč 

Ředitelství + Krajští vedoucí + oddělení EMS – 1 099 903 Kč 

Severočeský – 657 800 Kč 

Severomoravský – 639 800 Kč 

Středočeský - 482 550 Kč 

Východočeský – 391 300 Kč 
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Západočeský – 400 945 Kč 


