Vězeňská služba České republiky
Generální ředitelství Praha
Soudní č. 1672/1a, pošt. přihrádka 3, 140 67 Praha 4, tel.: 244 024 111, fax: 244 024 809, ISDS: b86abcb

SDĚLENÍ

ve věci žádosti o poskytnutí informace
Vězeňská služba České republiky, se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4, subjekt povinný
ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů („zákon o svobodném přístupu k informacím“), poskytovat
informace, vztahující se k jeho působnosti („povinný subjekt“), obdržel dne
prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb žádost o poskytnutí informace podle zákona
o svobodném přístupu k informacím, jak ji podal
(„žadatel“);
zaevidována pod čj.
Žádost byla předložena v následujícím znění: „Ve kterých věznicích způsobilých pro výkon trestu
odnětí svobody je umožněna veganská strava?“.
Povinný subjekt žádost posoudil z obsahu ve smyslu ustanovení § 37 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů, z hlediska ústavního práva na svobodný přístup
k informacím podle čl. 17 Listiny základních práv a svobod („Listina“) a na podkladě právní
úpravy v zákoně o svobodném přístupu k informacím a rovněž na základě respektované
judikatury Nejvyššího správního soudu a Ústavního soudu. A dospěl k závěru, že lhůtu
k vyřízení žádosti se patří prodlužit podle ustanovení § 14 odst. 7 zákona o svobodném přístupu
k informacím o 10 kalendářních dnů. Tuto skutečnost žadateli oznámil písemností pod čj. VS156211-2/ČJ-2021-800040-INFZ.
I.
K žádosti, co byla předložena ve znění: „Ve kterých věznicích způsobilých pro výkon trestu
odnětí svobody je umožněna veganská strava?“ povinný subjekt konstatuje:
Veganskou stravu Vězeňská služba České republiky jako takovou neposkytuje. Stravování osob
ve výkonu vazby se řídí ustanovením § 11 zákona č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znění
pozdějších předpisů, osob ve výkonu trestu ustanovením § 16 odst. 1 zákona č. 169/1999 Sb.,

o výkonu trestu odnětí svobody, ve znění pozdějších předpisů. V rozsahu, v jakém to provoz
konkrétní vazební věznice či věznice umožňuje, se ohledně stravy přihlíží k požadavkům
kulturních a náboženských tradic odsouzených. Vězeňská služba České republiky vězněné
osoby neselektuje dle jejich smýšlení nebo vyznání (např. křesťanské, muslimské, veganské,
vegetariánské apod.). Pokud má vězněná osoba jiné stravovací zvyklosti, může ji být tato strava
poskytnuta na základě žádosti podané řediteli vazební věznice či věznice, a pokud to umožňují
podmínky ve vazební věznici či věznici, žádosti vyhoví. Podmínkami jsou např. vybavení
kuchyně vhodným technologickým zařízením, kvalifikace personálu, dostupnost odpovídajících
surovin nebo zajištění zdravotní nezávadnosti připravované stravy. Cena příslušné stravy
se také musí vejít do stanoveného peněžního limitu, který je stanoven v Příloze č. 2 nařízení
generálního ředitele Vězeňské služby České republiky č. 16/2020 o stravování ve Vězeňské
službě České republiky (poskytuje v příloze tohoto sdělení).
Vězeňská služba České republiky plně respektuje jakékoliv vyznání vězněných osob a ty mají
stejná práva a povinnosti jako osoby s jakýmkoliv jiným nebo žádným vyznáním. Každá žádost
vězněné osoby na jiný způsob stravování je tedy posuzována zcela individuálně, a pokud
je to jen trochu možné, je ve většině případů dosaženo vzájemné shody.
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