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, povinný subjekt
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 prostřednictvím
elektronické adresy podatelny povinného subjektu dne
žádost o poskytnutí
informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím, jak ji podal
(„žadatel“); zaevidována byla pod čj.
Žádost obsahovala následující požadavky vztahující se ke statistickým informacím o trestné
činnosti osob vykonávajících trest odnětí svobody v roce 2020:
1. Statistické informace (popřípadě odkaz) pro jakou trestnou činnost byly úkony zahájeny?
2. Kolik trestných činů z celkového počtu spáchaly odsouzené ženy?

I.
Povinný subjekt sděluje, že informace se žadateli poskytuje, a to následovně:
Ad 1)
V roce 2020 zahájily policejní orgány úkony trestního řízení v celkem 1 206 případech
proti 1 420 vězněným osobám. Z uvedeného počtu bylo možné ustanovit 752 konkrétních
vězněných osob, u 668 osob se nepodařilo ustanovit totožnost pachatele. Proti 1 348 vězněným
osobám zahájil úkony trestního řízení policejní orgán Vězeňské služby České republiky a proti
72 vězněným osobám policejní orgán Policie České republiky.
Ke struktuře trestné činnosti povinný subjekt sděluje, že v rámci 1 206 případů bylo prověřováno
porušení 1 589 konkrétních ustanovení zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění
pozdějších předpisů („trestní zákoník“), kdy nejčastějšími paragrafy, pro jejichž porušení došlo
k zahájení úkonů trestního řízení, byly


§ 337

maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání (678 podezření),



§ 283

nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami
a s jedy (575 podezření),



§ 175

vydírání (59 podezření),



§ 146

ublížení na zdraví (59 podezření) a



§ 325

násilí proti úřední osobě (38 podezření).

Ad 2)
Z výše uvedeného počtu bylo zahájeno prověřování ve smyslu ustanovení § 158 odst. 3 zákona
č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, proti
35 vězněným ženám.
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