

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 („povinný subjekt“), přijala dne
prostřednictvím
poskytovatele poštovních služeb požadavek na poskytnutí informace ve smyslu zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů („zákon
o svobodném přístupu k informacím“), který podal
(„žadatel“); zaevidovala jej pod

I.
Z obsahu podání jest patrno, že se žadatel domáhá dvou informací:
1)

Poskytnutí statistického přehledu pro všechny věznice povinného (organizační jednotky),
a sice seznam věznic s vyznačením, kde mohou odsouzení užívat varné konvice na přípravu
teplého čaje/kávy.

2)

Poskytnutí informace, kdo schválil řediteli plk. Mgr. Mišákovi ve věznici Mírov vnitřní řád
věznice.
II.

K bodům žádosti uvádí povinný subjekt následující:
Ad 1)
K ohřevu teplé vody pro osoby ve výkonu trestu odnětí svobody jsou nepřetržitě používány
varné konvice nebo zásobníky s horkou vodou, které odsouzeným poskytuje věznice, což není
v rozporu s ustanovením § 15 vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 345/1999 Sb., kterou
se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody, ve znění pozdějších předpisů („řád výkonu trestu
odnětí svobody“).

Odsouzeným, kterým není umožněna vlastní příprava kávy nebo čaje a nevykonávají některý
z kázeňských trestů uvedených v § 46 odst. 3 písm. f), g), h) zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu
trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění („zákon
o výkonu trestu odnětí svobody“), se poskytuje nejméně dvakrát denně vřelá voda na přípravu
nápojů.
V souladu s ustanovením § 30 řádu výkonu trestu odnětí svobody může ředitel věznice nebo
jím pověřený zaměstnanec Vězeňské služby České republiky povolit nákup, případně
dovoz a používání dalších věcí majících vztah k zajištění dalšího vzdělávání, programu
zacházení, případně zájmové činnosti odsouzeného a stanoví podmínky, za kterých lze další
věci používat. Jedná-li se o elektrospotřebiče s příkonem vyšším než 60 W, ředitel věznice
uzavře s odsouzeným písemnou dohodu o úhradě paušální náhrady za spotřebu elektřiny.
Ve vztahu ke statistickým údajům povinný subjekt uvádí, že s výjimkou dvou oddělení výkonu
trestu není ve věznicích vnitřním řádem odsouzených povoleno užívání vlastních varných
konvic. Ve věznicích, kde je zabezpečován výkon vazby, je v sedmi odděleních stanovena
možnost používání vlastních varných konvic obviněnými.
Ad) 2
V souladu s ustanovením § 14 zákona o výkonu trestu odnětí svobody, pak pro každou věznici
stanoví její ředitel se souhlasem Generálního ředitelství Vězeňské služby České republiky
vnitřní řád věznice, kterým se stanoví denní rozvrh chodu věznice, činnost odsouzených
a jejich podíl na řešení otázek souvisejících se životem ve věznici. Poslední schválené
změny ve Vnitřním řádu Věznice Mírov proběhly v červenci 2021 a netýkaly se předmětné
problematiky.
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