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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 („povinný subjekt“), přijala dne  prostřednictvím 
poskytovatele poštovních služeb žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů („zákon o svobodném přístupu 
k informacím“), jak ji podal pan  

 („žadatel“); zaevidovala ji pod čj. 
  

Žádost obsahovala soubor otázek, týkajících se výkonu trestu odnětí svobody žadatele a otázky 
souvisejících s praxí podle zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně 
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů („zákon o výkonu trestu odnětí 
svobody“), popřípadě ve smyslu prováděcích předpisů.  

Žadatel se mimo jiné domáhal vyjádření, sdělení povinného subjektu k problematikám: „Zda je 
možné hovořit s členy poradní komise (§ 4 zákona o výkonu trestu) a zda se odsouzený může 
seznámit s informacemi poskytnutými touto poradní komisí? Jestli se ubytovací plochy započítává 
také lůžko, skříňka, stolek se židlemi apod.? Zda existuje seznam věznic, kde se připravuje 
vegetariánská strava? Jestli je dán seznam věznic, kde existuje oddíl pro nekuřáky? Zda vyhláška 
č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby se vztahuje a platí také pro věznice? Kolik 
má na oddíl pro 60 odsouzených připadat toalet a sprch? Jaké jsou počty odsouzených a kapacita 
(překročení kapacity) Věznice Příbram v letech 2018 až 2021? A jaká je doporučená kapacita?“. 

I. 

 
 
 
 
 

 Dále bylo 
nezbytné o jednotlivých bodech žádosti vést řízení odděleně, popř. skupinově.  
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II. 

Následující body žádosti povinný subjekt posoudil takto: 

1. Zda je možné hovořit s členy poradní komise (§ 4 zákona o výkonu trestu) a zda se odsouzený 
může seznámit s informacemi poskytnutými touto poradní komisí? 

Zde je nutno vycházet z účelu zřízení poradní komise, který je v uvedeném ustanovení § 4 odst. 1 
zákona o výkonu trestu vymezen způsobem: „K uplatňování poznatků, forem a metod zacházení 
s odsouzenými, které napomáhají k dosažení účelu výkonu trestu a k ochraně práv odsouzených, 
zřídí ředitel věznice poradní komisi…z odborníků..., kteří se mohou spolupodílet na naplňování 
účelu trestu nebo kteří se mohou podílet na zajištění začlenění odsouzeného po výkonu trestu do 
společnosti nebo na zajištění jeho léčby.“.  

Z uvedeného vyplývá, že k naplňování účelu v rámci „spolupodílení se na naplňování účelu 
trestu“ člen poradní komise může hovořit s odsouzenými, nikoli však v tom smyslu, že ze strany 
odsouzeného vzniká automaticky na takový rozhovor právo. K druhé části dotazu povinný 
subjekt odkazuje na ustanovení § 4 odst. 6 zákona o výkonu trestu odnětí svobody, z něhož 
vyplývá, že o činnosti poradní komise její předseda zpracuje vždy do 31. března souhrnnou 
zprávu a následně je po linii Generálního ředitelství Vězeňské služby České republiky 
zpracována celková komplexní zpráva, jež je předkládána ministru spravedlnosti. Z vyjádření 
ovšem následně nelze vyvozovat možnost odsouzeného seznamovat se jednotlivými dílčími 
informacemi, které komise předkládá v souladu s účelem svého zřízení řediteli věznice, jemuž 
jsou z povahy věci a účelu zřízené komise určeny.   

2. Jestli se (do) ubytovací plochy započítává také lůžko, skříňka, stolek se židlemi apod.? 

Do ubytovací plochy vymezené osobám ve výkonu trestu odnětí svobody se dle ustanovení § 17 
odst. 6 vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu 
odnětí svobody, ve znění pozdějších předpisů („řád výkonu trestu odnětí svobody“), se uvedené 
vybavení započítává. Od ubytovací plochy se v souladu s ustanovením § 17 odst. 5 řádu výkonu 
trestu odnětí svobody odečítá pouze plocha sociálního zařízení, je-li součástí cely/ložnice. 

3. Zda existuje seznam věznic, kde se připravuje vegetariánská strava? 

Pro potřeby umisťování, popř. přemisťování odsouzených není využíván „stálý“ seznam věznic, 
kde se připravuje vegetariánská strava. Nicméně, obecně je v souladu s ustanovením § 16 odst. 1 
zákona o výkonu trestu odnětí svobody při přípravě stravy přihlíženo k požadavkům kulturních 
a náboženských tradic odsouzených, včetně vegetariánské stravy. Konkrétní postup, realizace, je 
přitom vázána na aktuální možnosti věznice. 

4. Je dán seznam věznic, kde existuje oddíl pro nekuřáky? 

Pro potřeby umisťování, popř. přemisťování odsouzených není sestaven a užíván seznam věznic, 
kde existuje oddíl pro nekuřáky. V souladu s ustanovením § 23 odst. 7 řádu výkonu trestu odnětí 
svobody se na základě vlastní žádosti „odsouzený nekuřák umístí vždy odděleně od odsouzených 
kuřáků“. 

 
 

 

 


