

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 („povinný subjekt“), obdržela prostřednictvím elektronické adresy
podatelny dne
žádost o poskytnutí informace ve smyslu čl. 17 Listiny
základních práv a svobod a podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů („zákon o svobodném přístupu k informacím“). Žádost podal
(„žadatel“); zaevidována byla pod čj.

I.
Žádost o poskytnutí informace obsahovala následující požadavky (cit.): „Dle předchozí zprávy
za rok 2020 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. Prosím o informaci:
1)

Pro jakou trestnou činnost byly úkony trestního řízení zahájeny?

2)

Zda je možné určit počty prověřovaných k jednotlivým trestným činům?

3)

Jaké státní příslušnosti jsou podezřelé?“.
II.

K jednotlivým bodům žádosti uvádí povinný subjekt následující:
Ad 1), 2)
Z výše uvedeného počtu 35 žen byly úkony trestního řízení zahájeny pro podezření ze spáchání
konkrétního trestného činu dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších
předpisů („trestní zákoník“), v níže uvedeném počtu případů:

maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání (§ 337 trestního zákoníku)

14

nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy (§ 283 trestního
zákoníku)

11

násilí proti úřední osobě (§ 325 trestního zákoníku)

6

ublížení na zdraví (§ 146 trestního zákoníku)

2

křivé obvinění (§ 345 trestního zákoníku)

1

nebezpečné vyhrožování (§ 353 trestního zákoníku)

1

Ad 3)
Z výše uvedeného počtu 35 žen se v jednom případě jednalo o ženu státní příslušnosti státu
Ukrajina, v ostatních případech byla státní příslušnost žen vždy Česká republika.
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