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 dne
prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb žádost o poskytnutí informace podanou
s odkazem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů („zákon o svobodném přístupu k informacím“), kterou podal
(„žadatel“); zaevidována pod
, ve znění (cit.):

2) Z dosavadního vyjádření VS ČR není zřejmé zda bude zabavitelná položka i z konta „Z“.
Prosím o SDĚLENÍ Z JAKÝCH ÚČTŮ A PODÚČTŮ ODSOUZENÉHO LZE POSTIHNOUT
FINANČNÍ PROSTŘEDKY V PŘÍPADĚ EXEKUČNÍHO VYMÁHÁNÍ?
3) Tvrzení VS ČR, že základní životní potřeby odsouzeného ve VTOS jsou zajišťování VĚZNICÍ,
pak prosím o sdělení o O JAKÉ ZÁKLADNÍ ŽIVOTNÍ POTŘEBY SE JEDNÁ? V JAKÉM
MNOŽSTVÍ? V JAKÉM ČASOVÉM HORIZONTU?
I.
Z hlediska ústavního práva na svobodný přístup k informacím dle čl. 17 Listiny, dále z hlediska
právní úpravy v zákoně o svobodném přístupu k informacím a na základě konstantní judikatury
Nejvyššího správního soudu nebo Ústavního soudu, povinný subjekt seznal a dospěl k závěru,
že nejsou dány důvody k odmítnutí této části žádosti.

II.
K jednotlivým bodům žádosti uvádí povinný subjekt následující:

Ad 2)
K dané problematice se vztahuje ustanovení § 25 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí
svobody a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění. K žadatelově dotazu
povinný subjekt uvádí konkrétně znění odst. 1 a odst. 4 výše zmíněného paragrafu a zákona, cit.:
„(1) Pokud byly odsouzenému do věznice zaslány peníze, převedou se na jeho účet zřízený
a vedený věznicí a odsouzený se o tom vyrozumí. Odsouzený nesmí mít u sebe během výkonu
trestu finanční hotovost. Peníze zaslané odsouzenému výslovně na úhradu nákladů
na zdravotní služby nehrazené z veřejného zdravotního pojištění, na úhradu regulačních
poplatků a na nákup léčivých přípravků, potravin pro zvláštní lékařské účely a zdravotnických
prostředků musí být uloženy na zvláštní účet, z něhož lze čerpat peníze pouze na úhradu
uvedených nákladů. Na zvláštní účet odlišný od zvláštního účtu podle věty třetí musí být
uloženo výživné na dítě, příspěvek na úhradu nákladů spojených s těhotenstvím a porodem,
přídavek na dítě, peněžitá pomoc v mateřství, rodičovský příspěvek, sirotčí důchod náležející
dítěti a jiné peníze výslovně určené na úhradu potřeb dítěte zaslané odsouzené těhotné ženě
nebo matce, která má ve výkonu trestu u sebe dítě; tyto peníze lze čerpat pouze na úhradu
potřeb dítěte. Nesouhlasí-li odsouzený s přijetím peněz, peníze se vrátí odesílateli na náklady
odsouzeného. Nemá-li odsouzený dostatek finančních prostředků na odeslání, odečte věznice
náklady na odeslání z odesílaných peněz. K přijetí peněz zaslaných orgány státní správy
a příjmu podléhajícího dani z příjmu se nevyžaduje souhlas odsouzeného.
(4) Neuhradí-li odsouzený rozsudkem stanovenou škodu nebo nemajetkovou újmu způsobenou
trestným činem, pro který se nachází ve výkonu trestu, pohledávky spojené s trestním řízením,
pohledávky vzniklé v souvislosti s poskytnutím nebo zajištěním zdravotních služeb a úhrady
regulačních poplatků a doplatků nad rámec veřejného zdravotního pojištění, soudní a správní
poplatky a škodu nebo nemajetkovou újmu, kterou způsobil Vězeňské službě během výkonu
trestu, může k úhradě za poskytnuté zdravotní služby nehrazené z veřejného zdravotního
pojištění a nákupu podle § 23 použít pouze polovinu peněžních prostředků podle odstavce 1 věty
první a zbývající část peněžních prostředků může použít jen na úhradu těchto pohledávek;
to neplatí pro peníze výslovně zaslané na úhradu nákladů uvedených v odstavci 1 větě třetí
a čtvrté.“.
Z výše uvedeného zákonného ustanovení je zřejmé, které peníze je možné a které není možné
na jaký účel čerpat.
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Ad 3)
Práva odsouzených jsou blíže specifikována v § 15 a násl. zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu
trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění. Základní
životní potřeby zajišťované odsouzeným osobám jsou blíže upraveny v § 16 výše zmíněného
zákona, cit.:
„(1) Odsouzeným se poskytuje pravidelná strava za podmínek a v hodnotách, které odpovídají
požadavku udržení zdraví a přihlížejí k jeho zdravotnímu stavu, věku a obtížnosti vykonávané
práce. V rozsahu, v jakém to umožňuje provoz věznice, se přitom přihlíží k požadavkům
kulturních a náboženských tradic odsouzených.
(2) Jsou-li pro to vytvořeny ve věznici odpovídající stavební, materiální a hygienické podmínky,
umožní se zejména odsouzeným umístěným ve výstupních oddílech věznic, aby si stravu
připravovali sami z potravin dodaných věznicí.
(3) Každý odsouzený musí mít zabezpečeno lůžko a uzamykatelnou skříňku k uložení osobních
věcí.
(4) Odívání odsouzených musí odpovídat klimatickým podmínkám a musí dostatečně chránit
jejich zdraví.
(5) Odsouzeným se zabezpečuje denně osmihodinová doba ke spánku, doba potřebná k osobní
hygieně a úklidu, stravování, nejméně jednohodinová vycházka a přiměřené osobní volno.
(6) Odsouzený má právo na zdravotní služby v rozsahu a za podmínek stanovených zvláštním
právním předpisem1 s přihlédnutím k omezením vyplývajícím z účelu trestu.
(7) Odsouzený s těžkým zdravotním postižením má právo na zajištění přiměřených podmínek
umožňujících důstojný výkon trestu.
(8) Odsouzenému, který není zařazen do práce, neodmítl bez závažného důvodu práci a neměl
v období jednoho kalendářního měsíce jiný příjem nebo jiné finanční prostředky ve výši alespoň
100 Kč, poskytuje věznice jedenkrát za měsíc balíček, který obsahuje základní věci osobní
potřeby.
(9) O závažném onemocnění odsouzeného nebo o jeho úrazu vyžadujícím hospitalizaci vyrozumí
věznice bez odkladu osobu, kterou odsouzený určil, nebo jeho osobu blízkou; osobu blízkou
nevyrozumí, pokud ji odsouzený požádal, aby tak neučinila. Věznice vždy vyrozumí bez odkladu
některou z těchto osob, jakož i státního zástupce, který vykonává dozor nad dodržováním
právních předpisů při výkonu trestu, v případě, že dojde k úmrtí odsouzeného.
(10) Sociální pracovník věznice zajišťuje odsouzenému právo na poskytování sociálního
poradenství, pomoci a podpory v rozsahu stanoveném zákonem upravujícím poskytování
sociálních služeb.“.
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Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších
předpisů, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
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V této souvislosti je důležité zmínit, že dle § 27 odst. 1 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu
odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, je rovněž stanoveno
omezení některých práv a svobod, cit.:
„(1) Po dobu výkonu trestu jsou odsouzení povinni podrobit se omezením některých práv
a svobod, jejichž výkon by byl v rozporu s účelem výkonu trestu nebo která nemohou být
vzhledem k výkonu trestu uplatněna.“.
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