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

ROZHODNUTÍ
o částečném odmítnutí žádosti o informace
bylo Vězeňské službě České republiky, se sídlem Soudní 1672/1a, 140
67 Praha 4, jakožto povinnému subjektu ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů („povinný subjekt“),
doručeno datovou zprávou podání výslovně označené „Žádost o poskytnutí informace
ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím“. Žádost byla
zaevidována pod
Požadavky na poskytnutí (zpřístupnění) informací k povinnému subjektu podal
(„žadatel“). Žádost je obsahem orientována na institut opuštění věznice
v souvislosti s návštěvou nebo programem zacházení v roce 2015, potažmo, „žádost se
vztahuje k vydávání propustek v roce 2015 pro vězně v režimu s dozorem ve Vazební věznici
v Brně-Bohunicích.“.
Pro přesnost a úplnost, žádost o poskytnutí informace byla žadatelem předložena ve znění:
1.

Uveďte celkový počet vězňů v režimu „s dozorem“ v roce 2015 ve Vazební věznici v Brně Bohunicích. Kolik z těchto vězňů v roce 2015 minimálně jednou zažádalo o propustku?

2.

Uveďte celkový počet žádostí o propustku, které vězni v režimu „s dozorem“ podali v roce
2015 ve Vazební věznici v Brně-Bohunicích. Jaká část z těchto žádostí byla kladně
vyřízena (tedy bylo vyhověno žádosti)?

3.

Uveďte celkový počet hodin, které v rámci propustek žádali celkově vězni v režimu
„s dozorem“ v roce 2015. Jaká část z těchto hodin byla kladně vyřízena?
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I.

II.
Povinný subjekt žádost
se jmenovanými požadavky
na informace (viz úvod) nejprve posoudil a hodnotil v širším kontextu.
Na tomto místě a při té příležitosti konstatuje, že hlavním, základním smyslem extramurálních
aktivit realizovaných mimo věznici je specifická forma motivace odsouzených. Jde o dosažení
pozitivního vlivu na odsouzené v oblasti upevňování rodinných vazeb, co zpravidla
v důsledku sociální izolace odsouzených ztrácí na funkčnosti a hodnotě, dále se jedná
o přípravu a osvojení dovedností spojených s postupným přechodem do občanského života.
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Extramurální aktivity přitom mají různou formu. Například návštěvy rodiny mimo věznici,
návštěvy kulturních akcí (výstavy, divadla, kina) orientace ve městě, provádění nákupů,
návštěvy úřadů, hledání volných pracovních míst.
V roce 2015 bylo v podmínkách Vězeňské služby České republiky možné plně využívat všech
institutů extramurálních aktivit v souladu s právními předpisy a vyžadující předchozí
zohlednění bezpečnostní, motivační a sociální stránky odsouzeného.
Oproti roku 2014 v rámci Vězeňské služby České republiky jako celku došlo k celkem 26%
navýšení u realizovaných aktivit. Současně se o 15 % zvýšil také počet odsouzených
zapojených do aktivit (tyto podklady pro statistické údaje čerpal povinný subjekt z ročních
hodnotících zpráv za rok 2015 jednotlivých věznic).
Pokud jde o přehled a vyhodnocení jednotlivých extramurálních aktivit, v průběhu roku 2015
se uskutečnilo celkem 12 615 extramurálních aktivit, za účasti 5 348 odsouzených.
Pokud se jedná o uplatnění institutu opuštění věznice v souvislosti s návštěvou nebo
programem zacházení, tento byl v roce 2015 užit, byl udělen 2 032 odsouzeným a bylo
uskutečněno 3 885 akcí. Navýšení v počtu akcí ve srovnání s rokem 2014 představovalo
27,84 %, u počtu odsouzených o 12,14 %.
Extramurální aktivity je možné rozdělit do dvou oblastí.
První oblastí je opuštění věznice v souvislosti s návštěvou, které lze udělit (povolit, přiznat)
podle § 19 odst. 8 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně
některých souvisejících zákonů („zákon o výkonu trestu odnětí svobody“). Cit.: „(8)
Odsouzenému může ředitel věznice povolit v souvislosti s návštěvou opuštění věznice, lze-li
mít důvodně za to, že tím nebude ohrožen účel výkonu trestu.“.
V souladu s vyhláškou č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody,
ve znění pozdějších předpisů („řád výkonu trestu“) lze (dle stavu v roce 2015) odsouzenému
ve věznici s dohledem souladně s tímto řádem umožnit opuštění věznice jednou za dva týdny,
nejdéle na dobu 24 hodin, ve věznici s dozorem jednou za měsíc, ve věznici s ostrahou
a zařazenému na nestřežené pracoviště jednou za dva měsíce bez určené doby a mladistvému
vždy při návštěvě, nejdéle na dobu 24 hodin.
Druhá oblast opuštění věznice nabízela možnost aplikace ustanovení § 45 odst. 2 písm. g)
zákona o výkonu trestu odnětí svobody, kdy je přípustné povolit opuštění věznice až na dobu
24 hodin odsouzeným (s výjimkou doživotně odsouzených a odsouzených ve zvýšené
ostraze), a to buď v souvislosti s návštěvou, nebo programem zacházení. Institut je používán
nejvíce v podobě opuštění věznice s návštěvou.
Povinný subjekt k uvedenému připojuje, že v současnosti jsou ve smyslu ustanovení § 8
zákona o výkonu trestu odnětí svobody „věznice členěny podle způsobu vnějšího střežení,
zajištění bezpečnosti a režimu výkonu trestu do dvou typů, a to na věznici a) s ostrahou a b) se
zvýšenou ostrahou.“. A podle ustanovení § 12a se „věznice s ostrahou podle stupně
zabezpečení člení na oddělení a) s nízkým stupněm zabezpečení, b) se středním stupněm
zabezpečení a c) s vysokým stupněm zabezpečení.“.
To značí, že žadatelem předložený dotaz, týkající se „propustek (opušťáků), které jsou
vydávané na základě § 51 odst. 5 vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 345/1999 Sb., kterou
se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody a týkající se konkrétně vydávání těchto propustek
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v roce 2015 pro vězně v režimu „s dozorem“ ve Vazební věznici v Brně-Bohunicích“ bylo
nutno posuzovat s přihlédnutím k tehdy platné a užívané terminologii a zákonem stanovené
typologii věznic.
III.
K bodu 1. žádosti ve znění požadavku na „uvedení celkového počtu vězňů v režimu
„s dozorem“ v roce 2015 ve Vazební věznici v Brně -Bohunicích a kolik z těchto vězňů v roce
2015 minimálně jednou zažádalo o propustku?“ poskytuje povinný subjekt v příloze č. 1
jednak údaj o počtu odsouzených ve věznici s dozorem (včetně Vazební věznice a ústavu pro
výkon zabezpečovací detence Brno) dle statistik zpracovávaných denně odborem správním
Generálního ředitelství Vězeňské služby České republiky, tzv. „Denní statistické hlášení“,
a dále v příloze č. 2 přehled zpracovaný Vazební věznicí a ústavem pro výkon zabezpečovací
detence týkající se extramurálních aktivit.
K tabulce uvedené v příloze č. 2 se patří také doplnit, že osoba ve výkonu trestu odnětí
svobody nedisponuje právem o „opušťák“ (o propustku) požádat. Jde o výsledek správního
uvážení a rozhodnutí ředitele věznice, tedy rozhodnutí z moci úřední. Uvedené plyne také
z právní úpravy podle ustanovení § 45 odst. 1 řádu výkonu trestu odnětí svobody, podle něhož
pokud odsouzený chováním a jednáním nebo příkladným činem projevuje odpovědný přístup
k plnění stanovených povinností a spolupracuje při naplňování účelu výkonu trestu, lze mu
udělit odměnu.
Ve věci bodu 2. a 3. žádosti povinný subjekt odkazuje na vyjádření výše.
Skutečnost, že o rozhodnutí o opuštění věznice ve smyslu ustanovení § 51 odst. 5 se nevede
řízení o žádosti podané odsouzeným, je dále zřejmé z předmětné právní úpravy: „V souvislosti
s návštěvou může ředitel věznice povolit odsouzenému dočasně opustit věznici nejdéle
na dobu 24 hodin; o povolení dočasného opuštění věznice se odsouzenému vydá rozhodnutí
ředitele věznice o povolení opustit věznici s vyznačením prostoru, kde a po jakou dobu se
může zdržovat.“.
Vhodno připojit, že „propustková knížka“ je ve smyslu § 40 odst. 3 zákona o výkonu trestu
odnětí svobody veřejnou listinou a „osvědčuje rozhodnutí ředitele věznice o vydání povolení
vězněné osobě opustit věznici a vyhotovuje se podle předtisku a opatří fotografií odsouzeného
z čelního pohledu a úředním razítkem věznice. Propustková knížka se po podpisu ředitele
věznice předává odsouzenému, kterého tím opravňuje k pobytu mimo věznici v určené době
a na místě podle rozhodnutí ředitele věznice. Po využití všech propustek v propustkové knížce
se propustková knížka založí do osobního spisu.“.
Na závěr této části povinný subjekt vyjadřuje, že na extramurální aktivitu podle ustanovení
§ 51 odst. 5 řádu výkonu trestu musí být nahlíženo jako na vzájemně propojený celek.
Při rozhodování o povolení dočasně opustit věznici v souvislosti s návštěvou pak přihlíží
ředitel věznice ke stupni narušení odsouzeného, povaze trestné činnosti, za níž byl odsouzen,
délce uloženého trestu a jeho nevykonaného zbytku, typu věznice a stupni zabezpečení
věznice s ostrahou (dle platné právní úpravy), v níž odsouzený trest vykonává, a jeho chování
v průběhu výkonu trestu.
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IV.
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