Vězeňská služba České republiky
Generální ředitelství Praha
Soudní č. 1672/1a, pošt. přihrádka 3, 140 67 Praha 4, tel.: 244 024 111, fax: 244 024 803, ISDS: b86abcb

Počet výtisků: 1
Výtisk č.: 1
Počet listů: 2 (oboustranně)
Datovou zprávou

VYROZUMĚNÍ

ve věci žádosti o poskytnutí informace
Vězeňské službě České republiky, se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4, jako povinnému
subjektu ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů („povinný subjekt“), bylo
doručeno podání
označené „Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném
přístupu k informacím“. Podatelem žádosti
(„žadatel“).
Žádostí podaná podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů („zákon o svobodném přístupu k informacím“) se vztahuje k problematice
stravování osob ve výkonu trestu odnětí svobody ve Věznici Mírov a je ve znění:
„Zda ve Věznici Mírov
1. je vězňům poskytována strava s přihlédnutím k jejich věku, zdravotnímu a tělesnému stavu,
náboženskému přesvědčení, kulturním zvyklostem a charakteru vykonávané práce,
2. je jídelní lístek zpracováván pověřeným zaměstnancem věznice, ve spolupráci s nutričním
terapeutem a schvalován příslušným funkcionářem VS ČR, a následně vydávaná strava
odsouzeným je s takovým lístkem zcela v souladu,
3. zda strava vydávaná odsouzeným splňuje legislativou dané požadavky na obsah
energetických a nutričních hodnot, a zásady správné výživy,
4. kdo jmenovitě je za dodržování právních i odborných norem ve věci kvality stravy ve věznici
Mírov odpovědný.“.
Povinný subjekt jednotlivé body žádosti, kterou zaevidoval pod čj.
, posoudil z hlediska ústavního práva na svobodný přístup k informacím podle
čl. 17 Listiny základních práv a svobod („Listina“), ve smyslu a dle účelu právní úpravy
v zákoně o svobodném přístupu k informacím a dospěl k závěru, že není nezbytné lhůtu
k vyřízení žádosti prodloužit.

I.
Podle Listiny, která je součástí ústavního pořádku České republiky, svoboda projevu a právo
na informace jsou zaručeny. Podle čl. 17 odst. 4 Listiny platí, že „svobodu projevu a právo
vyhledávat a šířit informace lze omezit zákonem, půjde-li o opatření v demokratické společnosti
nezbytná pro ochranu práv a svobod druhých, pro bezpečnost státu, veřejnou bezpečnost,
ochranu veřejného zdraví a mravnosti.“. Z čl. 17 odst. 5 Listiny pak vyplývá, že „státní orgány
a orgány územní samosprávy jsou povinny přiměřeným způsobem poskytovat informace o své
činnosti. Podmínky a provedení stanoví zákon.“.
Povinností žadatele je v případě žádosti dostát požadavkům konkrétnosti, srozumitelnosti, dostát
požadavku na formulaci žádosti tak, aby povinný subjekt si byl jist, jaká informace je vlastně
vymáhána. Zmíněné zdůrazňuje také uznávaná judikatura a možno na tomto místě například
zmínit rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 14. července 2016 (čj. 9 As 124/2016 – 42),
cit.: „Formulace žádosti o informace je věcí žadatele. Netrpí-li žádost o informace nedostatky,
které by bránily jejímu posouzení, není úkolem povinného subjektu, aby se snažil žádost nějakým
způsobem domýšlet či přetvářet. Případné nedostatky žádosti, které však nebrání jejímu
posouzení, jdou na vrub samotného žadatele.“.
II.
Povinný subjekt požadované informace poskytuje následovně:
K b o d u 1 . v e z n ě n í , „zda je ve Věznici Mírov vězňům poskytována strava s přihlédnutím
k jejich věku, zdravotnímu a tělesnému stavu, náboženskému přesvědčení, kulturním zvyklostem
a charakteru vykonávané práce“, povinný subjekt sděluje, že zmíněné okolnosti jsou
ve stravování zohledňovány.
Činnosti ohledně stravování a výživy osob ve výkonu trestu odnětí svobody (shodně i výkonu
vazby) respektují a naplňují Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004, vychází
ze zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, dále
z požadavků stanovených vyhláškou č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací
služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných,
ve znění pozdějších předpisů. Podrobnosti pak upravuje vnitřní předpis Vězeňské služby České
republiky, vydaný podle § 1 odst. 2 zákona č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži
České republiky, ve znění pozdějších předpisů; interní akty řízení je oprávněn vydávat generální
ředitel Vězeňské služby České republiky, který tento bezpečnostní sbor řídí, a jsou závazné pro
všechny organizační jednotky.
Podle § 33 nařízení generálního ředitele Vězeňské služby České republiky o stravování
ve Vězeňské službě České republiky (s nadpisem „Stravování vězněných osob s jinými
stravovacími návyky“):
(1)

Stravováním vězněných osob s jinými stravovacími návyky se rozumí stravování pro osoby,
jejichž kulturní a náboženské tradice neumožňují konzumovat běžnou stravu.

(2)

Osobám s jinými stravovacími návyky nebo osobám, které odmítají akceptovat běžné
stravovací zvyklosti, může být poskytnuta strava, která není v rozporu s jejich vírou
(založením, přesvědčením) na základě písemné žádosti těchto osob podané řediteli věznice
a jen v případě, umožňují-li to podmínky věznice. Pokud je ošetřujícím lékařem přiznána
léčebná výživa, může být strava respektující jiné stravovací návyky poskytnuta pouze
za předpokladu, že její charakter nebo obsah není na základě písemného vyjádření
nutričního terapeuta v rozporu s příslušnou léčebnou výživou stanovenou na základě
indikace ošetřujícího lékaře.
2

Podle ustanovení § 24 téhož nařízení charakteristika stravních norem bere výslovný zřetel
na stav a pracovní zařazení osoby ve výkonu trestu. Stravní normou podle tohoto nařízení
se rozumí množství stravy, která vězněné osobě náleží podle věkové kategorie, zdravotního
stavu a zařazení do práce. „Norma Z náleží vězněným osobám (včetně mladistvých) nezařazeným
do práce, a to i těm, kterým jinak náleží norma P, norma MP a norma TP. Norma Z se podává,
není-li stanovena jiná strava nebo léčebná výživa. Norma Ns náleží vězněným osobám
na doporučení příslušného lékaře, pokud jejich zdravotní stav nevyžaduje přiznání léčebné výživy
lékařem. Tato stravní norma má preventivní charakter a směřuje k ochraně a podpoře zdraví.
Norma Ns je připravována v souladu se zásadami správné výživy, s vyloučením dráždivých
přísad a omezením tuků a solí, odpovídá příslušným dávkám potravin podle přiznané stravní
normy Z a je připravována ve všech vězeňských kuchyních. Norma P náleží vězněným osobám
zařazeným do práce nebo odsouzeným zařazeným do vzdělávacího programu denního studia
nebo chovancům zařazeným do vzdělávacího programu. Norma MP náleží mladistvým vězněným
osobám zařazeným do práce a dále mladistvým odsouzeným osobám zařazeným do vzdělávacího
programu denního studia, mladistvým chovancům zařazeným do vzdělávacího programu
a mladistvým obviněným, kteří plní povinnou školní docházku. Norma TŽ náleží obviněným
a odsouzeným těhotným ženám, a to od třetího měsíce těhotenství. Norma TP náleží těm
vězněným osobám, které trvale vykonávají velmi těžkou práci nebo pracují za podmínek, které
vlivem zdraví škodlivého prostředí činí práci velmi těžkou anebo při těžké práci vysoko a trvale
překračující stanovené výkonné normy (např. práce v dolech, hutních provozech, sklářských
provozech).“.
K b o d u 2 . v e z n ě n í , „zda je jídelní lístek zpracováván pověřeným zaměstnancem věznice,
ve spolupráci s nutričním terapeutem a schvalován příslušným funkcionářem VS ČR, a následně
vydávaná strava odsouzeným je s takovým lístkem zcela v souladu“, povinný subjekt uvádí,
že jídelní lístek je podkladem pro přípravu jídel a pro výpočet potřebného množství potravin
k přípravě stravy. Sestavuje se předem zpravidla na jeden týden, a to při dodržení zásad správné
výživy. Jídelní lístek pro vězněné osoby, mimo jídelního lístku pro osoby s přiznanou léčebnou
výživou, zpracovává pověřený zaměstnanec stravovacího provozu. Jídelní lístek schvaluje
ředitel věznice. Jídelní lístek pro vězněné osoby s přiznanou léčebnou výživou se sestavuje
v souladu s vnitřním předpisem a je prokazatelně schválen nutričním terapeutem. Při zpracování
jídelního lístku se musí dodržovat všeobecně požadovaná úroveň zabezpečení nutričních hodnot,
zásady správné výživy, závěry měsíčního hodnocení ekonomiky výživy, hospodárné a efektivní
využití zásob potravin ve skladě a možnosti jejich dodávek, zohlední se charakter ročního
období a klimatických poměrů a respektují provozní možnosti, personální obsazení stravovacího
provozu a peněžní limity. Schválený jídelní lístek nesmí být bez závažných důvodů měněn.
K b o d u 3 . a k b o d u 4 . ž á d o s t i v e z n ě n í , „zda strava vydávaná odsouzeným
splňuje legislativou dané požadavky na obsah energetických a nutričních hodnot, a zásady
správné výživy“ a ve znění „kdo jmenovitě je za dodržování právních i odborných norem ve věci
kvality stravy ve věznici Mírov odpovědný“, povinný subjekt konstatuje, že odpovědi jsou
zahrnuty ve vyjádření k bodu 1. a k bodu 2. žádosti o poskytnutí informace.
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