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Dle rozdělovníku

SDĚLENÍ

ve věci žádosti o poskytnutí informace
Vězeňská služba České republiky, se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4, povinný
subjekt ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů („povinný subjekt“), obdržela dne
postoupenou žádost o poskytnutí informace ve smyslu čl. 17 Listiny základních práv a svobod
a podle prováděcího zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů („zákon o svobodném přístupu k informacím“), jak byla původně podána
na adresu Věznice Vinařice. Žádost podal
(„žadatel“).
Věznice Vinařice podání zaevidovala pod sp. zn.
a v souladu
s konstantní judikaturou postoupila povinnému subjektu. K řízení o žádosti o poskytnutí
informace je tím příslušná Vězeňská služba České republiky, se sídlem Soudní 1672/1a,
140 67 Praha 4 [srov. shodné závěry v rozsudcích Nejvyššího správního soudu ze dne
26. září 2018 (čj. 4 As 269/2018 – 15), ze dne 4. října 2018 (čj. 5 As 284/2018 – 20), ze dne
11. října 2018 (čj. 4 As 268/2018 – 15), a ze dne 17. října 2018 (čj. 3 As 81/2018 – 10 aj.)],
jakožto jediný povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona o svobodném přístupu
k informacím.
I.
Žádost o poskytnutí informace obsahovala následující požadavky (cit.):
1.
2.

Veškerých interních dokumentů, které upravují pravidla přeřazování vězňů na nekuřácký
oddíl C věznice
Statistického přehledu kolik vězňů bylo přeřazeno na výše uvedený oddíl v jednotlivých
měsících roku 2021.
II.

K jednotlivým bodům žádosti sděluje povinný subjekt následující:
Ad 1)
Povinný subjekt žadateli sděluje, že ve Věznici Vinařice není zřízen samostatně vedený
nekuřácký oddíl, nicméně je součástí oddílu Standartní bezdrogové zóny Věznice Vinařice
a přijetí podléhá níže uvedeným kritériím Vnitřního řádu Věznice Vinařice (cit.):

„Oddíl bezdrogové zóny se standardním zacházením
(1) Ve věznici je zřízen oddíl bezdrogové zóny se standardním zacházením (dále jen „SBZ“)
pro odsouzené uživatele drog či jedince ohrožené drogou, zařazené do typu věznice
s ostrahou s vysokým stupněm zabezpečení.
(2) Odsouzený je:
a) do SBZ zařazován na základě vlastní písemné žádosti, jejíž součástí je i prohlášení
odsouzeného, že se dobrovolně podřídí platnému řádu SBZ a že si je vědom důsledků
plynoucích z případného nedodržení stanoveného závazku,
b) z SBZ vyřazen zpravidla z těchto důvodů:
1. prokazatelně zneužil drogu (za prokázané zneužití drogy se považuje výsledek
konfirmačního testu provedeného akreditovanou toxikologickou laboratoří),
2. odmítl se podrobit odběru tělních tekutin, zpravidla moče,
3. byl mu uložen kázeňský trest podle § 46 odst. 3 písm. f), g) a h) ZVTOS,
4. odmítl se účastnit povinných aktivit nebo opakovaně neplní aktivity programu
zacházení,
5. jsou zjištěny jiné závažné důvody (narušování sociální atmosféry v SBZ apod.),
6. požádal o vyřazení z SBZ,
7. byl přeřazen do jiného typu věznice,
8. byl přemístěn do jiné věznice.“
Ad 2)
Normová ubytovací kapacita oddílu je stanovena pro 28 odsouzených, tato kapacita byla
v roce 2021 průběžně dodržována. V roce 2021 bylo na oddíl nově umístěno
18 odsouzených, 12 odsouzených program ukončilo. Konkrétní počty za jednotlivé měsíce
jsou uvedeny v tabulce níže (započítány jsou rovněž osoby, které mají drogovou závislost):

Rozdělovník:
1.

Měsíc

Přijato

Vyřazeno

Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec

1
0
0
2
7
2
1
0
0
1
4
0

0
0
0
4
0
1
2
2
1
1
0
1

Adresát

Způsob doručení

Vězeňská služba České republiky, Soudní 1672/1a, 140 00 Praha 4

2.

2

uloženo do spisu

