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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, subjekt povinný
ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů („povinný subjekt“), přijala dne
prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb požadavek na poskytnutí informace
ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů („zákon o svobodném přístupu k informacím“), který podal
; zaevidovala jej pod čj.
I.
Z obsahu podání jest patrno, že se žadatel domáhá různých údajů týkajících se především
rozměrů vězeňských cel (cit.):
1)

Kolik má mít jeden odsouzený „m²“?

2)

Zdali a jak se do „m²“ započítávají židle, stoly a skříně? A zdali dlouhodobé porušování
této problematiky může vést k odškodňování vězňů, dle evropského soudu a ústavního
soudu „ANO“ ale, jak je to dle GŘVS???

3)

II.
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 žádosti.

III.
K bodům žádosti uvádí povinný subjekt následující:
Ad 1) a Ad 2)
K dané problematice se vztahuje ustanovení § 17 vyhlášky Ministerstva spravedlnosti
č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody, v platném znění.
K žadatelově dotazu povinný subjekt uvádí konkrétně znění odst. 5, 6 a 7 (cit.):
„(5) Jsou-li ubytovacími místnostmi cely, musí být vybaveny sociálním zařízením, které
obsahuje záchod a umyvadlo s tekoucí pitnou vodou; plocha sociálního zařízení
se do ubytovací plochy nezapočítává. Záchod musí být oddělen od zbývajícího prostoru cely
alespoň neprůhlednou zástěnou. Do každé cely musí být zavedeno elektrické osvětlení
a signalizační (přivolávací) zařízení.
(6)
V ubytovací místnosti určené pro ubytování více odsouzených musí na jednoho
odsouzeného připadat ubytovací plocha nejméně 4 m2. Cela nebo ložnice určená k ubytování
pouze jedné osoby nesmí mít ubytovací plochu menší než 6 m2.
(7)
Umístit odsouzeného do cely nebo ložnice, v níž na něho připadne ubytovací plocha
menší, než je uvedeno v odstavci 6, lze pouze tehdy, když celkový počet odsouzených
vykonávajících trest ve věznicích téhož základního typu a stupně zabezpečení věznice
s ostrahou v České republice neumožní z důvodu nedostatečné ubytovací kapacity dodržet
ubytovací plochu stanovenou podle odstavce 6. Ubytovací plocha připadající na jednoho
odsouzeného nesmí být menší než 3 m2.“.
Z výše uvedených zákonných ustanovení vyplývá, že do ubytovací plochy se nezapočítává
pouze plocha sociálního zařízení. Dále je ve výše uvedených zákonných ustanoveních
stanoveno, že na jednoho odsouzeného připadá ubytovací plocha nejméně 4 m2, nicméně tato
plocha může být snížena až na 3 m2 v případě, že celkový počet odsouzených neumožňuje
z důvodu nedostatečné ubytovací kapacity dodržet ubytovací plochu stanovenou podle výše
zmíněného odst. 6.
V této souvislosti je důležité zmínit, že dle § 27 odst. 1 a odst. 2 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.
(2)
Z důvodů uvedených v odstavci 1 jsou omezena práva a svobody na nedotknutelnost
osoby a jejího soukromí, svobodu pohybu a pobytu, zachování listovního tajemství a tajemství
jiných písemností, záznamů a zpráv a právo svobodné volby povolání.“
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Ad 3)
Na základě žadatelova písemného podnětu povinný subjekt tento podnět předává příslušnému
útvaru Generálního ředitelství Vězeňské služby České republiky k vyřízení.
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