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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 prostřednictvím datové zprávy dne
žádost o poskytnutí informace ve smyslu čl. 17 Listiny základních práv a svobod
a podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů („zákon o svobodném přístupu k informacím“). Žádost podala
. Žádost byla zaevidována pod čj
a obsahovala následující požadavky (cit.): „Chtěl bych požádat o poskytnutí následujících
údajů za rok 2021:
1)

Počet přerušení výkonu trestu odnětí svobody ředitelem organizační jednotky podle § 56
odst. 1 zákona o výkonu trestu odnětí svobody – včetně rozdělení na odsouzené muže
a ženy.

2)

Počet přerušení výkonu trestu odnětí svobody ředitelem organizační jednotky podle § 56
odst. 2 zákona o výkonu trestu odnětí svobody – včetně rozdělení na odsouzené muže
a ženy.

3)

Počet přerušení výkonu trestu odnětí svobody ředitelem organizační jednotky podle § 56
odst. 3 zákona o výkonu trestu odnětí svobody – včetně rozdělení na odsouzené muže
a ženy.

4)

Počet žen ve výkonu trestu matek nezletilých dětí od jednoho do tří let věku dítěte.

5)

Počet žen ve výkonu trestu matek nezletilých dětí ve věku od jednoho roku dítěte, kdy se
jedná o matky, které spáchaly zvlášť závažný trestný čin a soud jim v souvislosti s jejich
těhotenstvím a péčí o dítě ve věku do jednoho roku nepřerušil výkon trestu.

6)

Počet těhotných žen ve výkonu trestu, kdy se jedná o ženy, které spáchaly zvlášť závažný
trestný čin a soud jim v souvislosti s jejich těhotenstvím a péčí o dítě ve věku do jednoho
roku nepřerušil výkon trestu.

7)

Počet žen ve výkonu trestu matek nezletilých dětí ve věku do jednoho roku dítěte, kdy se
jedná o matky, které spáchaly zvlášť závažný trestný čin a soud jim v souvislosti s jejich
těhotenstvím a péčí o dítě ve věku do jednoho roku neodložil výkon trestu.

8)

Počet těhotných žen ve výkonu trestu, kdy se jedná o ženy, které spáchaly zvlášť závažný
trestný čin a soud jim v souvislosti s jejich těhotenstvím a péčí o dítě ve věku do jednoho
roku neodložil výkon trestu.“.
I.

Povinný subjekt po posouzení žádosti jak z hlediska četnosti požadavků, z hlediska obsahu,
tak po právním posouzení žádosti a správním uvážení následně dospěl k závěru, že z hlediska
srozumitelnosti, přehlednosti a předpokládané rozdílnosti výsledků rozhodování o žádosti bude
žádoucí každou jednotlivou žádost posuzovat jednotlivě, popř. po částech.
Povinný subjekt z žádosti v nyní posuzovaném případě vyčlenil body žádosti 4. až 8.
Problematikou se zabýval samostatně.
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 části žádosti.
III.
K bodům žádosti uvádí povinný subjekt následující:
Ad 4)
Ve specializovaném oddíle pro matky s dětmi od jednoho roku do tří let věku dítěte bylo v roce
2021 umístěno 21 žen.
Ad 5), 6), 7), 8)
Povinným subjektem není evidována žádná žena – matka, která by byla odsouzena za zvlášť
závažný trestný čin a vykonávala by trest ve věznici společně s dítětem. V jednom případě byl
těhotné odsouzené za sledované období v této kategorii trest odnětí svobody přerušen.
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