

Vězeňská služba České repu bliky
Generální ředitelství Praha
Soudní č. 1672/1a, pošt. přihrádka 3, 140 67 Praha 4, tel.: 244 024 111, fax: 244 024 809, ISDS: b86abcb

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 prostřednictvím elektronické
adresy podatelny dne
požadavek na poskytnutí informace ve smyslu zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, který
podala
(„žadatelka“); zaevidovala jej pod čj.
Žádost o poskytnutí informace obsahovala následující požadavky cit.:
1.

Kolik případů znásilnění eviduje Vězeňská služba ČR za rok 2021?

2.

Kolik vězňů bylo v této souvislosti vyšetřováno?

3.

Ve kterých věznicích ke znásilnění došlo?

4.

Jakým způsobem jednotlivé případy skončily?
II.

K jednotlivým bodům žádosti uvádí povinný subjekt následující:
Ad 1)
Dotazovaný pojem „případy znásilnění“ je velice široký. V uvedeném období roku 2021
zahájily policejní orgány (pověřený orgán Vězeňské služby České republiky nebo Policie
České republiky) ve věznicích úkony trestního řízení proti vězněné osobě pro podezření
ze spáchání trestného činu znásilnění dle § 185 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění
pozdějších předpisů („trestní zákoník“), v 10 případech.

Ad 2)
Dotazovaný pojem „vyšetřování“ spadá do stádia trestního řízení upraveného v § 160 a násl.
zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů
(„trestní řád“), které provádí pouze Policie České republiky (pověřené orgány Vězeňské služby
České republiky vyšetřování neprovádějí).
Ad 3)
Úkony trestního řízení proti vězněné osobě pro podezření ze spáchání trestného činu znásilnění
dle § 185 trestního zákoníku byly zahájeny ve Vazební věznici Liberec (2), Vazební věznici
Teplice (2), Vazební věznici Litoměřice (2), Věznici Stráž pod Ralskem (2), Věznici Mírov (1)
a Věznici Vinařice (1).
Ad 4)
K 31. prosinci 2021 bylo pět případů odloženo dle § 159a odst. 1 trestního řádu, čtyři případy
se nacházely stále ve stádiu prověřování dle § 158 odst. 3 trestního řádu, jeden případ byl
postoupen Policii České republiky a k výše uvedenému datu se nacházel ve stádiu sdělení
podezření dle § 160 trestního řádu.
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