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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 („zákon o svobodném přístupu k informacím“), poskytovat
informace, vztahující se k jeho působnosti („povinný subjekt“),
žádost o poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím, jak ji podal

Žádost byla předložena v následujícím znění: „Může být střední stupeň zabezpečení pohromadě
s vysokým stupněm zabezpečení (na jednom oddíle)?“.
Povinný subjekt žádost posoudil z obsahu ve smyslu ustanovení § 37 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů, z hlediska ústavního práva na svobodný přístup
k informacím podle čl. 17 Listiny základních práv a svobod („Listina“) a na podkladě právní
úpravy v zákoně o svobodném přístupu k informacím a rovněž na základě respektované
judikatury Nejvyššího správního soudu a Ústavního soudu. A dospěl k závěru, že je lhůtu
k vyřízení žádosti se patří prodlužit podle ustanovení § 14 odst. 7 zákona o svobodném přístupu
k informacím o 10 kalendářních dnů. Tuto skutečnost žadateli oznámil písemností pod čj.
.
I.
K žádosti, co byla předložena ve znění, zda „Může být střední stupeň zabezpečení pohromadě
s vysokým stupněm zabezpečení (na jednom oddíle)?“ povinný subjekt konstatuje:
Odsouzení se dle zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých
souvisejících zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon o výkonu trestu odnětí
svobody“), umisťují do jednoho ze tří oddělení se stupněm zabezpečení tak, jak je členěna
věznice s ostrahou (§ 12a odst. 1 zákona o výkonu trestu odnětí svobody). Do těchto oddělení

se odsouzení umisťují podle míry vnějšího a vnitřního rizika na základě stanoveného
vyhodnocení (viz § 12a odst. 2 zákona o výkonu trestu odnětí svobody).
V zásadě lze umožnit, aby odsouzení v nízkém a středním stupni zabezpečení nebo ve středním
a vysokém stupni zabezpečení vykonávali společně výkon trestu za předpokladu, že je nad nimi
stanoven nepřetržitý dohled.
K aktuální situaci možno uvést hlavní zásadu výkonu trestu, že s odsouzenými ve výkonu trestu
se musí jednat tak, aby bylo zachováno jejich zdraví (§ 2 odst. 2 zákona o výkonu trestu odnětí
svobody). Věznice Pardubice přijala opatření k zamezení případnému šíření infekčního
onemocnění COVID-19 mezi vězněnými osobami. Mezi tato opatření patří: minimalizovat
potkávání se vybraných skupin odsouzených, jako jsou např. kuchaři s ostatními vězni.
Odsouzení, kteří jsou zařazeni na pracoviště kuchyně, byli rozděleni do dvou směn pro případ
nařízené karantény pro jednu směnu. Vzhledem k ubytovacím prostorám věznice a jejím
kapacitám byly tyto skupiny doplněny jinou skupinou vězněných osob, a to odsouzenými, kteří
jsou zařazeni do Školského vzdělávacího střediska.
II.
Celkově ve Věznici Pardubice je ubytováno společně na dvou ubytovnách ve vysokém stupni
zabezpečení 62 odsouzených a ve středním stupni zabezpečení 33 odsouzených, kteří jsou
pracovně zařazeni na pracovišti s volným pohybem, na nestřeženém pracovišti a v Školském
vzdělávacím středisku.
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