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D o po r učen ě  

 

S D Ě L E N Í  
ve věci žádosti o poskytnutí informace  

Ředitel odboru správního Generálního ředitelství Vězeňské služby České republiky, správní 
orgán prvního stupně příslušný ve smyslu ustanovení § 4 zákona č. 555/1992 Sb., o Vězeňské 
službě a justiční stráži České republiky a podle organizačního předpisu k řízení a rozhodování 
ve věci žádostí doručených povinnému subjektu vymezenému v ustanovení § 2 odst. 1 zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů („povinný 
subjekt“), tedy bezpečnostnímu sboru a správnímu úřadu Vězeňská služba České republiky, 
po provedeném skutkovém a právním posouzení žádosti o poskytnutí informace, kterou podal 
............................., nar. ............................, ........................................... („žadatel“) a obsahující 
soubor 9 otázek, týkajících se: „1. informací a údajů ohledně početních stavů příslušníků 
a zaměstnanců České republiky - Vězeňská služba České republiky“ a za „2. problematiky počtů 
těchto osob, které jsou postiženy exekucí nebo u kterých byl schválen tzv. osobní bankrot dle 
insolvenčního zákona“, konstatuje, že je nutno vést dvě samostatná řízení. Určené problematiky 
posuzovat individuálně. 

K žádosti okruh 1., písm. a) až c)  

se žadateli sděluje, že údaje o početních stavech příslušníků a zaměstnanců Vězeňské služby 
České republiky, jak jsou požadovány v žádosti doručené prostřednictvím elektronické adresy 
podatelny povinného subjektu dne 13. listopadu 2018 a zaevidované pod čj. VS-100166-1/ČJ-
2018-800040-INFZ), s e  p o s k y t u j í  t a k t o :  

Žádaná data jsou publikována ve Výročních zprávách Vězeňské služby České republiky, 
viz nadpis „Výroční zprávy“ na https://www.vscr.cz/informacni-servis/uredni-deska/. Obdobně 
jsou žádaná data součástí publikace Statistická ročenka Vězeňské služby České republiky 
(kapitola „Personál Vězeňské služby České republiky“), veřejnosti jinak volně přístupné 
na https://www.vscr.cz/informacni-servis/statistiky/. 

K žádosti okruh 2., písm. d) až i)  

se žadateli sděluje, že povinný subjekt Vězeňská služba České republiky problematiku počtů 
příslušníků a zaměstnanců v pracovněprávním vztahu dle zákoníku práce, které jsou postiženy 
exekucí nebo u kterých byl schválen tzv. osobní bankrot podle insolvenčního zákona, bude 
posuzovat individuálně. 

žadatel 
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Povinný subjekt k meritu podané žádosti má za vhodné současně uvést, že právo na informace 
náleží podle Listiny základních práv a svobod, mezi základní politická práva. Podle čl. 17 
odst. 1 až 5 Listiny, svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny, přičemž každý 
má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem či jiným způsobem. Právo 
na informace je možné omezit zákonem, půjde-li o opatření v demokratické společnosti 
nezbytná pro ochranu práv a svobod druhých, pro bezpečnost státu, veřejnou bezpečnost, 
pro ochranu veřejného zdraví a mravnosti.  

Právním předpisem, jímž je v rámci České republiky zabezpečováno právo na svobodný přístup 
k informacím, jest zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů („zákon o svobodném přístupu k informacím“). 

Dále, jak vyplývá z čl. 10 Listiny základních práv a svobod, jež je součástí ústavního pořádku 
České republiky („Listina“), podle odst. 1 „každý má právo, aby byla zachována jeho lidská 
důstojnost, osobní čest, dobrá pověst a chráněno jeho jméno“, podle čl. 10 odst. 2 Listiny 
má „každý právo na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a rodinného 
života“ a podle odst. 3 „každý má právo na ochranu před neoprávněným shromažďováním, 
zveřejňováním nebo jiným zneužíváním údajů o své osobě“. 

Respekt k lidské důstojnosti a její ochrana veřejnou mocí před zásahy ze strany třetích osob 
možno pak mít za samotný základ všech úvah, jak o postavení jednotlivce ve vztahu ke státní 
moci, tak ve vztahu soukromých osob navzájem. V nálezu Ústavního soudu 2268/07 byla lidská 
důstojnost přiřazena k nadpozitivním hodnotám ve smyslu čl. 9 odst. 2 Ústavy České republiky 
a dále se zde uvádí, že respekt a ochrana lidské důstojnosti a svobody je nejvyšším 
a nejobecnějším účelem práva. 

Vhodno taktéž předeslat, že v řízení o žádosti povinný subjekt musí vycházet z komentářů 
k zákonu o svobodném přístupu k informacím (např. Furek, Adam; Rothanzl, Lukáš: Zákon 
o svobodném přístupu k informacím a související předpisy. Komentář. 2. rozšířené vydání. 
LINDE Praha, 2012. ISBN 978-80-7201-868-0).  

V realizovaném řízení musí povinný subjekt souběžně vycházet také z úpravy podle interní 
Instrukce Ministerstva spravedlnosti č. j. 13/2008-SOSV-SP, kterou se provádějí některá 
ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů, ve znění Instrukce č. j. 575/2011-OT-OSV. A bude povinen posoudit (což vyplývá 
právě z Instrukce Ministerstva spravedlnosti, kterou se provádějí některá ustanovení zákona 
o svobodném přístupu k informacím), zda žadatelem vymáhané informace neobsahují některé 
z informací chráněných.  

Jaroslav Bauer 
ředitel odboru správního 

Generální ředitelství Vězeňské služby České republiky 
v z. Mgr. Alice Hladíková 

Za správnost: JUDr. Miroslav Bělecký 
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