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V Praze dne 28. června 2018 

Počet výtisků: 1 

Výtisk č.: 1 

Počet listů: 1 (oboustranně) 

Datovou zprávou  

S d ě l e n í   

ve věci žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím  

Dne 23. června 2018 odbor správní Generálního ředitelství Vězeňské služby České republiky, 
jako orgán příslušný k řízení a rozhodování o žádostech podaných dle zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů („zákon o svobodném 
přístupu k informacím“), obdržel datovou zprávou žádost o poskytnutí informací. Tato 
byla povinným subjektem Generální ředitelství Vězeňské služby České republiky („orgán 
prvního stupně“) zaevidována pod čj. VS-1151-1/ČJ-2018-800040-INFZ, přičemž v jejím 
obsahu se ........................., nar. ...................., trvalý pobyt ...................., ....................... - 
............., ID datové schránky: .......... („žadatel“) domáhal informací, týkajících se údajů 
o zaměstnanosti vězněných osob za rok 2017. 

I. 

Povinný subjekt při posuzování žádosti a priori neshledal důvody pro uplatnění postupu 
ve smyslu § 14 odst. 5 zákona o svobodném přístupu k informacím, jelikož učiněné 
podání mělo náležitosti žádosti o poskytnutí informace vyjmenované v § 14 odst. 2 zákona 
o svobodném přístupu k informacím. To znamená, že „ze žádosti je zřejmé, kterému 
povinnému subjektu je určena, a žadatel se jejím prostřednictvím domáhá poskytnutí 
informace ve smyslu tohoto zákona.“.  

Následně žádost posoudil z hlediska skutkového a právního stavu a konstatuje, že právo 
na informace je podle Listiny základních práv a svobod („Listina“) součástí ústavního 
pořádku České republiky. Podle čl. 17 odst. 5 Listiny jsou státní orgány a orgány územní 
samosprávy „povinny přiměřeným způsobem poskytovat informace o své činnosti“; podmínky 
a provedení stanoví zákon. Povinnost poskytovat informace pak upravuje § 2 odst. 1 zákona 
zákon o svobodném přístupu k informacím, který stanoví, že určené povinné subjekty mají 
povinnost poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti. Z dikce předmětného 
ustanovení plyne, že „povinnými subjekty, které mají dle tohoto zákona povinnost poskytovat 
informace vztahující se k jejich působnosti, jsou státní orgány, územní samosprávné celky 
a jejich orgány a veřejné instituce“. 
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Předestřené se patří uzavřít poznámkou, že smyslem a účelem práva na informace (dle čl. 17 
Listiny základních práv a svobody) je zejména veřejná kontrola výkonu státní moci. Současně 
ale „právo na informace nelze chápat jako neomezené právo člověka na uspokojení osobní 
zvědavosti či zvídavosti“ (viz usnesení Ústavní soud ze dne 18. prosince 2002, sp. zn. III. ÚS 
156/02, dostupné na http://nalus.usoud.cz). 

Na závěr uplatněného procesního postupu ve věci řízení o podané žádosti povinný subjekt 
dospěl k přesvědčení, že nejsou založeny nijaké právní podmínky pro odmítnutí nebo omezení 
informace. Tudíž vyžádané informace s e  p o s k y t u j í ,  a  t o  t a k t o :  

II. 

Povinný subjekt ponejprve uvádí, že jednou z povinností odsouzené osoby podle ustanovení 
§ 28 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a změně některých souvisejících 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je povinnost pracovat, pakliže je odsouzené osobě 
přidělena práce a není uznána dočasně práce neschopnou, nebo není po dobu výkonu trestu 
odnětí svobody uznána zdravotně nezpůsobilou k výkonu práce.  

K zaměstnání odsouzené osoby u jiného subjektu než věznice je pak nezbytný její předchozí 
písemný souhlas. Současně je zákonem č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži 
České republiky, ve znění pozdějších předpisů, dána možnost za účelem zaměstnávání osob 
ve výkonu trestu odnětí svobody, případně i osob ve výkonu vazby, provozovat hospodářskou 
činnost. 

Ke dni 31. prosince 2017 představoval počet zaměstnaných odsouzených 8 449 osob. 

Bližší údaje a struktura je žadateli o informace k dispozici na webové adrese Vězeňské služby 
České republiky: 
https://www.vscr.cz/informacni-servis/rychla-fakta/aktualni-pocty-zamestnanych-veznu/ 

Obdobné údaje jsou také k dispozici ve statistických ročenkách Vězeňské služby České 
republiky, které jsou publikované na webové adrese: 
https://www.vscr.cz/informacni-servis/statistiky/statisticke-rocenky-vezenske-sluzby/ 

Požadovaná informace byla poskytnuta v souladu s možností stanovenou v § 6 odst. 1 zákona 
o svobodném přístupu k informacím. Právní úprava zde stanoví, „pokud žádost o poskytnutí 
informace směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, může povinný subjekt co nejdříve, 
nejpozději však do sedmi dnů, místo poskytnutí informace sdělit žadateli údaje umožňující 
vyhledání a získání zveřejněné informace, zejména odkaz na internetovou stránku, kde 
se informace nachází“.  

Jaroslav Bauer 
z pov. ředitel odboru správního 

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

Za správnost: JUDr. Miroslav Bělecký 
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