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POSKYTNUTÍ INFORMACE  

Organizační složka státu, bezpečnostní sbor a správní úřad Vězeňská služba České republiky, 

organizační jednotka Generální ředitelství Vězeňské služby České republiky, subjekt povinný 

ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů, poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti („povinný 

subjekt“), obdržel dne 4. září 2018 a zaevidoval pod čj. VS-76151-1/ČJ-2018-800040-INFZ 

podání, které prostřednictvím elektronické adresy podatelny povinného subjektu učinil ... 

(„žadatel“), a obsahující soubor celkem 5 žádostí o poskytnutí informace ve smyslu zákona 

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů („zákon 

o svobodném přístupu k informacím“). 

Jednalo se požadavky na poskytnutí údajů a informací ve vztahu k poskytování vzdělávacích 

aktivit Evropského ústavu práva a soudního inženýrství („EUPSI“) pro Vězeňskou službu 

České republiky. Mimo jiné se žadatel o poskytnutí informace dotazoval, zda má EUPSI 

uzavřenou dohodu (memorandum či jinou písemnou formu) o spolupráci s Vězeňskou 

službou České republiky, a v případě smluvního ujednání, kdo je odpovědnou osobou za její 

plnění, dále jaké finanční prostředky jsou stran Vězeňské služby České republiky k plnění 

dohody z veřejných finančních prostředků vynakládány, včetně pronájmů prostor v majetku 

státu, s nimiž hospodaří Vězeňská služba České republiky. Rovněž se žadatel zajímal, zda 

Vězeňská služba České republiky umožnuje svým zaměstnancům podíl na výuce, promocích 

a dalších akcích EUPSI v rámci pracovní (služební) doby. 

V neposlední řadě žádost o poskytnutí informací směřovala k zodpovězení otázky, zdali 

se zaměstnanci Vězeňské služby České republiky podíleli na akreditaci nabízených studijních 

programů Kriminologicko-penologická studia LL.B., a LL.M., pod shodně uváděným číslem 

u obou studijních programů a sice 16080/2016? 

I. 

K vyřizování žádostí o poskytnutí informací příslušný povinný subjekt, jako orgán prvního 

stupně, žádost o poskytnutí informací posoudil z hlediska skutkového a právního stavu, 

přičemž a priori vyjadřuje, že právo na informace je podle Listiny základních práv a svobod 

(žadatel) 
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(„Listina“) součástí ústavního pořádku České republiky. A státní orgány, územní 

samosprávné celky a jejich orgány a veřejné instituce jsou povinny přiměřeným způsobem 

poskytovat informace o své činnosti.  

Smyslem a účelem práva na informace (podle čl. 17 Listiny) je především veřejná kontrola 

výkonu státní moci.  

Právo vyhledávat a šířit informace je ovšem možné omezit zákonem, půjde-li v demokratické 

společnosti o opatření nezbytná k respektování práv nebo pověsti jiných, k ochraně národní 

bezpečnosti nebo veřejného pořádku nebo veřejného zdraví či morálky. 

Taktéž podle Mezinárodního paktu o občanských a politických právech má každý právo 

na svobodu projevu. Toto právo zahrnuje svobodu vyhledávat, přijímat a rozšiřovat informace 

a myšlenky všeho druhu. Užívání práva ale může podléhat určitým omezením. 

Rovněž Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod v čl. 10 stanoví, že každý má 

právo na svobodu projevu. Výkon svobod, protože zahrnuje i povinnosti a odpovědnost, 

nicméně může podléhat takovým formalitám, podmínkám, omezením nebo sankcím, „které 

stanoví zákon a které jsou nezbytné v demokratické společnosti v zájmu národní bezpečnosti, 

územní celistvosti nebo veřejné bezpečnosti, předcházení nepokojům a zločinnosti, ochrany 

zdraví nebo morálky, ochrany pověsti nebo práv jiných, zabránění úniku důvěrných informací 

nebo zachování autority a nestrannosti soudní moci“. 

Právním předpisem, jímž je v České republice a jejím právním řádu realizováno právo 

na svobodný přístup k informacím, je zákon o svobodném přístupu k informacím.  

Povinnost poskytovat informace vychází z ustanovení § 2 odst. 1 uvedeného zákona, v němž 

se stanoví, že vyjmenované povinné subjekty mají povinnost poskytovat informace vztahující 

se k jejich působnosti. Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace je upraven 

v ustanoveních § 14 a § 15 zákona o svobodném přístupu k informacím. 

Zákon o svobodném přístupu k informacím umožňuje také vyzvat žadatele k doplnění žádosti, 

brání-li nedostatek údajů o žadateli vyřízení žádosti [§ 14 odst. 5 písm. a)], či k upřesnění 

žádosti, je-li nesrozumitelná, není-li zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je-li 

formulována příliš obecně [§ 14 odst. 5 písm. b)]. 

K odmítnutí žádosti dotázaný povinný subjekt přistoupí tehdy, jestliže úspěšnému naplnění 

povinnosti poskytovat informace brání některé z omezení práva na informace, která jsou 

vymezena v § 7 až § 12 zákona o svobodném přístupu k informacím. Pakliže povinný subjekt 

žádosti (byť i zčásti) nevyhoví, vydává ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí 

žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti. Povinný subjekt žádost odmítne rovněž 

v případě, kdy žadatele vyzval k upřesnění žádosti dle § 14 odst. 5 písm. b) zákona a žadatel 

tak v zákonné lhůtě neučinil. 

II. 

V řízení o žádosti povinný subjekt seznal, že nejsou založeny překážky, na základě nichž by 

bylo legitimní poskytnutí informace omezit nebo žádost o poskytnutí informace odmítnout. 

Žádané informace se proto p o s k y t u j í  t a k t o :  
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K jednotlivým bodům žádosti: 

1. Má uzavřenou EUPSI dohodu (memorandum či jinou písemnou formu) o spolupráci s VS 

ČR? 

Ano, mezi EUPSI a Vězeňskou službou České republiky (dále jen „Vězeňská služba“, není-li 

dále uvedeno jinak) je sjednáno „Memorandum o spolupráci při zajišťování profesního 

vzdělávání zaměstnanců Vězeňské služby České republiky“ (dále jen „Memorandum“). 

Úplné znění Memoranda se žadateli poskytuje v příloze, neboť tuto možnost poskytnutí 

informace předpokládá přímo znění čl. 5 odst. 2 Memoranda, když stanoví: „Smluvní strany 

prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Memorandu nepovažují za obchodní tajemství 

a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění, 

a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.“. 

1.a. Jestliže ano, kdo ji uzavřel? 

Memorandum o spolupráci uzavřel za Vězeňskou službou její generální ředitel, při jejím 

podpisu zastoupený náměstkem pro vzdělávání a odborné zacházení, vrchním státním radou 

brig. gen. Mgr. Simonem Michailidisem. 

1.b. Jestliže ano, jaké finanční prostředky jsou stran VS ČR k plnění dohody z veřejných 

finančních prostředků vynakládány, včetně pronájmů prostor v majetku státu, s nimiž 

hospodaří VS ČR? 

Ze strany Vězeňské služby ani samotné Akademie Vězeňské služby, která je oprávněna 

k jednání na předmětu memoranda, nejsou vynakládány žádné finanční prostředky související 

s jeho plněním. 

2. Má VS ČR uzavřenou jinou dohodu s obdobnými institucemi? 

Ano, Vězeňská služba má uzavřeny ještě další obdobné dohody anebo memoranda 

o spolupráci. 

2.a. Jestliže ano, se kterými? 

Obdobné dohody o vzájemné spolupráci anebo memoranda jsou uzavřena např. mezi 

Vězeňskou službou a Střední lesnickou školou a Střední odbornou školou sociální Šluknov, 

společností TRIVIS, a.s., Policejní akademií České republiky v Praze, Vyšší policejní školou 

a Střední policejní školou MV v Praze a dále Fakultou sociálních studií Masarykovy 

univerzity. 

Dohody o vzájemném vzdělávání, odborné lektorské a školicí činnosti, předávání vzájemných 

zkušeností formou přednášek, výměnných stáží apod. jsou rovněž uzavřeny mezi Vězeňskou 

službou a Probační a mediační službou České republiky, Institutem pro kriminologii a sociální 

prevenci, Policií České republiky, Hasičským záchranným sborem, Celní správou České 

republiky, Armádou České republiky, partnerskými zahraničními vězeňskými službami (např. 

Slovensko, Polsko, Maďarsko) 

Vězeňská služba rovněž uzavřela s Úřadem práce České republiky Memorandum o spolupráci 

při zajišťování rekvalifikace odsouzených po dobu výkonu trestu odnětí svobody. 
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3. Kdo je odpovědný za plnění dohody za VS ČR? 

Dle čl. 2 Memoranda je osobou oprávněnou k jednání na předmětu Memoranda za Vězeňskou 

službu ředitel Akademie Vězeňské služby, vrchní rada plk. Ing. František Vlach, Ing-Paed 

IGIP, MBA. 

4. Umožnuje VS ČR svým zaměstnancům podíl na výuce, promocích a dalších akcích EUPSI 

v rámci pracovní (služební) doby? 

Je vycházeno ze zásady, že příslušníci a zaměstnanci Vězeňské služby se výuky, promocí 

a dalších akcí Evropského ústavu práva a soudního inženýrství v pracovní době nebo v čase 

připadajícím na dobu výkonu služby neúčastní.  

Tím není dotčena možnost příslušníka a zaměstnance čerpat služební či pracovní volno 

v případě uzavřené kvalifikační dohody anebo jejich účast v době mimo službu nebo mimo 

rozvrženou pracovní dobu (dovolená, volno za přesčasy apod.). 

4.a. Jestliže ano, jsou povinni čerpat zaměstnanci VS dovolenou? 

Viz odpověď k bodu 4. 

5. Podíleli se pracovníci VS ČR na akreditaci nabízených studijních programů 

Kriminologickopenologická studia LL.B., a LL.M., pod shodně uváděným číslem u obou 

studijních programů a sice 16080/2016? 

Zaměstnanci v pracovněprávním vztahu nebo příslušníci ve služebním poměru a zařazení 

ve Vězeňské službě se nepodílejí (nepodíleli) na akreditaci nabízených studijních programů 

Kriminologicko-penologického studia. Vězeňská služba nedisponuje informací, zda by tak 

činili ve svém osobním volnu.  

Jaroslav Bauer 

z pov. ředitel odboru správního 

Generální ředitelství Vězeňské služby České republiky 

Za správnost: JUDr. Miroslav Bělecký 



S B Í R K A  N A Ř Í Z E N Í  

generálního ředitele Vězeňské služby České republiky 

Ročník 2018 

Nařízení č. 3,  

kterým se vyhlašuje Memorandum o spolupráci při zajišťování profesního vzdělávání 

zaměstnanců Vězeňské služby České republiky 

Podle ustanovení § 1 odst. 2 zákona č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční 

stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů, s t a n o v í m  

§ 1 

a) vyhlašuji  Memorandum o spolupráci při zajišťování profesního vzdělávání 

zaměstnanců Vězeňské služby České republiky uzavřené mezi Vězeňskou službou České 

republiky (dále jen „Vězeňská služba“) a Evropským ústavem práva a soudního 

inženýrství, 

b) ukládám ředitelům odborů Generálního ředitelství Vězeňské služby, řediteli kanceláře 

generálního ředitele Vězeňské služby, vedoucím samostatných úseků Generálního 

ředitelství Vězeňské služby a ředitelům organizačních jednotek Vězeňské služby
1)

, aby 

ve své působnosti zabezpečili plnění jeho obsahu. 

§ 2 

Účinnost 

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení. 

V Praze dne 22. ledna 2018 

Č. j.: VS-49632-4/ČJ-2017-800040-IAŘ 

Přílohy: 1/3 

Generální ředitel Vězeňské služby České republiky 

vrchní státní rada 

genmjr. PhDr. Petr Dohnal 

v zastoupení brig. gen. Mgr. Simon Michailidis v. r.

                                                 
1)

 § 1 odst. 4 zákona č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších 

předpisů.  

Příloha k čj. VS-76151-6/ČJ-2018-800040-INFZ
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Memorandum o spolupráci 

při zajišťování profesního vzdělávání zaměstnanců 

Vězeňské služby České republiky 

VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY 
se sídlem Soudní 1672/1a, poštovní přihrádka 3, 140 67 Praha 4, 
IČ: 00212423, ID DS: b86abcb, 

zastoupena generálním ředitelem Vězeňské služby České republiky vrchním státním 
radou genmjr. PhDr. Petrem Dohnalem, 

(dále jen „Vězeňská služba“) 

a 

EVROPSKÝ ÚSTAV PRÁVA A SOUDNÍHO INŽENÝRSTVÍ 
se sídlem Palackého 2312/54, 695 01 Hodonín, 
IČ: 02866722, ID DS: yfetu4u 
zapsaný ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. U 3, 
zastoupen generálním ředitelem JUDr. Ing. Mgr. Radkem Hrábkem, LLM, 

(dále jen „Ústav“), 

společně dále také jako „Smluvní strany“ a každá samostatně jako „Smluvní strana“ 
uznávajíce shodu stanovisek ohledně přínosu vzájemné spolupráce projevují tímto 
zájem o spolupráci při zajišťování profesního vzdělávání příslušníků a zaměstnanců 
(dále jen „zaměstnanec“) Vězeňské služby České republiky tak, aby spolupráce byla 
výhodná pro obě zúčastněné strany, uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku toto 
memorandum o spolupráci (dále jen „Memorandum“). 

Čl. 1 
Předmět Memoranda 

(1) Předmětem Memoranda je vyjádření zájmu o spolupráci Smluvních stran při 
zajišťování profesního celoživotního vzdělávání zaměstnanců Vězeňské služby 
zejména v těchto oblastech: kriminologie, penologie, bezpečnostní vědy, 
psychologie, sociologie a právo a při realizaci vědecko-výzkumných aktivit v oblasti 
penologického výzkumu.  

(2) Ústav bude na základě vzdělávacích potřeb a ve spolupráci s Vězeňskou službou 
vytvářet a realizovat aktuální otevřené vzdělávací programy průběžného profesního 
celoživotního vzdělávání pro zaměstnance Vězeňské služby s cílem prohlubování 
jejich kvalifikace. 



 

(3) Ústav zabezpečí tvorbu vzdělávacích programů, lektorské zajištění, administrativní 
úkony spojené s realizací vzdělávacích aktivit zejména v sídle Ústavu na adrese 
Palackého 2312/54, 695 01 Hodonín. 

(4) Vězeňská služba dle svých možností bude propagovat vzdělávací programy Ústavu 
určených k profesnímu celoživotnímu vzdělávání zaměstnanců Vězeňské služby. 

(5) Po vzájemné předchozí dohodě Smluvních stran Ústav může realizovat otevřené 
vzdělávací programy průběžného profesního celoživotního vzdělávání pro 
zaměstnance i v prostorách Vězeňské služby, pokud to bude pro zaměstnance 
výhodné. 

(6) Ústav bude realizovat vzdělávací programy průběžného profesního celoživotního 
vzdělávání pro zaměstnance Vězeňské služby za smluvní ceny a dle závazných 
pravidel, které budou součástí individuální smlouvy o studiu se zaměstnancem 
Vězeňské služby. 

(7) Ústav bude prezentovat vědecké práce týkající se předmětu profesního 
celoživotního vzdělávání zaměstnanců Vězeňské služby na svých webových 
stránkách, popřípadě vydáním odborných publikací ve svém nakladatelství. 

(8) Vězeňská služba souhlasí s prezentací spolupráce s Ústavem a to jak v elektronické, 
tak tištěné či jiné podobě. 

(9) Ústav souhlasí s prezentací spolupráce s Vězeňskou službou a to jak v elektronické, 
tak tištěné či jiné podobě. 

Čl. 2 
Osoby oprávněné k jednání na předmětu Memoranda 

(1) Za Vězeňskou službu je oprávněnou osobou k právnímu jednání: Plk. Ing. František 
Vlach, Ing-Paed IGIP, ředitel Akademie Vězeňské služby České republiky. 

(2) Za Ústav je oprávněnou osobou k právnímu jednání: JUDr. Ing. Mgr. Radek Hrábek, 
LLM, generální ředitel. 

Čl. 3 
Trvání Memoranda a ukončení jeho platnosti 

(1) Toto Memorandum se uzavírá na dobu neurčitou. 

(2) Platnost Memoranda lze ukončit dohodou obou Smluvních stran nebo jeho výpovědí 
bez udání důvodu. Výpovědní lhůta je jeden měsíc a začíná běžet prvním dnem 
následujícího měsíce po doručení výpovědi druhé Smluvní straně. 

Čl. 4 
Ostatní ujednání 

(1) Ústav jedenkrát ročně provede vyhodnocení realizace vzdělávacích programů 
průběžného profesního celoživotního vzdělávání zaměstnanců Vězeňské služby, 



 

které zašle na vědomí Vězeňské službě do 30. září příslušného kalendářního roku. 

(2) Na propagačních materiálech a letácích pro vzdělávací akce pořádané Ústavem 
mohou být umístěna loga obou Smluvních stran. 

Čl. 5 
Závěrečná ustanovení 

(1) Toto Memorandum se vyhotovuje ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, 
přičemž každá Smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. 

(2) Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Memorandu nepovažují 
za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona 
č. 106/1999 Sb., v platném znění, a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších 
podmínek. 

(3) Smluvní strany výslovně prohlašují, že si Memorandum řádně přečetly, s jeho 
obsahem souhlasí, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy. 

(4) Toto Memorandum nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu Smluvních stran. 

Č. j.: VS-49632-2/ČJ-2017-80000L-16PRV 

V Praze dne 29. května 2017  V Praze dne 29. května 2017 
   

Vrchní státní rada 

genmjr. PhDr. Petr Dohnal 

generální ředitel Vězeňské služby České republiky 

v z. brig. gen. Mgr. Simon Michailidis v. r. 

 JUDr. Ing. Mgr. Radek Hrábek, LLM v. r. 

generální ředitel 
Evropského ústavu práva a soudního inženýrství 
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