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SDĚLENÍ VE VĚCI ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ INFORMACE
Vězeňská služba České republiky, se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4, jakožto subjekt
povinný dle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů („povinný subjekt“), poskytovat informace vztahující se k jeho
působnosti, obdržel žádost ze dne
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“). Žádost byla podána prostřednictvím elektronické adresy
podatelny povinného subjektu s identifikačními údaji žadatele
Vzhledem ke skutečnosti, že žádost neměla náležitosti ve smyslu ustanovení § 14 odst. 2 zákona
o svobodném přístupu k informacím, povinný subjekt vyzval žadatele
k jejímu doplnění. V reakci na výzvu k doplnění žádosti povinný subjekt obdržel dne
prostřednictvím
elektronické adresy podatelny údaje, jimiž byly v zákonné lhůtě vady podání zhojeny.
Obsahem žádosti byl požadavek (bod 1. až bod 3.) na informace, statistické údaje týkající se
odsouzení k výjimečnému trestu doživotí od roku 2017 a výkonu trestu odnětí svobody na doživotí
v zařízeních Vězeňské služby České republiky a další podrobnosti k těmto otázkám. Povinný
subjekt vedl samostatně řízení k bodům 2. a 3. žádosti; žadateli zde informace
poskytl.
V řízení k bodu 1. žádosti vedené pod čj
ve znění
požadavku na "informácie týkajúce sa štatistiky uložených trestov odňatia slobody na doživotie od
1.ledna 2017 do dňa vyhotovenia tejto žiadosti na území Českej republiky" a rovněž
na "podrobnejšie informácie týkajúce sa skutkov, za ktoré boli tieto tresty uložené, komu boli
uložené (pohlavie, vek, vzdelanie odsúdeného, prípadne počet predchádzajúcich odsúdení
za úmyselný trestný čin) a kde odsúdený vykonáva uložený trest", povinný subjekt informace
poskytuje následovně:

I.
Na úvod řízení k bodu 1. žádosti povinný subjekt poukazuje na to, že právo na svobodný přístup
k informacím je ústavně zakotveno v čl. 17 Listiny. Bližší úpravu práva na informace provádí zákon
o svobodném přístupu k informacím, když upravuje jak podmínky, za nichž mají být informace
poskytovány, tak přístup k nim. Dle čl. 17 odst. 5 Listiny "státní orgány a orgány územní
samosprávy jsou povinny přiměřeným způsobem poskytovat informace o své činnosti". Podle
čl. 17 odst. 4 Listiny platí, že "svobodu projevu a právo vyhledávat a šířit informace lze omezit
zákonem, jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu práv a svobod
druhých, bezpečnost státu, veřejnou bezpečnost, ochranu zdraví a mravnosti.".
Jak konstatoval Ústavní soud v usnesení ze dne 18. prosince 2002 (III. ÚS 156/02), "právo
na informace nelze chápat jako neomezené právo člověka na uspokojení osobní zvědavosti
či zvídavosti"; právo na informace tudíž není bezbřehé nebo absolutní.
Povinný subjekt pro účely řízení také připomíná, že informací se podle definice v ustanovení § 3
odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím "rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část
v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu
na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě či záznamu zvukového, obrazového nebo
audiovizuálního.".
Podle § 2 odst. 4 zákona o svobodném přístupu k informacím, ve znění zákona č. 61/2006 Sb.,
pak platí, že "povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí
a vytváření nových informací".
Zmíněná právní úprava sleduje z ústavního hlediska legitimní cíl, jímž se rozumí vyvážit právo
jednotlivců na poskytování informací veřejným zájmem na ochranu povinných subjektů před
nepřiměřenou zátěží, která by znamenala odpovídat na rozličné dotazy, zaujímat stanoviska
či prezentovat názory k určité věci, provádět výklad právních předpisů apod. Smyslem a účelem
práva na informace totiž není jakkoliv prověřovat žadatelem popisované události, podávat k nim
vysvětlení, radit, předávat názory, stanoviska apod., ale toliko poskytovat hotové (zaznamenané)
informace.
Podle § 15 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím přitom platí, že "pokud povinný
subjekt žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí
žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti, s výjimkou případů, kdy se žádost odloží.".
K odmítnutí žádosti povinný subjekt přistoupí i tehdy, brání-li úspěšnému naplnění povinnosti
poskytovat informace některá omezení práva na informace, jak jsou vymezena v ustanovení § 7 až
§ 11 zákona o svobodném přístupu k informacím.
II.
Povinný subjekt ve věci statistik uložených trestů odnětí svobody na doživotí od 1. ledna 2017
českými soudy, a to do dne zhotovení odpovědi na žádost o poskytnutí informace, informací
týkajících se skutků, za které byly soudy doživotní tresty uloženy a komu ve formátu pohlaví, věk,
vzdělání, popř. recidiva a otázek, kde odsouzení výkonu trestu doživotí vykonávající tento trest
(věznice), údaje poskytuje v přílohách č. 1 a č. 2.
K uvedenému v přílohách se patří rovněž doplnit, že problematice odsouzených k doživotnímu
trestu odnětí svobody je věnována ze strany české veřejnosti zvýšená pozornost, což se odráží
i na mediálních výstupech či webových stránkách, např. https://cs.wikipedia.org/wiki/Doživotí.
Obdobně jsou veřejností a tím i mediálně sledovány probíhající soudní líčení a verdikty, např.
www.idnes.cz/liberec/zpravy/vrah-cesky-raj-karel-stovicek-vrazda-dozivoti.
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Předmětná problematika jest sledována a vyhodnocována Vězeňskou službou České republiky.
Zde povinný subjekt odkazuje na statistické přehledy a rozbory v rámci Statistických ročenek. Blíže
viz https://www.vscr.cz/sekce/statisticke-rocenky-vezenske-sluzby.
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