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SDĚLENÍ VE VĚCI ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ INFORMACE 

 
 
Vězeňská služba České republiky, se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4, povinný subjekt ve 
smyslu ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů („povinný subjekt“), přijala prostřednictvím poskytovatele poštovních 
služeb dne  požadavek na poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů ("zákon o svobodném přístupu 
k informacím"), který podal  

 ("žadatel"); zaevidovala jej pod čj.  
Z obsahu podání je zřejmé, že žadatel se domáhá různých statistických přehledů a informací: 
  
1) Poskytnutí informace o pracovních možnostech ve všech věznicích s ostrahou (nízký – střední - 
vysoký) stupeň zabezpečení. Dále poskytnutí informace ohledně typu možné práce, případně, ve 
kterých věznicích s ostrahou je možno pracovat na vícesměnný provoz (ranní – odpolední – noční 
směny). 
2) Sdělení celkové kapacity a volných míst v těchto typech věznic. 
3) Poskytnutí informace, jaká je maximální možná délka trestu pro zařazení do těchto typů věznic 
a pro vykonávání dané práce v jednotlivých věznicích. 
  

I. 
  
Na úvod se konstatuje, že právo na informace je v České republice garantováno v čl. 17 Listiny. 
Z čl. 17 odst. 5 vyplývá, že "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.". 
  
Zákonem provádějícím citovaný čl. 17 Listiny jest zákon o svobodném přístupu k informacím jako 
komplexní úprava poskytování informací, resp. podmínek přístupu veřejnosti k informacím 
o činnosti povinných subjektů, vztahující se k jejich působnosti. 
  
Právo na svobodný přístup k informacím není absolutní ani bezbřehé, což nejednou judikoval 
Nejvyšší správní soud nebo Ústavní soud. Ústavní soud v nálezu ze dne 31. července 2013 (IV. 
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ÚS 1684/11) také výslovně zdůraznil, že "naplnění podmínky nezbytnosti omezení základního 
práva jednotlivce na informace vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, je nutné zkoumat v každé jednotlivé věci podle 
okolností konkrétního případu.". 
  
K odmítnutí žádosti povinný subjekt přistoupí tehdy, pokud naplnění povinnosti poskytovat 
informace brání některé z omezení práva na informace, jak jsou vymezena v ustanoveních § 2 
nebo v ustanovení § 7 až 11 zákona o svobodném přístupu k informacím. 
  

II. 
  
K bodům žádosti uvádí povinný subjekt následující: 
  
Ad 1) 
  
Požadované informace se poskytují v Příloze č. 1. Zmíněná příloha obsahuje tabulku 
o zaměstnávání ve věznicích a vazebních věznicích dle profilací a dle směnného režimu. Ve všech 
věznicích probíhá zaměstnávání ve vnitřních provozech. Ve věznicích Heřmanice, Jiřice, Mírov, 
Ostrov, Pardubice a Vazební věznici Praha Pankrác je vlastní výroba. V 31 věznicích probíhá 
zaměstnávání v provozovnách Střediska hospodářské činnosti uvnitř i mimo objekt věznic a v 24 
provozovnách je zaměstnávání odsouzených možné u jiných subjektů. 
  
Ad 2) 
  
Žádané statistické údaje jsou volně dostupné na webu Vězeňské služby České republiky 
(https://www.vscr.cz/sekce/tydenni-statisticke-hlaseni). Požadované informace se žadateli 
poskytují v listinné formě v Příloze č. 2. 
  
Ad 3) 
  
Povinný subjekt žadateli sděluje, že informace o zařazování odsouzených do určitých typů věznic 
a vykonávání prací ve věznicích je upraveno především v ustanoveních § 12a, § 12b a § 30 
zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů: 
  

§ 12a 
  
     (1)  Věznice s ostrahou se podle stupně zabezpečení člení na oddělení 
a)  s nízkým stupněm zabezpečení, 
b)  se středním stupněm zabezpečení a 
c)  vysokým stupněm zabezpečení. 
     (2)  Do oddělení podle odstavce 1 jsou odsouzení umisťováni podle míry vnějšího a vnitřního 
rizika. 
     (3)  Vnější riziko vyjadřuje míru nebezpečnosti odsouzeného pro společnost, zejména 
s ohledem na trestnou činnost, za kterou mu byl uložen trest, délku trestu a formu zavinění 
a s přihlédnutím k tomu, zda již byl ve výkonu trestu. Vnitřní riziko vyjadřuje míru rizika ohrožení 
bezpečnosti během výkonu trestu s ohledem na individuální charakteristiku odsouzeného, v níž se 
zohledňují zejména povaha jeho trestné činnosti, nevykonaná ochranná opatření, průběh 
předchozích výkonů trestu a hrozba útěku. 
  

§ 12b 
  
     (1)  Vyhodnocení míry vnějších a vnitřních rizik provede odborná komise, která je složena 
z vedoucího oddělení výkonu trestu nebo oddělení výkonu vazby a trestu anebo ředitelem věznice 
pověřeného zaměstnance tohoto oddělení, a dále z psychologa, speciálního pedagoga, sociálního 
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pracovníka, vychovatele a popřípadě dalších zaměstnanců Vězeňské služby určených ředitelem 
věznice. Odborná komise toto vyhodnocení včetně doporučení na umístění do některého 
z oddělení věznice s ostrahou předá bez zbytečného odkladu řediteli věznice. 
     (2)  O umístění do některého z oddělení věznice s ostrahou rozhoduje ředitel věznice, ve které 
je odsouzený umístěn. Při svém rozhodování přihlédne k doporučení odborné komise; rozhodne-li 
odchylně od jejího doporučení, tento postup odůvodní a o rozhodnutí informuje Ministerstvo 
spravedlnosti (dále jen "ministerstvo"). Rozhodnutí je třeba písemně vyhotovit a doručit 
odsouzenému. 
     (3)  Odsouzený umístěný do oddělení se středním nebo vysokým stupněm zabezpečení 
věznice s ostrahou má právo do 3 dnů ode dne doručení rozhodnutí podle odstavce 2 podat návrh 
na umístění do oddělení s nižším stupněm zabezpečení, o čemž musí být poučen. Tento návrh 
nemá odkladný účinek. 
     (4)  Návrh podle odstavce 3 se podává u ředitele věznice, který jej spolu s rozhodnutím 
o umístění do některého z oddělení věznice s ostrahou, podklady pro vydání tohoto rozhodnutí 
a dokladem o doručení tohoto rozhodnutí odsouzenému předloží neprodleně soudu. 
  

§ 30 
  
     (1)  Věznice vytvářejí podmínky pro zaměstnávání odsouzených buď v rámci svého provozu, 
vlastní výroby nebo podnikatelské činnosti anebo smluvně u jiných subjektů. 
     (2)  Smlouva mezi věznicí a jiným subjektem, na jejímž základě se uskutečňuje zařazení 
odsouzených do práce, stanoví podrobnější podmínky, za nichž budou odsouzení pracovat, 
případně i postup při zaškolení odsouzených k výkonu určených prací a způsob zvyšování jejich 
pracovní kvalifikace. Při vytváření podmínek k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a dodržování 
protipožárních a hygienických předpisů má jiný subjekt stejné povinnosti, jaké by měl podle 
zvláštních právních předpisů vůči svým zaměstnancům v pracovním poměru. 
     (3)  Jiné subjekty uvedené v odstavcích 1 a 2 poskytují věznicím za práci odsouzených 
dohodnuté plnění. 
     (4)  K zaměstnávání odsouzeného u jiného subjektu než věznice je třeba předchozího 
písemného souhlasu odsouzeného; to neplatí, pokud je odsouzený zaměstnáván Českou 
republikou, krajem, obcí, dobrovolným svazkem obcí nebo subjektem, který jimi byl zřízen či 
založen a v němž mají většinovou majetkovou účast, většinový podíl na hlasovacích právech 
anebo vykonávají rozhodující vliv na jeho řízení či provozování. 
     (5)  Odsouzený může souhlas uvedený v odstavci 4 odvolat prohlášením učiněným vůči 
Vězeňské službě. Pokud prohlášení nemá písemnou formu, zaměstnanec Vězeňské služby 
o prohlášení odsouzeného učiní bezodkladně zápis, který předloží odsouzenému k podpisu. 
Účinky odvolání souhlasu nastávají uplynutím posledního dne kalendářního měsíce bezprostředně 
následujícího po měsíci, v němž odsouzený souhlas odvolal. Odvolání souhlasu odsouzeným se 
nepovažuje za odmítnutí práce. 
  
Současně je zákonem č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve 
znění pozdějších předpisů umožněno provozovat hospodářskou činnost za účelem zaměstnávání 
osob ve výkonu trestu odnětí svobody, případně i osob ve výkonu vazby. 

 
   

 
 

  

   
   
   
   

 
 


