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Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím 

 
 
Vězeňská služba České republiky, se sídlem Soudní 1672/1a, 140 00 Praha 4, jako povinný 
subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
ve znění pozdějších předpisů ("povinný subjekt"), obdržela  prostřednictvím 
datové zprávy doručené do datové schránky povinného subjektu podání označené jako "žádost 
o poskytnutí informací" s odvoláním na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů ("zákon o svobodném přístupu k informacím"), jehož 
prostřednictvím se , 

 ("žadatel"), domáhá poskytnutí informací v rozsahu 

 
 ve kterých věznicích v České republice provozuje subjekt Jaroslav Kühler, IČ 642 64 581 

svůj předmět činnosti, tedy i provoz prodejen potravin a zboží, za jakých podmínek, 
zejména ohledně délky trvání těchto smluv; současně poskytnutí textu těchto smluv,  

 zaslání textu smluv týkajících se provozování prodejen potravin a zboží ve vazební věznici 
Olomouc a dále ve věznici Plzeň a Opava. 

 
Povinný subjekt jednotlivé body žádosti, kterou zaevidoval pod čj. 

, posoudil z hlediska ústavního práva na svobodný přístup k informacím podle čl. 17 Listiny 
základních práv a svobod, ve smyslu a dle účelu právní úpravy v zákoně o svobodném přístupu 
k informacím a dospěl k závěru, že nejsou dány překážky pro odmítnutí byť jen části žádosti, 
a informace tedy poskytuje takto: 
  

I. 
  
K bodu žádosti týkajícího se vazebních věznic, věznic a ústavů pro výkon zabezpečovací detence 
("organizační jednotka Vězeňské služby"), ve kterých subjekt Jaroslav Kühler, IČ 642 64 581 
provozuje svůj předmět činností, tedy i provoz prodejen potravin a zboží, za jakých podmínek, 
zejména ohledně délky trvání těchto smluv; současně poskytnutí textu těchto smluv, povinný 
subjekt uvádí příslušný výčet organizačních jednotek a informaci poskytuje v souladu 
s ustanovením § 6 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím, tedy odkazem 
na internetovou stránku, kde se informace nachází (na zveřejněnou informaci). 
 

 Věznice Bělušice: https://smlouvy.gov.cz/smlouva/15635411?backlink=pkhib 
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 Věznice Heřmanice: https://smlouvy.gov.cz/smlouva/9523559?backlink=pkhib  

 Vazební věznice Ostrava: https://smlouvy.gov.cz/smlouva/10920012?backlink=pkhib  

 Věznice Světlá nad Sázavou: https://smlouvy.gov.cz/smlouva/16384531?backlink=pkhib  

 Věznice Všehrdy: https://smlouvy.gov.cz/smlouva/16377555?backlink=pkhib 
 
K tomuto bodu žádosti povinný subjekt dále uvádí, že další organizační jednotkou, která má 
uzavřen smluvní vztah se subjektem Jaroslav Kühler, IČ 642 64 581, je Věznice Oráčov. Vzhledem 
ke skutečnosti, že smluvní vztah byl touto věznicí s uvedeným subjektem uzavřen ještě před 
nabytím účinnosti zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), požadované informace 
nejsou dostupné podle ustanovení § 6 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím, a proto 
povinný subjekt tyto poskytuje přímým poskytnutím (v příloze). 
  

II. 
  
K bodu žádosti směřujícího k poskytnutí textu smluv týkajících se provozování prodejen potravin 
a zboží ve Vazební věznici Olomouc a dále ve Věznici Plzeň a Věznici a ústavu pro výkon 
zabezpečovací detence Opava povinný subjekt informace poskytuje opět v souladu s ustanovením 
§ 6 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím, tedy odkazem na internetové stránky, kde 
se informace nachází, a to takto: 
  
K Vazební věznici Olomouc: 
 

 https://smlouvy.gov.cz/smlouva/14939026?backlink=xnov1 

 https://smlouvy.gov.cz/smlouva/1167053?backlink=1if4m 
 
K Věznici Plzeň: 
 

 https://smlouvy.gov.cz/smlouva/6481651?backlink=2onn1 

 https://smlouvy.gov.cz/smlouva/6482335?backlink=2onn1  

 https://smlouvy.gov.cz/smlouva/6481843?backlink=2onn1  

 https://smlouvy.gov.cz/smlouva/6481771?backlink=2onn1  

 https://smlouvy.gov.cz/smlouva/11488344?backlink=wcpb9 
 
K Věznici a ústavu pro výkon zabezpečovací detence Opava: 
 

 https://smlouvy.gov.cz/smlouva/793665?backlink=h5g3u  

 https://smlouvy.gov.cz/smlouva/803933?backlink=h5g3u  

 https://smlouvy.gov.cz/smlouva/2772914?backlink=h5g3u  

 https://smlouvy.gov.cz/smlouva/4475456?backlink=h5g3u  

 https://smlouvy.gov.cz/smlouva/8548915?backlink=h5g3u  

 https://smlouvy.gov.cz/smlouva/10594515?backlink=h5g3u  

 https://smlouvy.gov.cz/smlouva/15098691?backlink=h5g3u 
 
Postup povinného subjektu je souladný s ustanovením § 6 odst. 1 zákona o svobodném přístupu 
k informacím, neboť místo přímého poskytnutí informace sdělil žadateli údaje umožňující vyhledání 
a získání zveřejněné informace v zákonem stanoveném termínu, do sedmi dnů od přijetí žádosti. 
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