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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 jest patrno, že žadatel se domáhá různých statistických přehledů: 
  
1) Celkový počet trvale umístěných odsouzených, kteří byli v jednotlivých měsících za období 
16. 7. 2020 do 15. 7. 2021 trvale umístěni ve Věznici Břeclav 
2) Celkový počet odsouzených z věznice Břeclav, kteří byli v jednotlivých měsících za dané období 
(16. 7. 2020 – 15. 7. 2021) na základě doporučujícího stanoviska odborné komise Vězeňské 
služby ČR – Věznice Břeclav, v souladu s § 11a odst. 1,2 písm. a), vyhl. MSP č. 345/1999 Sb., 
vydanou ŘVTOS a podle ustanovení §12b odst. 2 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí 
svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 58/2017 Sb. umístění 
(přemístění) z oddělení vysokého stupně zabezpečení do oddělení se středním stupněm 
zabezpečení. 
  

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. 
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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. 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 povinný subjekt poskytuje informace následovně: 
  
Ad 1) 
  
K 17. 7. 2020 – 295   11/2020 – 289   4/2021  – 243    
7/2020  – 290   12/2020 – 275   5/2021  – 251 
8/2020  – 290   1/2021  – 249   6/2021  – 273 
9/2020  – 290   2/2021  – 229   K 14. 7. 2021 – 276 
10/2020 – 281   3/2021  – 215  
  
Ad 2) 
  
7/2020  – 0   12/2020 – 0   5/2021  – 0        
8/2020  – 0   1/2021  – 1   6/2021  – 0 
9/2020  – 0   2/2021  – 0   7/2021  – 1 
10/2020 – 1   3/2021  – 0        
11/2020 – 0   4/2021  – 1        
12/2020 – 0   6/2021  – 0 

 
   

 
 

  

   
   
   
   

 
 


