Vězeňská služba České republiky
Generální ředitelství Praha
Soudní č. 1672/1a, pošt. přihrádka 3, 140 67 Praha 4, tel.: 244 024 111, fax: 244 024 809, ISDS: b86abcb

SDĚLENÍ

ve věci žádosti o poskytnutí informace
Vězeňská služba České republiky, se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4, subjekt povinný
dle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů („povinný subjekt“), obdržela dne
postoupenou žádost 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“), kterou podal pan
(„žadatel“). Žádost o poskytnutí informace povinný
subjekt zaevidoval pod čj
I.
Žádost o poskytnutí informace obsahovala následující požadavky cit.:
1.

Celkový počet odsouzených osob mladistvých, které byly odsouzeny k nepodmíněnému
trestu odnětí svobody v letech 2016 až 2021. Tento počet uveďte jednotlivě za každý rok.

2.

V návaznosti na bod 1. uveďte za každý jednotlivý rok, kolik těchto z odsouzených osob
k danému trestu bylo dívek a kolik chlapců.

3.

V návaznosti na bod 1. uveďte statisticky za jednotlivé roky věk odsouzených jednak při
nástupu k trestu odnětí svobody zaokrouhlen na rok věku a jednak při spáchání skutku.

4.

V návaznosti na bod 1. uveďte statisticky za jednotlivé roky, podle které hlavy trestního
zákoníku ve zvláštní části byly osoby odsouzeny.

5.

V návaznosti na bod 1. dále žádám též o uvedení konkrétního ustanovení trestního
zákoníku, podle kterého byla daná osoba odsouzena. V případě souběhu trestné činnosti
uveďte pouze jedno ustanovení, to nejzávažnější. Tedy například pokud pachatel spáchal
provinění vraždy s jiným porušením ustanovení trestního zákoníku, prosím do statistiky
zanést pouze jednotku kvalifikace vraždy.

6.

Návaznosti na bod 1. uveďte statisticky za jednotlivé roky u mladistvých, počet osob, u níž
se jedná o první provinění, dále pak osoby, u níž se jedná o recidivu včetně přesného počtu
odsouzení.“

II.
Usnesením
postoupila žádost povinnému subjektu,
s odkazem na ustanovení § 2 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím, jelikož
vazební věznice, věznice a ústavy pro výkon zabezpečovací detence nejsou povinnými subjekty
podle zákona o svobodném přístupu k informacím, tudíž žádané informace nejsou způsobilé
(příslušné) poskytnout. Uvedené plyne z respektované judikatury, v níž je uznáváno,
že „správním orgánem (úřadem) a povinným subjektem ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 zákona
o svobodném přístupu k informacím je Vězeňská služba České republiky - jako celek. Věznicím
(resp. jejich ředitelům), které jsou ve smyslu § 1 odst. 4 zákona č. 555/1992 Sb., o Vězeňské
službě a justiční stráži České republiky, organizačními jednotkami Vězeňské služby, jakožto
orgánu státní správy s celostátní působností, totiž žádný zákon nevymezuje v oblasti poskytování
informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím samostatnou rozhodovací
pravomoc“ [závěry v rozsudcích Nejvyššího správního soudu ze dne 26 září 2018 (čj. 4 As
269/2018 – 15), ze dne 4. října 2018 (čj. 5 As 284/2018 – 20), ze dne 11. října 2018 (čj. 4 As
268/2018 – 15), a ze dne 17. října 2018 (čj. 3 As 81/2018 – 10 aj.)].
Obdobně platí a akcentuje i konstantní judikatura [viz rozsudek Nejvyššího správního soudu
ze dne 20. prosince 2018 (čj. 10 As 273/2018 – 20)], podle které na základě § 4 zákona
č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších
předpisů, kdy je sice ředitel vazební věznice či věznice oprávněn činit za Vězeňskou službu
České republiky („Vězeňská služba“) právní úkony, nelze postavení povinného subjektu
přisuzovat vazební věznici či věznici, cit.: „Zákon organizačním složkám správního orgánu,
který je nadán celostátní působností, tedy jeho vnitřním organizačním jednotkám, nevymezuje
samostatnou rozhodovací pravomoc. Jelikož ani jiný zákon nevymezuje v oblasti poskytování
informací dle zákona o svobodném přístupu k informacím věznicím (vazebním věznicím)
samostatnou rozhodovací pravomoc, nelze je pro účely řízení o žádosti o poskytnutí informace
považovat za správní orgán.“.
III.
K jednotlivým bodům žádosti uvádí povinný subjekt následující:
Ad 1)
Počty odsouzených mladistvých (dle typu věznice) jsou uvedeny vždy k 31. prosinci daného
roku a lze je získat na webových stránkách Vězeňské služby, konkrétně ve statistických
ročenkách Vězeňské služby České republiky (<https://www.vscr.cz/sekce/statisticke-rocenkyvezenske-sluzby>):







2016 - 73 mladistvých
2017 - 66 mladistvých
2018 - 56 mladistvých
2019 - 51 mladistvých
2020 - 72 mladistvých
2021 - 59 mladistvých

Ad 2)
Požadované informace jsou dostupné na webových stránkách Vězeňské služby, konkrétně
ve statistických ročenkách Vězeňské služby (<https://www.vscr.cz/sekce/statisticke-rocenkyvezenske-sluzby>):
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2016 - 3 (celkem dívek a chlapců)
2017 - 5 (celkem dívek a chlapců)
2018 - 7 (celkem dívek a chlapců)
2019 - 4 (celkem dívek a chlapců)
2020 - 5 (celkem dívek a chlapců)
2021 - 9 (celkem dívek a chlapců)

Ad 3)
Povinný subjekt požadované údaje nesleduje a neeviduje.
Ad 4)
Rozdělení údajů podle jednotlivých hlav trestního zákoníku se požadované podobě nesleduje.
Data je možné získat manuálním zpracováním z poskytnutých informací uvedených v bodu 5.
Data jsou k dispozici pouze za roky 2020 a 2021.
Ad 5)
Požadované informace se poskytují formou příloh tohoto sdělení za požadované roky (vždy
k 31. prosinci daného roku, nikoliv v průběhu roku a pouze za roky 2020 a 2021), s rozdělením
na jednotlivé trestné činy. V požadované podobě se údaje nesledují.
Ad 6)
Požadované informace jsou k dispozici pouze za roky 2020 a 2021. Dřívější údaje povinný
nesleduje a neeviduje.


2020
- 66 mladistvých odsouzených (0krát ve výkonu trestu odnětí svobody),
- 6 mladistvých odsouzených (1krát ve výkonu trestu odnětí svobody).



2021
- 54 mladistvých odsouzených (0krát ve výkonu trestu odnětí svobody),
- 4 mladiství odsouzení (1krát ve výkonu trestu odnětí svobody),
- 1 mladistvý odsouzený (2krát ve výkonu trestu odnětí svobody).

3

