

Vězeňská služba České republiky
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SDĚLENÍ

ve věci žádosti o poskytnutí informace
Vězeňská služba České republiky, se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4, subjekt povinný
ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů („povinný subjekt“), přijala prostřednictvím elektronické
adresy podatelny dne
požadavek na poskytnutí informace ve smyslu zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, který
podala
(„žadatelka“); zaevidovala jej pod
čj.
. Žádost o poskytnutí informace obsahovala následující
požadavky cit.:
1.

Kolik žádostí podle zákona č. 106/1999 Sb. bylo podáno v jednotlivých letech 2015 až
2020 na Vazební věznici v Českých Budějovicích?

2.

Kolik rozhodnutí o odmítnutí žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb. bylo vydáno
v jednotlivých letech 2015 až 2020 Vazební věznicí v Českých Budějovicích?

3.

Kolik bylo podáno odvolání podle zákona č. 106/1999 Sb. v jednotlivých letech 2015 až
2020 na Vazební věznici v Českých Budějovicích?

4.

Kolik bylo podáno stížností podle zákona č. 106/1999 Sb. v jednotlivých letech 2015 až
2020 na Vazební věznici v Českých Budějovicích?
II.

K požadavkům o informace uvádí povinný subjekt k dané problematice následující:
Rok

Počet žádostí

Počet rozhodnutí
o odmítnutí žádosti

Počet odvolání

Počet stížností

2015

3

0

0

0

2016

1

0

0

0

2017

2

31

1

0

2018

7

2

1

0

2019

4

0

0

0
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Počet odmítnutí je vyšší, než počet žádostí, z důvodů např. rozsáhlé žádosti (více různorodých požadavků
v obsahu jedné žádosti), kdy povinný subjekt rozhodoval o každé části žádosti jednotlivě.

V roce 2020 bylo oficiálně vyloučeno na základě rozhodnutí správních soudů organizačním
jednotkám Vězeňské služby České republiky přisuzovat si postavení povinného subjektu.
Povinným subjektem je toliko Vězeňská služba České republiky, sídlem Soudní 1672/1a, Praha
4, jako celek.
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 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.“.
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