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
ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů („zákon o svobodném přístupu k informacím“), poskytovat
informace, vztahující se k jeho působnosti („povinný subjekt“),
žádosti o poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím,

Žádosti o poskytnutí informace byly zprvu adresovány na vybrané organizační jednotky věznice (Pardubice, Plzeň, Příbram, Nové Sedlo, Odolov, Oráčov, Ostrov, Rapotice, Rýnovice,
Stráž pod Ralskem), které je v souladu s konstantní judikaturou postoupily povinnému subjektu.

1.

Majú väzni vo Vašej väznici prístup do siete internet prostredníctvom väzenského
počítača?

2.

Aké má počítač hardwerové parametre?

3.

Aké ma počítač softwerové parametre - operačný systém a antivirový program?

4.

O aké internetové pripojenie sa jedná?

5.

Koľko zaň väznica platí?

6.

Na ktoré internetové stránky majú prístup?

7.

Od kedy túto možnosť majú?

8.

Aký je účel téjto možnosti?

9.

Koľko zaň väzeň platí?

10.

Ktoré predpisy upravujú túto oblasť a všetko čo sa jej týka?

11.

Sprístupnite mi ich.

I.
Povinný subjekt v rámci řízení ohledně obsáhlé žádosti zprvu dospěl k závěru, že jest nezbytné
lhůtu k soustředění a ke zpracování údajů požadovaných v žádosti prodloužit ve smyslu
ustanovení § 14 odst. 7 zákona o svobodném přístupu k informacím o 10 kalendářních dnů;

Souběžně povinný subjekt žadatele upozornil, že vazební věznice, věznice a ústavy pro výkon
zabezpečovací detence nejsou povinnými subjekty, tudíž žádanou informaci nejsou způsobilé
poskytnout. Uvedené vyplývá z respektované judikatury. Podle ní je uznáváno (a nejen v dané
věci), 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“ [srov. shodné 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.].
K řízení o žádosti je tak příslušná Vězeňská služba České republiky, se sídlem Soudní 1672/1a,
140 67 Praha 4, jakožto jediný povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona o svobodném
přístupu k informacím.
II.
Požadavek žadatele na zodpovězení celé řady otázek souvisejících s výpočetní technikou
a možnosti užívání internetu vězněnými osobami povinný subjekt posoudil z hlediska ústavního
práva podle čl. 17 Listiny základních práv a svobod, taktéž z hlediska právní úpravy provedené
zákonodárcem v zákoně o svobodném přístupu k informacím a v souladu s judikaturou, zejména
Nejvyššího správního soudu a Ústavního soudu.
Povinný subjekt neshledal důvod pro aplikaci některé z výluk pro omezení nebo neposkytnutí
údajů a informací, jak jsou stanoveny v ustanovení § 7 až § 11 zákona o svobodném přístupu
k informacím, i n f o r m a c e s e p r o t o n á s l e d n ě p o s k y t u j í t a k t o :
K bodu 1. žádosti
V případě osob ve výkonu trestu odnětí svobody (odsouzených) ve věznicích na území České
republiky je používání PC upraveno v ustanovení § 46 odst. 5 vyhlášky č. 345/1999 Sb., kterou
se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody, ve znění pozdějších předpisů („řád výkonu
trestu“)., nicméně užívání internetu právními předpisy ošetřeno není. V obecné rovině lze
konstatovat, lze uzavřít, že odsouzení plnohodnotný přístup na internet nemají, ale například
ze vzdělávacích důvodů je možné v omezeném rozsahu přístup na internet realizovat.
Lze dokumentovat, že v určité organizační jednotce mají odsouzení, kteří jsou zařazeni
do vysokoškolského studia, umožněn omezený přístup do internetové sítě, to značí, že jim jsou
zpřístupněny pouze stránky, které přímo souvisí se studiem (intranetové spojení mezi věznicí
a fakultou příslušné vysoké školy).
K bodu 2. žádosti
Hardwarová konfigurace PC je rozdílná. Pohybuje se v tomto rozmezí: CPU min DualCore
a vyšší, RAM 4 GB - 8 GB, HDD 80 GB - 500 GB, Monitor 17" - 23". Zakázané je využívání
jakýchkoliv portů (např. USB, apod.).
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K bodu 3. žádosti
Lze na tomto místě připomenout Microsoft Windows 7/10, Antivirový software - TrendMicro.
K bodu 4. žádosti
Pro přístup na internet je použito pevné datové připojení nebo datová SIM.
K bodu 5. žádosti
Cena za připojení na internet se pohybují od několika stovek (dle tarifu datové SIM) až po nižší
jednotky tisíc korun českých.
K bodu 6. žádosti
K otázce, na které internetové stránky mají odsouzení přístup, nelze jednoznačně odpovědět;
jde o smysl a účel, potřeby připojení, konkrétní situaci apod., tedy lze konstatovat, že půjde
vždy pouze a jen o internetové stránky, jejichž užitím nemůže být mařen účel výkonu trestu.
K bodu 7. žádosti
Současné pojetí, potažmo, řešení přístupu vězněné osoby na věznicí povolené web stránky, byl
započat v roce 2017.
K bodu 8. žádosti
Základní bylo zodpovězeno k bodu 1. žádosti. Souhrnně pak možno uvést zejména možnost
vzdělávání, s níž souvisí i udržení a případný rozvoj počítačové gramotnosti, jež rovněž patří
mezi žádoucí kompetence pro opětovné začlenění vězněné osoby do společnosti.
K bodu 9. žádosti
Vězněné osobě nejsou účtovány žádné poplatky za povolený přístup na internet.
K bodu 10. a 11. žádosti
Na tomto místě možno (k nadmíru obecnému požadavku žadatele) citovat § 46 odst. 5 řádu
výkonu trestu: „Odsouzeným zařazeným do některé z forem vzdělávání věznice vytvářejí vhodné
podmínky pro studium, a to jak prostorové, tak organizační. Za účelem vzdělávání lze těmto
odsouzeným umožnit používání výpočetní techniky na zařízeních poskytnutých věznicí a pod její
kontrolou.“.
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