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, povinný subjekt
dle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů („povinný subjekt“),
žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů („zákon o svobodném
přístupu k informacím“), jak ji prostřednictvím elektronické adresy podatelny zaslala
(„žadatel“). Žádost byla podána ve znění požadavku na poskytnutí
informací, zformulovaných takto:
1) Mají studenti, kteří navštěvují školy zřízené Ministerstvem spravedlnosti výjimku z nošení
roušek ve školách, z jakých důvodů?
2) Budou studenti, kteří navštěvují školy zřízené Ministerstvem spravedlnosti, povinni
absolvovat avizované testování na nemoc Covid 19, anebo budou mít výjimku?
3) Kolik potvrzených nákaz Covid 19 bylo v kolektivech, ať už studentů či pedagogů,
navštěvujících školy zřízené Ministerstvem spravedlnosti od září 2020?
4) Kolik studentů navštěvuje školy zřízené Ministerstvem spravedlnosti?
I.
K žádosti o poskytnutí informace povinný subjekt ponejprve posoudil právní úpravu práva
na svobodný přístup k informacím. V této souvislosti a priori konstatuje, že právo na
informace je podle Listiny základních práv a svobod („Listina“) součástí ústavního pořádku
České republiky. Podle čl. 17 odst. 1 až čl. 5 Listiny, svoboda projevu a právo na informace
jsou zaručeny, každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo
jiným způsobem. Právo vyhledávat a šířit informace lze omezit zákonem, půjde-li o opatření
nezbytná pro ochranu práv a svobod druhých, bezpečnost státu, veřejnou bezpečnost, ochranu
veřejného zdraví a mravnosti.

Právo na informace není neomezené a absolutní, ale nutně naráží na určité limity. Jak uvedl
Ústavní soud (usnesení ze dne 18. prosince 2002, sp. zn. III. ÚS 156/02): „Právo na informace
nelze chápat jako neomezené právo člověka na uspokojení osobní zvědavosti či zvídavosti.“.
Právním předpisem, kterým je českým právním řádem realizováno právo na svobodný přístup
k informacím, je zákon o svobodném přístupu k informacím. Povinnost poskytovat informace
vychází z ustanovení § 2 odst. 1 tohoto zákona, který stanoví, že vyjmenované povinné
subjekty mají povinnost poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti.
K odmítnutí žádosti dotázaný povinný subjekt přistoupí, jestliže úspěšnému naplnění
povinnosti poskytovat informace brání některé z omezení práva na informace, která jsou
vymezena v ustanoveních § 2 nebo § 7 až 11 zákona o svobodném přístupu k informacím.
II.
Povinný subjekt informace žadateli poskytuje, a to následovně:
Ad 1)
Ministerstvo spravedlnosti České republiky je zřizovatelem pouze jedné školy,
která je uvedena v rejstříku škol a školských zařízení České republiky, a to Středního
odborného učiliště, Praha 4, Na Veselí 51. Střední odborné učiliště je organizační jednotkou
Vězeňské služby, která je dle zřizovací listiny určena pro osoby ve výkonu vazby nebo
ve výkonu trestu odnětí svobody (bližší viz znění nařízení ministra spravedlnosti č. 1/2007,
kterým se zřizuje škola pro osoby ve výkonu vazby nebo ve výkonu trestu odnětí svobody
(viz <https://www.vscr.cz/stredni-odborne-uciliste/informacni-servis/uredni-deska/>).
Pokud je v protiepidemických opatřeních dána výjimka z daných pravidel, je důvodem právě
to, že se jedná o osoby se zákonem omezenými právy. Konkrétně v případě roušek nejsou
vězněné osoby povinny ve škole nosit roušky z důvodu celostátních protiepidemických
opatření, jsou však povinny je nosit v důvodu protiepidemických opatření Vězeňské služby
České republiky.
Ad 2)
Analogicky s bodem 1) lze předpokládat, že pro školu, která je určena pro osoby
ve výkonu vazby nebo ve výkonu trestu odnětí svobody, budou použita pravidla jiná než pro
školy ostatní.
Ad 3)
Údaje o počtech onemocnění v jednotlivých věznicích, vazebních věznicích,
ústavech pro výkon zabezpečovací detence a shodně také ve Středním odborném učilišti
Vězeňská služby České republiky neuvádí.
Ad 4)
Ve Středním odborném učilišti se v současné době vzdělává celkem 1013
odsouzených, z toho 499 v učebních oborech a 514 v různých kurzech.
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