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 („zákon o svobodném přístupu k informacím“),
poskytovat informace, vztahující se k jeho působnosti („povinný subjekt“), obdržela písemnou
žádost o poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím, jak ji
prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb zaslal
,
(„žadatel“).
Žádost povinný subjekt zaevidoval pod
; obsahovala
požadavky na informace a odpovědi na otázky ve vztahu ke Střednímu odbornému učilišti
Vězeňské služby České republiky:
1. Stipendijní řád.
2. Nařízení, kterým se vydává stanovení podmínek pro přiznání prospěchového stipendia
a stipendia v jednom kalendářním měsíci studia.
3. Nařízení, kterým se ustanovuje, že omluvená absence, spočívající z důvodu realizace úkonů
Vězeňské služby ČR (např. předvádění k OČTŘ, soudním jednáním - videokonference,
probačnímu a mediačnímu úředníkovi) má podíl na přiznání stipendia, když se nejedná
o absenci nikterak ovlivnitelnou.
I.
Žádost o poskytnutí informace byla zprvu zaslána organizační jednotce Střednímu odbornému
učilišti Vězeňské služby České republiky, která ji v souladu s konstantní judikaturou postoupila
povinnému subjektu. K řízení o žádosti o poskytnutí informace je tím příslušná Vězeňská
služba České republiky, se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4 [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.)], jakožto jediný povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1
zákona o svobodném přístupu k informacím.
Povinný subjekt žádost posoudil z hlediska ústavního práva, podle čl. 17 Listiny základních
práv a svobod, právní úpravy v zákoně o svobodném přístupu k informacím a dospěl přitom
k závěru, že je nezbytné lhůtu k vyřízení žádosti prodloužit, ve smyslu § 14 odst. 7 zákona
o svobodném přístupu k informacím o 10 kalendářních dnů. Tuto skutečnost povinný subjekt
žadateli oznámil pod
.
II.
Ve věci vlastního řízení o žádosti povinný subjekt žadateli sděluje,
že v příloze poskytuje plné znění nařízení ředitele Středního
odborného učiliště č. 1/2019, kterým se vydává Stipendijní řád
Středního odborného učiliště.
Ohledně informací bod 2. a bod 3. se žadatel odkazuje na úpravu v předmětném vnitřním
předpise. Podmínky pro přiznání stipendia jsou stanoveny v čl. 4, s tím, že otázka omluvené
absence je řešena v písm. a) a b). Rozhodné období pro stanovení procent absence je u učebních
oborů pololetí školního roku, u akreditovaných kurzů je to doba trvání kurzu.
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