
Příloha č. 2 k vyhlášce č. 515/2020 Sb. 

Osnova popisu úkonů orgánu veřejné moci 

Položka osnovy Popis položky 

Název úkonu Svobodný přístup k informacím. 

V jakém případě ve věci 
jednat 

O informaci může požádat fyzická nebo právnícká osoba, případně 
jiný orgán veřejné moci ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějích předpisů. 

Charakteristika úkonu 
Úkon služí k uplatnění práva na informace podle Listiny základních 
práv a svobod a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

Výsledek úkonu 
Poskytnutí požadované informace, není-li povinným subjektem 
vydáno rozhodnutí o odmítnutí (částečném odmítnutí) informace. 

Kdy věc řešit 

Úkon je zahájen podáním žádosti a orgán veřejné moci jej vyřídí 
zpravidla do 15 dnů ode dne následujícího po jeho podání, pokud 
není zákonem dtanovená lhůta orgánem veřejné moci v souladu se 
zákonem č. 106/1999 Sb. prodloužena. 

Co je nutné doložit při iniciaci 
úkonu provedené elektronicky 

Žádost obsahující co nejlépe specifikovaný předmět žádosti, 
konkretizovaný povinný subjekt (Vězeňská služba České republiky, 
Soudní 1672/1a, 140 00 Praha 4) a dále osobní údaje požadované 
ustanovením § 14 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb. 

Elektronická žádost musí být podána prostřednictvím elektronické 
adresy povinného subjektu [e-podatelna(zavináč)grvs.justice.cz], 
případně datovou schránkou žadatele do datové schránky 
povinného subjektu (ID datové schránky: b86abcb). 

Co je nutné doložit při iniciaci 
úkonu provedené jinak než 
elektronicky 

Žádost obsahující co nejlépe specifikovaný předmět žádosti, 
konkretizovaný povinný subjekt (Vězeňská služba České republiky, 
Soudní 1672/1a, 140 00 Praha 4) a dále osobní údaje požadované 
ustanovením § 14 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb. 

Kde a jakým způsobem lze 
iniciovat úkon elektronicky 

Zasláním datové zprávy prostřednictvím elektronické adresy 
podatelny povinného subjektu [e-podatelna(zavináč)grvs.justice.cz] 
nebo datové schránky povinného subjektu (ID datové schránky: 
b86abcb). 

Kde a jakým jiným způsobem 
než elektronicky lze úkon 
iniciovat 

Zasláním žádosti prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb 
na adresu povinného subjektu (Vězeňská služba České republiky, 
Soudní 1672/1a, P. O. Box 3, 140 67 Praha 4 – Nusle) nebo 
podáním osobně na podatelně povinného subjektu na adrese sídla 
Vězeňská služba České republiky, Generální ředitelství, Soudní 
1672/1a, 140 00 Praha 4. 

Výše poplatku při iniciaci 
úkonu provedeného 
elektronicky 

Bez poplatku. 

Výše poplatku při iniciaci 
úkonu provedené jinak než 
elektronicky 

Bez poplatku (kromě poštovného, je-li doručováno prostřednictvím 
poskytovatele poštovních služeb). 

Výše dávky nebo jiného 
plnění, pokud je předmětem 
úkonu 

Může být stanovena úhrada za poskytnutí informace, jíž je 
podmíněno její poskytnutí (§ 17 zákona č. 106/1999 Sb.) a dle 
sazebníku úhrad. 
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Opravně prostředky 
Odvolání (§ 16 zákona č. 106/1999 Sb.). 

Stížnost (§ 16a zákona č. 106/1999 Sb.). 

Časté dotazy 
Přehled poskytovaných informaci je zveřejněn na webových 
stránkách Vězeňské služby České republiky (https://www.vscr.cz) 

Sankce Odložení žádosti, rozhodnutí o odmítnutí žádosti. 

Působnost 1. státní správa vykonávaná státním orgánem. 

Oblast 
Vězeňství, nakládání s veřejnými prostředky, svobodný přístup 
k informacím. 

Klíčová slova Právo na informace. 

Počátek platnosti popisu 
úkonu 

23.12.2020 

Konec platnosti úkonu Není znám. 

Výsledek úkonu vedený 
v základním registru nebo 
agendovém informačním 
systému 

Není veden v základním registru ani agendovém informačním 
systému. 

 


