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Žádost o informace 

Vážený pane Šinágle, 

 k žádosti o informace spolku Sodales Solonis z. s. ze dne 20. 8. 2021 je v prvé řadě nutné 
sdělit, že v souladu s ustanovením § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, se povinnost poskytovat informace netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí 
a vytváření nových informací. Pod pojmem „názor“ je přitom třeba rozumět rovněž výklad 
jednotlivých ustanovení právních předpisů či právních předpisů jako celku, jakož i poskytování 
právních stanovisek ke konkrétní věci nebo poskytování právního poradenství. 
 Okruh působnosti Ministerstva spravedlnosti je vymezen v ustanovení § 11 zákona 
č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky. 
Z citovaného ustanovení rozhodně nevyplývá, že by ministerstvo bylo v rámci svých kompetencí 
oprávněno k podávání výkladu právních předpisů, a to ani těch, které pochází z jeho legislativní 
činnosti, či k vydávání právních stanovisek k jednotlivým kauzám. 

Zároveň je nezbytné uvést, že Ministerstvo spravedlnosti není orgánem činným v trestním 
řízení (tím jsou policejní orgány, státní zastupitelství a soudy), nedisponuje žádnými poznatky 
o jednotlivých trestních kauzách a nemá oprávnění do rozhodovací činnosti orgánů činných 
v trestním řízení jakkoliv zasahovat či ji jakýmkoliv způsobem hodnotit. Otázky související 
s výkonem vazby nebo trestu odnětí svobody nadto ani nespadají do působnosti zdejšího úřadu, 
nýbrž Vězeňské služby ČR. 

Pro úplnost závěrem dodáváme, že pokud v některém předpisu naleznete nesrovnalost 
či budete potřebovat konzultovat určitou právní záležitost, doporučujeme Vám obrátit 
se na osoby, jejichž předmětem činnosti je poskytování právní pomoci, zejména tedy na advokáty, 
jejichž seznam naleznete na internetových stránkách České advokátní komory, případně můžete 
využít lze i služeb bezplatných právních poraden. 

S pozdravem 

 

Mgr. Martina Stašková 
oddělení styku s veřejností 

sekce státního tajemníka 
Ministerstva spravedlnosti ČR 

(agenda svobodného přístupu k informacím) 
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