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Žádost o informace 
 
Vážený pane Šinágle, 
 
 k žádosti o informace spolku Sodales Solonis z. s. ze dne 26. 10. 2021 sděluji 
následující. Část Vámi požadovaných informací se k působnosti Ministerstva spravedlnosti 
ČR vůbec nevztahuje a zdejší ministerstvo jimi nedisponuje. Dotazy obsažené v bodech č. 1, 
3, 4 a 5 se vztahují k působnosti Vězeňské služby ČR, proto Vám doporučuji obrátit se s Vaší 
žádostí na tento povinný subjekt. Obdobně se k působnosti Ministerstva spravedlnosti ČR 
nevztahuje ani dotaz obsažený v bodě č. 2. 
 Okruh působnosti Ministerstva spravedlnosti ČR 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 zdejší 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. 
 Dále upozorňuji, že dle § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím (dále jen „InfZ“), 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. Jestliže tedy požadujete, aby Ministerstvo spravedlnosti ČR hodnotilo postup 
Vězeňské služby ČR při informování o výkonu trestu konkrétních fyzických osob (body č. 3, 
4 a 5), pak mi nezbývá než konstatovat, že takové dotazy jsou právě výše zmíněnými dotazy 
na názor povinného subjektu, na něž se povinnost poskytovat informace nevztahuje. 
 Dotaz obsažený v bodě č. 6 pak zodpovědět nelze, neboť se i ten týká jednak výkladu 
právních předpisů, jednak směřuje mimo působnost Ministerstva spravedlnosti ČR. 
 Dotaz obsažený v bodě č. 7 je dotazem na budoucí rozhodnutí, na nějž se povinnost 
poskytovat informace dle § 2 odst. 4 InfZ nevztahuje. Totéž konečně platí i pro Váš 
nečíslovaný dotaz obsažený v předposledním odstavci žádosti, v němž se dotazujete, zda 
ministryně spravedlnosti podá návrh na zahájení kárného řízení vůči označené soudkyni. 
 Závěrem připomínám, že Ministerstvo spravedlnosti ČR není orgánem činným 
v trestním řízení (tím jsou policejní orgány, státní zastupitelství a soudy), nedisponuje 
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žádnými poznatky o jednotlivých trestních kauzách a nemá oprávnění do rozhodovací činnosti 
orgánů činných v trestním řízení jakkoliv zasahovat či ji jakýmkoliv způsobem hodnotit. 
 
S pozdravem 
 
 
 

Mgr. Jaroslav Rozsypal 
vedoucí oddělení styku s veřejností 

sekce státního tajemníka 
Ministerstva spravedlnosti ČR 

(agenda svobodného přístupu k informacím) 
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