POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY
Kancelář policejního prezidenta
Oddělení tisku a prevence

POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE
podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím

1. Název: Policie České republiky
2. Policie České republiky

byla jako ozbrojený bezpečnostní sbor České republiky zřízena
zákonem č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Její
postavení v současné době upravuje zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky. Policie
slouží veřejnosti. Jejím úkolem je chránit bezpečnost osob a majetku a veřejný pořádek,
předcházet trestné činnosti, plnit úkoly podle trestního řádu a další úkoly na úseku veřejného
pořádku a bezpečnosti svěřené jí zákony, přímo použitelnými předpisy Evropských společenství
nebo mezinárodními smlouvami, které jsou součástí právního řádu. Policie ČR je podřízena
Ministerstvu vnitra ČR.

3. Organizační struktura Policie ČR

Strojnická 27
170 89 Praha 7

Tel.: +420 974 834 374
Fax: +420 974 834 714
Email: pp.tisk@pcr.cz

4. Kontaktní spojení:
Podatelna Policie České republiky
 Poštovní adresa: Policejní prezidium ČR, Strojnická 27, poštovní přihrádka 62, PSČ 170 89
Praha 7
 Adresa elektronické podatelny: epodatelna.policie@pcr.cz
 Pracovní doba pro příjem podání ve formě elektronické pošty:
pondělí až čtvrtek
7.30 hod. až 16.00 hod.
pátek
7.30 hod. až 14.30 hod.




telefon - spojovatelka MV: 974 811 111
datová schránka: gs9ai55
tísňová linka: 158

S žádostí o informace se můžete obracet na:
Policejní prezidium České republiky
Oddělení tisku a prevence kanceláře policejního prezidenta
Strojnická 27
Praha 7 170 89
tel.: 974 834 374 (sekretariát)
mobilní telefon: 725 190 260 (tiskoví mluvčí)
fax: 974 834 714
e-mail: pp.tisk@pcr.cz
www: http://www.policie.cz/otp

5. Adresa internetových stránek: www.policie.cz
6. Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,

o svobodném přístupu

k informacím (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“)

Policie ČR jako celek je samostatným povinným subjektem podle zákona č. 106/1999 Sb. Policie
ČR má ze zákona povinnost poskytovat fyzickým i právnickým osobám informace vztahující se
k její působnosti. Žádost o informace lze podat u každého útvaru Policie ČR. Žádost se podává
ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací. Žádost
učiněná elektronicky (e-mailem) musí být podána přes elektronickou podatelnu policie:
epodatelna.policie@pcr.cz. Pro podání žádosti o informace nejsou stanoveny žádné formuláře. Ze
žádosti musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá
poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. Neobsahuje-li žádost tyto náležitosti a
adresu pro doručování, případně není-li elektronická žádost podána přes elektronickou podatelnu
policie, není žádostí ve smyslu tohoto zákona. Žádost podaná prostřednictvím datové schránky má
stejné účinky jako žádost učiněná písemně a podepsaná.
Odvolání
Proti rozhodnutí Policie ČR o odmítnutí žádosti o informace může žadatel v souladu s § 16 zákona
podat odvolání. Odvolací lhůta činí 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Odvolání se podává u
útvaru nebo organizačního článku Policie ČR, který rozhodnutí vydal k Ministerstvu vnitra ČR,
které je nadřízeným orgánem ve smyslu zákona. Odvolání se podává písemně. Náležitosti
odvolání stanoví správní řád. Policie ČR jako povinný subjekt, který rozhodoval v I. stupni, může
napadené rozhodnutí zrušit nebo změnit, pokud tím plně vyhoví odvolání (§ 87 správního řádu).
Jinak předloží odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu ve lhůtě 15 dnů ode
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dne doručení odvolání. Nadřízený orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení
odvolání Policií ČR.
Stížnost
Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace může podat žadatel, který nesouhlasí s
vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6 zákona č. 106/1999 Sb., kterému po uplynutí lhůty
podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena
konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti, kterému byla informace
poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo který
nesouhlasí s výši úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2,
požadovanými v souvislosti s poskytováním informací. Stížnost lze podat písemně nebo ústně.
Stížnost se podává u povinného subjektu. Vzhledem k členitosti Policie ČR, doporučujeme stížnost
podat u útvaru nebo organizačního článku Policie ČR, který vyřizoval nebo měl vyřizovat žádost o
informace, k níž stížnost směřuje. Stížnost je třeba podat do 30 dnů ode dne doručení sdělení
podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3, uplynutím lhůty pro poskytnutí informace podle §
14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7. O stížnosti rozhoduje Ministerstvo vnitra ČR. Policie ČR
předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu
stížnost došla, pokud v této lhůtě sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci
nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
Postup při vyřizování žádostí o informace
Policie ČR jako povinný subjekt musí při vyřizování žádostí o informace postupovat podle zákona
č. 106/1999 Sb. Podle ustanovení § 14 odst. 5 zákona č. 106/1999 Sb. Policie ČR posoudí obsah
žádosti a brání-li nedostatek údajů o žadateli (např. chybí jméno a příjmení žadatele) postupu
vyřízení žádosti o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb. (např. vydání rozhodnutí o odmítnutí
žádosti), vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil, nevyhoví-li
žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost odloží, v případě, že je žádost
nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně,
vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel
žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti, v případě, že
požadované informace se nevztahují k její působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou
skutečnost sdělí do sedmi dnů ode dne doručení žadateli, poskytne požadovanou informaci v
souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího
doplnění, je-li zapotřebí licence podle § 14a zákona č. 106/1999 Sb., předloží v této lhůtě žadateli
konečnou nabídku. Pokud žádost o poskytnutí informace směřuje k poskytnutí zveřejněné
informace, může Policie ČR co nejdříve, nejpozději však do sedmi dnů, místo poskytnutí informace
sdělit žadateli údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace. Pokud však žadatel trvá
na přímém poskytnutí zveřejněné informace, Policie ČR mu ji poskytne. To neplatí, pokud byla
žádost o poskytnutí informace podána elektronicky a pokud je požadovaná informace zveřejněna
způsobem umožňujícím dálkový přístup a žadateli byl sdělen odkaz na internetovou stránku, kde
se informace nachází.
Lhůta pro poskytnutí informace
Lhůta pro poskytnutí informace je 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo od doplnění žádosti. Lhůtu
pro poskytnutí informace je možno prodloužit nejvýše o deset dní z následujících důvodů:
vyhledání a sběr požadovaných informací v jiných úřadovnách, které jsou oddělené od úřadovny
vyřizující žádost, vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací
požadovaných v jedné žádosti, konzultace s jiným povinným subjektem, který má závažný zájem
na rozhodnutí o žádosti, nebo mezi dvěma nebo více složkami povinného subjektu, které mají
závažný zájem na předmětu žádosti.

7. Stížnosti
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7.1 Ve smyslu ustanovení § 175 odst. 1 správního řádu jsou za stížnost považována taková
podání, ve kterých dotčené osoby poukazují na nevhodné chování úředních osob nebo na
postup správního orgánu, přičemž správní řád neposkytuje jiný prostředek ochrany.
Pojem „dotčené osoby“ je vymezen v ustanovení § 2 odst. 3 správního řádu, jakožto osoby, jichž
se činnost správního orgánu v jednotlivém případě dotýká. Dotčené osoby mohou jednat
osobně nebo v zastoupení. V takovém případě se rozlišuje zastoupení zákonné (vzniklé přímo ze
zákona nebo na základě rozhodnutí příslušného orgánu) a smluvní. Zástupcem může být jak
osoba fyzická, tak i právnická. Způsobilost jednat v zastoupení je zapotřebí prokázat.
S přihlédnutím k ustanovení § 4 odst. 1 správního řádu lze za nevhodné chování považovat
zejména porušování povinnosti chovat se zdvořile a podle možností vycházet vstříc.
Pojem „úřední osoba“ je vymezen v ustanovení § 14 odst. 1 správního řádu, jakožto každá osoba
bezprostředně se podílející na výkonu pravomoci správního orgánu.
7.2 Stížnost lze ve smyslu ustanovení § 175 odst. 3 správního řádu podat písemně nebo ústně;
je-li podána ústně stížnost, kterou nelze ihned vyřídit, sepíše o ní správní orgán písemný záznam.
Stížnost by měla být co nejkonkrétnější. Měla by obsahovat všechna známá fakta. Směřuje-li proti
policistovi, měla by obsahovat zejména jméno či služební číslo, případně registrační značku
vozidla, jehož posádka vykonávala služební činnost.
Důležité je přesné popsání místa a času, kdy došlo k události, která je příčinou stížnosti, uvedení
případných svědků a dalších skutečností, které by co nejpřesněji popisovanou situaci
konkretizovaly.
7.3 Ve smyslu ustanovení § 175 odst. 4 správního řádu se stížnost podává u toho správního
orgánu, který vede řízení.
V rámci Policie ČR je tedy zapotřebí podat stížnost u útvaru Policie ČR, proti jehož
příslušníkovi nebo zaměstnanci směřuje. Za správné vyřízení stížnosti odpovídá ředitel útvaru
Policie ČR.
Uvedené určení příslušnosti je nutno důsledně dodržovat. V první řadě je nutno obracet se na
ředitele příslušného policejního útvaru (tj. na nadřízeného konkrétnímu příslušníku nebo
zaměstnanci Policie ČR). Pokud ten, kdo stížnost podává, tento postup nedodrží, prodlužuje se
doba vyřízení stížnosti. Není tedy na místě zasílat stížnosti k rukám ministra vnitra či policejního
prezidenta (samozřejmě s výjimkou, že právě oni jsou nadáni kompetencí k vyřízení, což jsou
situace zřídka kdy se vyskytující).
7.4 Stížnost, která nebyla vyřízena ihned, musí být vyřízena do 60 dnů ode dne jejího doručení
útvaru příslušnému k jejímu vyřízení. O vyřízení stížnosti musí být stěžovatel v této lhůtě
vyrozuměn. Stanovenou lhůtu lze překročit jen tehdy, nelze-li v jejím průběhu zajistit podklady
potřebné pro vyřízení stížnosti.
7.5 Byla-li stížnost shledána důvodnou nebo částečně důvodnou, je správní orgán povinen
bezodkladně učinit nezbytná opatření k nápravě. O výsledku šetření a opatřeních přijatých k
nápravě se učiní záznam do spisu; stěžovatel bude vyrozuměn jen tehdy, jestliže o to požádal.
7.6 Má-li stěžovatel za to, že stížnost, kterou podal u příslušného správního orgánu, nebyla
řádně vyřízena, může požádat nadřízený správní orgán, aby přešetřil způsob vyřízení stížnosti.
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8. Upozornění podle zákona č. 273/2009 Sb.
Podle ustanovení § 97 zákona č. 273/2009 Sb., o Policii České republiky může každý upozornit na
nedostatky v činnosti policisty, zaměstnance nebo policejního útvaru. Každý může upozornit také
na skutečnost, že se policista nebo zaměstnanec policie dopustil jednání, které naplňuje znaky
trestného činu, správního deliktu nebo kázeňského přestupku.
Takové upozornění (přičemž zákon nestanoví jeho formu) musí přijmout každý policista nebo útvar
policie. Ten, kdo upozornění učinil, může požádat, aby byl vyrozuměn o opatřeních, která byla na
základě upozornění přijata a policie takové vyrozumění poskytne do 30 dnů.
Tímto postupem není dotčeno oznámení protiprávního jednání podle trestního řádu (trestní
oznámení).

9. Trestní oznámení
Trestní oznámení, t.j. oznámení o skutečnostech nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin,
lze učinit písemně, ústně do protokolu, elektronicky, telegraficky, telefaxem nebo dálnopisem.
Oznámení je povinen převzít každý útvar Policie ČR.
Oznamovatel může požádat o vydání potvrzení o převzetí trestního oznámení a žádat, aby byl do
1 měsíce od oznámení vyrozuměn o učiněných opatřeních. Oznamovatel by měl doložit, na jakém
základě činí závěr o podezření ze spáchání trestného činu (např. listinné nebo věcné důkazy,
specifikace výše škody, rozsah zranění). Ten, komu bylo trestným činem ublíženo na zdraví,
způsobena majetková škoda, morální nebo jiná škoda (poškozený), má také právo nahlížet do
spisu, činit si z něj výpisky a poznámky a pořizovat si na své náklady kopie spisu a jejich částí.
Trestní oznámení je povinen přijímat i státní zástupce.

10. Vyřizování žádostí o informování o osobních údajích a opravy nepravdivých
nebo nepřesných osobních údajů podle § 83, § 84 zákona č. 273/2008 Sb.,
o Policii České republiky.

PRÁVO PŘÍSTUPU SUBJEKTU ÚDAJŮ K INFORMACÍM
Vyřizování žádostí podle § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o
změně některých zákonů
Policie České republiky předá každému subjektu údajů (fyzické osobě) informaci o zpracování
osobních údajů vztahujících se k jeho osobě.
Pokud subjekt údajů (fyzická osoba) zjistí nebo se domnívá, že Policie České republiky provádí
zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života
nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich
zpracování, může požádat o vysvětlení i odstranění takto vzniklého stavu. Zejména se může
jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.
Vyřizování žádostí týkajících se informování o osobních údajích a opravy nepravdivých
nebo nepřesných osobních údajů podle § 83 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České
republiky
Podle § 60 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, je Policie České republiky
oprávněna zpracovávat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro plnění svých úkolů. S tímto
oprávněním souvisí institut informování o osobních údajích, včetně práva na opravu, likvidaci,
blokování, doplnění nepravdivých nebo nepřesných osobních údajů a poskytnutí vysvětlení,
upravený v § 83 zákona č. 273/2008 Sb.
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Ustanovení § 83 zákona č. 273/2008 Sb. umožňuje každé fyzické osobě podat žádost o informaci
týkající se zpracování osobních údajů vztahujících se k její osobě včetně práva na opravu,
likvidaci, blokování nebo doplnění nepravdivých nebo nepřesných osobních údajů a žádat o
vysvětlení.
Vyřizování žádostí o poskytnutí informace o osobních údajích, opravě nebo výmazu
osobních údajů podle čl. 41 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1987/2006 o
zřízení, provozu a využívání Schengenského informačního systému druhé generace (SIS II)
V souladu s čl. 41 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1987/2006 a na základě § 83 a
§ 84 odst. 2 zákona č. 273/2008 Sb. může každý státní příslušník třetích zemí uplatňovat právo
přístupu k osobním údajům, které se ho týkají a jsou uloženy v Schengenském informačním
systému II. Toto právo uplatňuje vůči Policii České republiky jako správci osobních údajů
zpracovávaných v národní části Schengenského informačního systému České republiky.
Vyřizování žádostí o poskytnutí informace o osobních údajích, opravě nebo výmazu
osobních údajů podle čl. 58 rozhodnutí Rady 2007/533/SV o zřízení, provozování a využívání
Schengenského informačního systému druhé generace (SIS II)
V souladu s čl. 58 rozhodnutí Rady 2007/533/SV a na základě § 83 a § 84 odst. 2 zákona č.
273/2008 Sb. může každá fyzická osoba uplatňovat právo přístupu k osobním údajům, které se ho
týkají a jsou uloženy v Schengenském informačním systému II. Toto právo uplatňuje vůči Policii
České republiky jako správci osobních údajů zpracovávaných v národní části Schengenského
informačního systému České republiky.
Písemnou žádost týkající se práva přístupu subjektu údajů k informacím zasílejte do datové
schránky Policejního prezidia České republiky gs9ai55 nebo na adresu:
Policejní prezidium České republiky
Strojnická 27 (PO BOX 62/K-SOU)
170 89 Praha 7
nebo podejte osobně na kterékoliv podatelně (služebně) Policie České republiky v úředních
hodinách s uvedením nezbytných identifikačních údajů potřebných k vyřízení Vaší žádosti: jméno
a příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště (popř. doručovací adresa pro zaslání
odpovědi), podpis Vaší osoby. Žádost týkající se zpracování osobních údajů v Schengenském
informačním systému II je možné podat také prostřednictvím stránek ÚOOÚ na formuláři.
S ohledem na povinnosti Policie České republiky, jako správce osobních údajů, dané zákonem
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, a v souladu
s § 19 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, je sdělení o zpracování osobních údajů
doručováno do vlastních rukou žadatele. Pokud žadatel zmocní ke všem úkonům souvisejícím
s žádostí o sdělení osobních údajů jinou osobu, vyžaduje Policie České republiky ověření pravosti
podpisu na udělené speciální plné moci, a to předvoláním žadatele a jeho zmocněného zástupce.
Pro dojednání termínu k ověření pravosti podpisu na udělené speciální plné moci je potřeba
kontaktovat oddělení správy a kontroly osobních údajů Policejního prezidia České
republiky telefonicky +420 974 835 775 nebo na e-mailové adrese pp.sou@pcr.cz. Uvedené
opatření může být plně nahrazeno doručením speciální plné moci s úředně ověřeným podpisem
žadatele.
Žádost je vyřizována v zákonné lhůtě 60ti dnů v českém jazyce zasláním sdělení do vlastních
rukou žadatele (příp. osobě, kterou žadatel k přijetí odpovědi zmocnil písemnou speciální plnou
mocí s úředně ověřeným podpisem).
Je-li žádost učiněna pomocí technických prostředků (např. fax, mail) musí být do 5 dnů potvrzena
nebo doplněna písemně, ústně do protokolu anebo v elektronické podobě podepsané
elektronickým podpisem. Novou žádost v téže věci lze podat nejdříve po uplynutí 6 měsíců od
podání žádosti předchozí.
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Na postup při vyřizování žádosti se nepoužijí ustanovení správního řádu o správním řízení.
Zjistí-li nebo domnívá-li se žadatel, že zpracování osobních údajů je v rozporu s ochranou jeho
soukromého a osobních života nebo v rozporu se zákonem, může požádat Policii České republiky
o vysvětlení, odstranění takto vzniklého stavu, dále má možnost obrátit se s podnětem na Úřad pro
ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).
Při vyřizování žádosti nedochází ke sdělení informace týkající se zpracování osobních údajů o
vedení identifikačních a kontaktních údajů subjektu údajů v souvislosti s přijetím podání,
nedochází-li v této souvislosti ke zpracování dalších osobních údajů, a dále o vedení
identifikačních údajů v souvislosti se vstupem do objektů Policie České republiky.
Bližší informace Vám podají pracovníci oddělení správy a kontroly osobních údajů kanceláře
policejního prezidenta na tel. +420 974 835 775.

11. Přehled nejdůležitějších předpisů
















zákon č. 273/2008 Sb. ze dne 17. července 2008, o Policii České republiky
zákon č. 361/2003 Sb. ze dne 23. září 2003, o služebním poměru příslušníků bezpečnostních
sborů
zákon č. 40/2009 Sb. ze dne 8. ledna 2009, trestní zákoník
zákon č. 141/1961 Sb. ze dne 29. listopadu 1961, o trestním řízení soudním (trestní řád)
zákon č. 500/2004 Sb. ze dne 24. června 2004, správní řád
zákon č. 200/1990 Sb. ze dne 17. května 1990, o přestupcích (zrušen k 1. 7. 2017. zákon č.
250/2016 Sb. ze dne 12. července 2016, o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich - účinný
od 1. 7. 2017, zákon č. 251/2016 Sb. ze dne 15. června 2016, o některých přestupcích - účinný
od 1. 7. 2017)
zákon č. 361/2000 Sb. ze dne 19. října 2000, o provozu na pozemních komunikacích a o
změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu)
zákon č. 326/1999 Sb. ze dne 30. listopadu 1999, o pobytu cizinců na území České republiky a
o změně některých zákonů
zákon č. 119/2002 Sb. ze dne 8. března 2002, o střelných zbraních a střelivu
zákon č. 106/1999 Sb. ze dne 11. května 1999, o svobodném přístupu k informacím
zákon č. 101/2000 Sb. ze dne 4. dubna 2000, o ochraně osobních údajů a o změně některých
zákonů
zákon č. 137/2001 Sb. ze dne 29. března 2000, o zvláštní ochraně svědka a dalších osob v
souvislosti s trestním řízením a o změně zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu
zákon č. 45/2013 Sb. ze dne 30. ledna 2013, o obětech trestných činů a o změně některých
zákonů (zákon o obětech trestných činů)
zákon č. 36/1967 Sb. ze dne 6. dubna 1967, o znalcích a tlumočnících

12. Sazebník úhrad za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
v podmínkách Policie ČR:
Každý povinný subjekt je v souvislosti s poskytováním informací oprávněn žádat úhradu ve výši,
která nesmí přesáhnout náklady spojené s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s
odesláním informací žadateli. Povinný subjekt může vyžádat i úhradu za mimořádné rozsáhlé
vyhledání informací. Povinný subjekt musí žadateli před poskytnutím informace písemně oznámit,
že bude požadovat úhradu za poskytnutí informace a výši této úhrady. Poskytnutí informace je pak
podmíněno zaplacením požadované úhrady. Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše
požadované úhrady tuto úhradu nezaplatí, povinný subjekt žádost odloží.
Aktuální sazebník úhrad za poskytování informací v rezortu Ministerstva vnitra ČR:
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Sazebník úhrad za poskytování informací v organizační složce státu Ministerstvo vnitra (schválen ministrem
vnitra pod č.j. MV-12381-1/EKO-2009)
Podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a
nařízení vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací
podle zákona o svobodném přístupu k informacím se stanoví tato výše úhrad za poskytování informací
I. Náklady na pořízení kopií
a) Za pořízení jednostranné kopie formátu A4 1,50 Kč
b) Za pořízení oboustranné kopie formátu A4 2,60 Kč
c) Výše úhrady za pořízení jednostranné nebo oboustranné kopie jiného formátu než formátu A4 se stanoví
jako poměrný násobek sazby, byť i částečně zaplněné, formátu A4.
d) Pokud je požadovaná informace obsažena v publikaci nebo tiskovině vydávané Ministerstvem vnitra,
Policií ČR nebo Hasičským záchranným sborem ČR hradí se náklady ve výši ceny příslušného výtisku,
pokud se informace poskytuje formou prodeje tohoto výtisku.
II. Náklady na opatření technických nosičů dat
a) Za 1 ks diskety, pokud tuto formu vyžaduje žadatel 8,- Kč
b) Za 1 ks CD, pokud tuto formu vyžaduje žadatel 6,- Kč
c) Za 1 ks DVD (4,7 GB), pokud tuto formu vyžaduje žadatel 8,- Kč
c) V případě použití jiného technického nosiče dat se náklady stanoví ve výši pořizovací ceny požadovaného
technického nosiče dat.
III. Náklady na odeslání informace žadateli
a) Náklady za použitou nebo požadovanou poštovní službu se hradí ve výši skutečných nákladů.
IV. Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací
a) Pokud je poskytnutí informace spojeno s mimořádně rozsáhlým vyhledáváním informace činí náklady za
každou celou 1 hodinu mimořádně rozsáhlého vyhledávání 251,- Kč
V. Osvobození od úhrady nákladů
a) Úhrada nákladů na balné se nevyžaduje.
b) Pokud je poskytnutí informace spojeno s mimořádně rozsáhlým vyhledáváním informace celkově kratším
než 1 hodinu, úhrada nákladů podle bodu IV písm. a) se nevyžaduje.
c) Pokud celkové náklady na poskytnutí informace po uplatnění osvobození podle písm. a) a b) jednomu
žadateli na základě jedné jeho žádosti nepřesáhnou částku 100,- Kč, poskytuje se informace bezplatně.
Podle tohoto sazebníku se postupuje ode dne následujícího po dni schválení (od 25. února 2009).

13. Výroční zpráva o činnosti Policie České republiky v oblasti poskytování
informací podle zákona č. 106/1999 Sb.:
Policie České republiky, která je povinným subjektem dle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), předkládá v souladu s ustanovením §
18 zákona č. 106/1999 Sb. „Výroční zprávu o činnosti Policie České republiky v oblasti poskytování
informací za rok 2016“ (dále jen „výroční zpráva“).
Obsahem výroční zprávy jsou povinně zveřejňované údaje o činnosti Policie České republiky v souvislosti s
poskytováním informací taxativně definované ustanovením § 18 odst. 1 písm. a) až písm. f) zákona č.
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106/1999 Sb. a zároveň výroční zpráva vymezuje další způsoby poskytování informací Policií České
republiky mimo působnost zákona č. 106/1999 Sb.
1. Celkový počet podaných (přijatých) žádostí o informace u Policie České republiky zveřejněný
v souladu s ustanovením § 18 odst. 1 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb.
V roce 2016 bylo zaevidováno 1.168 žádostí o poskytnutí informace (dále jen „žádost“) dle ustanovení §
13 zákona č. 106/1999 Sb. Údaj se vztahuje k žádostem, které byly podány písemně, včetně
elektronického zaslání. V roce 2015 bylo evidováno 654 žádostí a v roce 2014 Policie České republiky
přijala 598 žádostí.
2. Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti zveřejněný v souladu s ustanovením § 18 odst. 1
písm. a) zákona č. 106/1999 Sb.
V roce 2016 bylo povinným subjektem vydáno celkem 193 rozhodnutí o odmítnutí žádosti dle ustanovení
§ 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. V roce 2015 bylo vydáno 148 rozhodnutí o odmítnutí žádosti a
v roce 2014 135 rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
3. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti zveřejněný v souladu
s ustanovením § 18 odst. 1 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb.
V roce 2016 bylo podáno celkem 58 odvolání proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí nebo
částečném odmítnutí žádosti o informace dle ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. V roce
2015 bylo podáno 53 odvolání a v roce 2014 Police České republiky obdržela 57 odvolání.
4. Rozsudky soudů ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí
žádosti o poskytnutí informace zveřejněné v souladu s ustanovením § 18 odst. 1 písm. c) zákona
č. 106/1999 Sb.
V roce 2016 bylo vyhlášeno 8 rozsudků soudu, kterými bylo přezkoumáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti
o poskytnutí informace. V roce 2015 byl vyhlášen 1 rozsudek a v roce 2014 rozhodl soud v 1 případě.
Příloha č. 1: Rozsudek Městského soudu v Praze č. j. 5 A 1/2014 – 93 ze dne 6. ledna 2016
Příloha č. 2: Rozsudek Městského soudu v Praze č. j. 6 A 175/2012 – 38 ze dne 3. května 2016
Příloha č. 3: Rozsudek Městského soudu v Praze č. j. 11 A 40/2015 – 34 ze dne 24. srpna 2016
Příloha č. 4: Rozsudek Městského soudu v Praze č. j. 8 A 117/2016 – 39 ze dne 15. září 2016
Příloha č. 5: Rozsudek Krajského soudu v Č. Budějovicích č. j. 10 A 94/2016 – 78 ze dne 21. září 2016
Příloha č. 6: Rozsudek Městského soudu v Praze č. j. 5 A 220/2013 – 32 ze dne 23. září 2016
Příloha č. 7: Rozsudek Městského soudu v Praze č. j. 9 A 117/2013 – 34 ze dne 27. září 2016
Příloha č. 8: Rozsudek Městského soudu v Praze č. j. 8 A 27/2013 – 28 ze dne 31. října 2016
Zároveň byl v roce 2016 vydán 1 rozsudek proti rozhodnutí, kterým došlo k odložení žádosti
o informace z důvodu neuhrazení nákladů na poskytnutí informace.
Příloha č. 9: Rozsudek Městského soudu v Praze č. j. 8 A 97/2016 – 28 ze dne 6. prosince 2016
Všechny tyto rozsudky jsou na vyžádání k nahlédnutí na oddělení tisku a prevence Policejního prezidia ČR.
5. Přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudním řízením, a které
jsou zveřejněny v souladu s ustanovením § 18 odst. 1 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb.
V roce 2016 nevynaložila Policie České republiky ve věci soudních řízení o právech a povinnostech podle
zákona č. 106/1999 Sb., a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní
zastoupení, žádné výdaje. V roce 2015 také nebyly vynaloženy žádné náklady a v roce 2014 byla
vynaložena finanční částka ve výši 11.114,- Kč.
V roce 2016 vynaložilo Ministerstvo vnitra České republiky v souvislosti se soudními řízeními o právech a
povinnostech podle zákona č. 106/1999 Sb., ve kterých zastupovalo Policii České republiky, finanční
částku 35.256,- Kč. V roce 2015 nevynaložilo Ministerstvo vnitra České republiky žádné výdaje a v roce
2014 vynaložilo Ministerstvo vnitra finanční částku 19.922,- Kč.
6. Údaj o počtu poskytnutých výhradních licencí zveřejněný v souladu s ustanovením § 18 odst. 1
písm. d) zákona č. 106/1999 Sb.
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V roce 2016 nebyla Policií České republiky poskytnuta žádná výhradní licence. Stejně tak tomu bylo
v roce 2015 a v roce 2014.
7. Počet podaných stížností dle § 16a odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. zveřejněný v souladu
s ustanovením § 18 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb.
V roce 2016 bylo podáno celkem 58 stížností na postup Policie České republiky při vyřizování žádostí o
informace. V roce 2015 se jednalo o 42 stížností a v roce 2014 o 29 stížností.
Počet učiněných stížností s uvedením důvodů podle ustanovení § 16a odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb.:









ve 4 případech žadatel nesouhlasil podle ustanovení § 16a odst. 1 písm. a) zákona č. 106/1999
Sb. s vyřízením žádosti o informace způsobem uvedeným v § 6 zákona č. 106/1999 Sb. (odkaz
na zveřejněnou informaci);
ve 21 případech byla podána stížnost podle ustanovení § 16a odst. 1 písm. b) zákona č.
106/1999 Sb. směřující na nedodržení zákonem stanovené lhůty pro vyřízení žádosti o
informace;
28 stížností bylo učiněno podle ustanovení § 16a odst. 1 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb. kvůli
částečnému poskytnutí informace bez vydání rozhodnutí o odmítnutí zbytku žádosti;
ve 3 případech byla stížnost podána ve smyslu ustanovení § 16a odst. 1 písm. d) zákona č.
106/1999 Sb. kvůli nesouhlasu s výší úhrady sdělené dle ustanovení § 17 odst. 3 zákona č.
106/1999 Sb. nebo s výší odměny dle ustanovení § 14a odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb.;
Ve 2 případech byla podána stížnost na to, že žadateli nebyla doručena písemnost.

Údaje o způsobu vyřízení podaných stížností podle ustanovení § 16a odst. 1 zákona č. 106/1999Sb.:










v 16 případech povinný subjekt využil možnosti vyřízení věci v autoremeduře podle ustanovení §
16a odst. 5 zákona č. 106/1999 Sb. a stížnostem zcela vyhověl;
ve 22 případech nadřízený orgán přezkoumal způsob vyřízení žádosti a dle ustanovení § 16a
odst. 6 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb. postup povinného subjektu potvrdil;
ve 12 případech nadřízený orgán přezkoumal postup povinného subjektu a dle ustanovení § 16a
odst. 6 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb. přikázal povinnému subjektu v zákonem stanovené lhůtě
žádost vyřídit;
v 1 případě byla nadřízených orgánem v souladu s § 16a odst. 7 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb.
výše úhrady snížena;
ve 2 případech nadřízený orgán podle § 16a odst. 7 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb. výši úhrady
potvrdil;
ve 2 případech byla stížnost vyřízena rozhodnutím o odvolání dle § 90 odst. 5 správního řádu;
v 1 případě byla stížnost vyřízena sdělením nadřízeného orgánu, že stížnost je nepřípustná;
ve 2 případech bylo potvrzeno, že žadateli byla písemnost odeslána (o této skutečnosti byl
žadatel i s uvedením důkazů informován).

8. Počet usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad vydaných podle § 16a odst. 7 zákona č.
106/1999 Sb. týkající se stížností na postup povinného subjektu při vyřizování žádosti o
informace
V roce 2016 byla vydána 3 usnesení nadřízeného orgánu.
9. Další informace vztahující se k uplatňování zákona č. 106/1999 Sb. a poskytování informací
mimo působnost uvedeného zákona
Policejní prezidium České republiky včetně útvarů s celorepublikovou působností obdrželo a vyřídilo
v roce 2016 celkem 481 žádostí o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Krajská ředitelství Policie
České republiky vyřídila v roce 2016 celkem 687 žádostí o poskytnutí informace podle zákona č.
106/1999 Sb., nejvíce Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy, Krajské ředitelství policie
Středočeského kraje a Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje.
Nejčastější předměty žádostí o poskytnutí informace:
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trestní a přestupkové řízení
o kopie konkrétních dokumentů ze spisových materiálů
o fáze a výsledek trestního (přestupkového) řízení
o znalecké posudky
o statistické údaje týkající se nápadu a objasněnosti jednotlivých trestných činů, přestupků
právní předpisy týkající se působnosti Policie České republiky, interní akty řízení Policie České
republiky, metodické postupy Policie České republiky
služba dopravní policie
o statistické údaje o počtu dopravních nehod v konkrétních lokalitách
o provoz na pozemních komunikacích a bezpečnost silničního provozu
o měření rychlosti
bezpečnostní opatření Policie České republiky
o aktuální bezpečnostní situace
o zajištění veřejného pořádku při pořádání kulturních a sportovních akcí
o provádění služebních úkonů a zákroků
personální oblast.
o trvání služebního poměru, služební zařazení, vzdělání příslušníků Policie České
republiky
o služební příjmy a platy příslušníků a zaměstnanců Policie České republiky
o řízení ve věcech služebního poměru
o počty příslušníků a zaměstnanců Policie České republiky
o uplatnění v Policii České republiky, volná pracovní místa a podmínky přijetí do
služebního poměru
údaje evidované Policií České republiky o fyzických a právnických osobách
spisová služba Policie České republiky
ekonomická oblast
o hospodaření Policie České republiky včetně rozpočtu jednotlivých útvarů
o veřejné zakázky
o rušení a vznik nových služeben
služba cizinecké policie
o počet zajištěných cizinců
o počet správních vyhoštění
o počet dobrovolných a nucených návratů cizinců
problematika zbraní a bezpečnostního materiálu (statistické údaje, informace k držitelům zbraní)
systém prevence kriminality

Výše uvedený počet žádostí o informace vyřizovaných Policií České republiky nevypovídá zcela o
rozsahu požadovaných informací. Mnoho žádostí směřovalo k poskytnutí většího množství vzájemně
nesouvisejících informací. Policie České republiky navíc poskytuje většinu informací mimo rámec
stanovený zákonem č. 106/1999 Sb. Každodenní dotazy novinářů, institucí či široké veřejnosti jsou
nejčastěji zodpovídány prostřednictvím telefonické komunikace či emailových zpráv. Informace o
činnosti policie jsou zároveň předávány formou tiskových zpráv, rozhlasových a televizních rozhovorů,
interview, informativních schůzek, tiskových konferencí a často je přístup médií k informacím zajištěn
přímo na místě události. Policie České republiky se zároveň trvale podílí na dlouhodobých mediálních
projektech, přispívá do pravidelných rubrik publikovaných v tištěných médiích a do rozhlasových a
televizních relací, jako jsou například periodicky vysílaný pořad České televize „Na stopě“.
Policie České republiky poskytuje informace veřejnosti také v rámci medializace témat prevence
kriminality. V roce 2016 probíhala intenzivní komunikace dvou projektů: Projekt „Zkus to říct“
zaměřený na domácí násilí a Projekt „Zebra se za Tebe nerozhlédne“ zaměřený na dopravní výchovu
a bezpečný pohyb chodců v silničním provozu. Dále probíhala komunikace bezpečnostních témat v
rámci pořadu Českého rozhlasu Dvojka – „K vašim službám“ a zveřejňování pravidelného měsíčního
newsletteru na webových stránkách www.policie.cz k problematice kyberkriminality.
Rozsáhlá spolupráce probíhala s rozhlasovými stanicemi v problematice BESIP. V rámci projektu
„Nenech se ovlivnit“ bylo do oběhu uvedeno 9 audio spotů např. na vlnách rádia BEAT, Impuls,
Evropa2, Frekvence1, Dechovka, Bonton na téma: vliv alkoholu a omamných a psychotropních látek
na pozornost řidiče, nevěnování se řízení, telefonování.
Významnými kontaktními místy pro média i veřejnost jsou pracoviště tisku a prevence zřízená v rámci
Policejního prezidia České republiky a na jednotlivých krajských ředitelstvích Policie České republiky.
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Kontaktní údaje na tato pracoviště jsou uvedeny na internetových stránkách www.policie.cz. Na
těchto internetových stránkách lze získat aktuální zprávy a informace například o bezpečnostní situaci
v regionech, dopravní situaci, trestních kauzách, statistické a analytické údaje a mnoho dalších.
V roce 2016 byl na těchto internetových stránkách v rámci bezpečnostního opatření na území hl. m.
Prahy vyzkoušen pilotní projekt „Online zpravodajství“. Veškeré informace pro sdělovací prostředky a
veřejnost týkající se tohoto bezpečnostního opatření byly obratem aktualizovány a doplňovány.
Reakce na projekt byly ze strany novinářů i občanů veskrze kladné. Policie České republiky také
prostřednictvím internetových stránek povinně zveřejňuje informace taxativně vymezené ustanovením
§ 5 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. a informace poskytnuté na žádost dle ustanovení § 5 odst. 3
zákona č. 106/1999 Sb.
Za rok 2016 bylo zaregistrováno více než 9,4 miliónu návštěv webových stránek www.policie.cz, v roce 2015
jich bylo kolem 9,2 miliónu, historicky nejvýše bylo návštěv zaregistrováno v roce 2014 (více než 9,5
miliónu). Celkový počet zobrazených článků, respektive odkazů dosáhl v roce 2016 37,5 miliónu (v roce
2015 to bylo 40,9 miliónu, v roce 2014 bylo historicky nejvíce 47,7 miliónu zobrazení). Celkem v 5,2 miliónu
případech se jednalo o tzv. „unikátní návštěvníky“, kteří si zobrazili celkem 24 507 835 stránek, stejně tomu
bylo i v roce 2015 (25 miliónů zobrazení stránek), avšak historicky nejvíce unikátních zobrazení stránek bylo
v roce 2013 a to 26,7 miliónu stránek.

14. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad vydaná podle § 16a odst. 7 zákona č.
106/1999 Sb.
Rozhodnutí Ministerstva vnitra ČR ze dne 20. prosince 2016 Č. j. MV-161007-2/KM-2016,
Rozhodnutí Ministerstva vnitra ČR ze dne 4. října 2016 Č. j. MV-103316-5/KM-2016 a
Rozhodnutí Ministerstva vnitra ČR ze dne 8. prosince 2016 Č. j. MV-154235/KM-2016 jsou na
vyžádání k nahlédnutí na oddělení tisku a prevence Policejního prezidia ČR.
Ostatní povinně zveřejňované informace jsou zveřejněny na internetových stránkách
www.policie.cz/Povinně zveřejňované nebo jsou k dispozici na oddělení tisku a prevence
Policejního prezidia ČR.

plk. Bc. Jozef Bocán
vedoucí oddělení tisku a prevence
pověřen zastupováním
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