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Výroční zpráva za rok 2021
o činnosti Policie České republiky v oblasti poskytování informací podle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
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 2021“ (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. 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 2021 bylo zaevidováno 1.492 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 2020 bylo evidováno 1.395 žádostí a v roce
2019 Policie České republiky přijala 1.242 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 2021 bylo povinným subjektem vydáno celkem 292 rozhodnutí o odmítnutí žádosti dle
ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. V roce 2020 bylo vydáno 289 rozhodnutí o
odmítnutí žádosti a v roce 2019 228 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 2021 bylo podáno celkem 92 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 2020 obdržela Police České republiky 88 odvolání a v roce 2019 bylo přijato 79
odvolání.
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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 2021 bylo vyhlášeno 9 rozsudků soudů, kterými bylo přezkoumáno rozhodnutí o odmítnutí
žádosti o poskytnutí informace. V roce 2020 bylo vyhlášeno 8 rozsudků a v roce 2017 rozhodl
soud v 7 případech.
Rozsudek Městského soudu v Praze č. j. 8 A 197/2014 – 175 ze dne 22. 2. 2021
http://www.nssoud.cz/files/EVIDENCNI_LIST/2014/8_A_197_2014_20210413154638_prevedeno.
pdf
Rozsudek Městského soudu v Praze č. j. 6 A 128/2018 - 46 z 19. 3. 2021
http://www.nssoud.cz/files/EVIDENCNI_LIST/2018/6_A_128_2018_anon_20210331111636_preve
deno.pdf
Rozsudek Krajského soudu v Plzni č. j. 57 A 23/2021 – 41 ze dne 26. 3. 2021
http://www.nssoud.cz/files/EVIDENCNI_LIST/2021/57A_23_20210513152513.21___anonymizova
ny_rozsudek_20210514071634_prevedeno.pdf
Rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem č. j. 15 A 42/2018 - 30 ze dne 21. 4. 2021
http://www.nssoud.cz/files/EVIDENCNI_LIST/2018/15A_42_2018_20210601091630_prevedeno.p
df
Rozsudek Městského soudu v Praze č. j. 18 A 36/2021 – 54 ze dne 26. 7. 2021
http://www.nssoud.cz/files/EVIDENCNI_LIST/2021/18_A_36_2021_anonym_20210830121727_pr
evedeno.pdf
Rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem č. j. 15 A 151/2018 - 50 ze dne 26. 10. 2021
http://www.nssoud.cz/files/EVIDENCNI_LIST/2018/15A_151_2018_20211122092633_prevedeno.
pdf
Rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem č. j. 15 A 145/2018 - 60 ze dne 10. 11. 2021
http://www.nssoud.cz/files/EVIDENCNI_LIST/2018/15A_145_2018_20211207104622_prevedeno.
pdf
Rozsudek Krajského soudu v Brně č. j. 31 A 90/2020 – 375 ze dne 14. 12. 2021
http://www.nssoud.cz/files/EVIDENCNI_LIST/2020/31_A_90_2020_20220203084554_prevedeno.
pdf
Rozsudek Krajského soudu v Brně č. j. 31 A 140/2020 – 198 ze dne 14. 12. 2021
http://www.nssoud.cz/files/EVIDENCNI_LIST/2020/31_A_140_2020_20220221112636_prevedeno
.pdf
Ve věci přezkoumání sdělení, jímž byla povinným subjektem z důvodu nezaplacení požadované
úhrady odložena žádost o informace, byl vyhlášen 1 rozsudek a jeden Nález Ústavního soudu.
Nález Ústavního soudu III. ÚS 3339/20 ze dne 1. 7. 2021
https://www.usoud.cz/fileadmin/user_upload/Tiskova_mluvci/Publikovane_nalezy/2021/III._US_33
39_20_an.pdf
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Rozsudek Městského soudu v Praze č. j. 6A 248/2016 – 136 z 23. 9. 2021
http://www.nssoud.cz/files/EVIDENCNI_LIST/2016/6A_248_2016_53_anonymizovano_202110190
64614_prevedeno.pdf
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 2021 vynaložila Policie České republiky ve věci soudních řízení o právech a
povinnostech podle zákona č. 106/1999 Sb. částku 19.028 Kč. V roce 2020 částku 3.000 Kč a
v roce 2019 nevynaložila Policie České republiky v této oblasti žádné náklady.
V roce 2021 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 66.600 Kč. V roce 2020 vynaložilo Ministerstvo vnitra finanční částku
36.381 Kč a v roce 2019 částku 26.828 Kč.
6. Údaj o počtu poskytnutých výhradních licencí zveřejněný v souladu s ustanovením § 18
odst. 1 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb.
V roce 2021 nebyla Policií České republiky poskytnuta žádná výhradní licence. Stejně tak tomu
bylo v roce 2020 a v roce 2019.
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 2021 bylo podáno celkem 47 stížností na postup Policie České republiky při vyřizování
žádostí o informace. V roce 2020 se jednalo o 54 stížností a v roce 2019 o 74 stížností.

Počet učiněných stížností s uvedením důvodů podle ustanovení § 16a odst. 1 zákona č.
106/1999 Sb.:
•

•
•
•

V 10 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.;
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;
13 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 výši 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.

Údaje o způsobu vyřízení podaných stížností podle ustanovení § 16a odst. 1 zákona č.
106/1999Sb.:
• v 6 případech povinný subjekt využil možnosti vyřízení věci v autoremeduře podle
ustanovení § 16a odst. 5 zákona č. 106/1999 Sb. a stížnostem zcela vyhověl;
• ve 28 případech nadřízený orgán přezkoumal způsob vyřízení žádosti a dle ustanovení
§ 16a odst. 6 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb. postup povinného subjektu potvrdil;
• v 9 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;
• ve 2 případech byla nadřízených orgánem v souladu s § 16a odst. 7 písm. b) zákona č.
106/1999 Sb. výše úhrady snížena;
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•
•

v 1 případě nadřízený orgán podle § 16a odst. 7 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb. výši
úhrady potvrdil;
v 1 případě nadřízený orgán konstatoval, že podání není stížností ve smyslu § 16a
zákona č. 106/1999 Sb., stížnost byla podána až po lhůtě stanovené zákonem.

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 2021 byla vydána 4 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 2021 celkem 418 žádostí o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Krajská
ředitelství Policie České republiky vyřídila v roce 2021 celkem 1.074 žádostí o poskytnutí
informace podle zákona č. 106/1999 Sb., nejvíce Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy a
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje.
Nejčastější předměty žádostí o poskytnutí informace:
• trestní a přestupkové řízení
o kopie konkrétních dokumentů ze spisových materiálů
o fáze a výsledek trestního (přestupkového) řízení
o použití operativně pátracích prostředků
o statistické údaje týkající se nápadu a objasněnosti jednotlivých trestných činů
o znalecká činnost
• porušování krizových a mimořádných opatření
• právní předpisy týkající se působnosti Policie České republiky, interní akty řízení Policie
České republiky, metodické postupy Policie České republiky
• organizace Policie České republiky
• služba dopravní policie
o statistické údaje o počtu dopravních nehod v konkrétních lokalitách
o příčiny dopravních nehod
o provoz na pozemních komunikacích a bezpečnost silničního provozu
o úpravy a změny dopravního režimu a značení
o měření rychlosti
• bezpečnostní opatření Policie České republiky
o provádění služebních úkonů a zákroků, oprávnění policistů
o kamerové záznamy ze služebních vozidel
• personální oblast
o trvání služebního poměru, služební zařazení, vzdělání příslušníků Policie České
republiky
o výkon služby příslušníků Policie České republiky
o služební příjmy, platy a odměny příslušníků a zaměstnanců Policie České
republiky
o řízení ve věcech služebního poměru
o počty příslušníků a zaměstnanců Policie České republiky
• spisová služba Policie České republiky
• údaje o fyzických a právnických osobách evidované Policií České republiky v souvislosti
s plněním jejích úkolů
• ekonomická oblast
o hospodaření Policie České republiky
o veřejné zakázky
o technické vybavení, výstroj a výzbroj Policie České republiky
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•
•
•
•

problematika služby cizinecké policie
problematika zbraní a bezpečnostního materiálu
o informace ke zbraním, držitelům zbraní, zbrojním průkazům
o provozování střelnic
informace k volání na tísňovou linku 158
spolupráce Policie České republiky s orgány veřejné správy a právnickými osobami

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. Nadto bylo přijato velké množství podání
označených jako žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., které byly následně dle
obsahu vyhodnoceny jako podání podle jiného právního předpisu (např. jako žádost
subjektu údajů ve smyslu čl. 15 GDPR - Právo na přístup k informacím o zpracování
osobních údajů; nahlížení do spisu) a do statistiky tak nebyly započítány.
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.
Osobní kontakt prostřednictvím tiskových konferencí nebo tiskových brífinků byl s ohledem
na epidemiologickou situaci v loňském roce omezen, avšak při zachování standardů
kladených na státní správu v oblasti její otevřenosti směrem k médiím a veřejnosti.
Informace byly zveřejňovány na webových stránkách www.policie.cz. Další informace,
fotografie a videa o činnosti policie jsou pravidelně zveřejňovány také na sociálních sítích –
Facebook, Instagram, Twitter a YouTube s nickem PolicieCZ.
Policie České republiky poskytuje informace veřejnosti také v rámci medializace témat
prevence kriminality. V roce 2021 byl také vzhledem k neustále měnící se epidemiologické
situace v souvislosti s onemocněním covid-19 ztížen výkon policejní prevence. Standardní
výkon policejní prevence, tedy kontaktní formou, byl závislý na aktuální epidemiologické
situaci, která se mnohdy lišila. Zintenzivnění přenosu preventivních aktivit do online prostředí
se stalo běžnou součástí výkonu preventivní práce a je nyní považováno za jeden ze
způsobů jejího výkonu a nikoliv za ojedinělou a výjimečnou činnost.
Z mnoha projektů, které probíhaly v roce 2021, je možné jmenovat například následující
aktivity s celorepublikovým přesahem, které byly medializovány:
Preventivní koncept „Tvoje cesta“ nabízí návody a cesty pro ty, kterým není vlastní bezpečí
lhostejné. Koncept zahrnuje podsekce „Tvoje cesta onlinem“ – digitální bezpečnost, „Tvoje
cesta v dopravě“ – prevence v silničním provozu a „Tvoje cesta načisto“ – protidrogová
prevence.
Projekt „Zabezpečte se, chraňte majetek sobě i svým sousedům“
Je zaměřený na prevenci majetkové trestné činnosti s důrazem na zabezpečení domů, bytů
a rekreačních objektů.
Projekt „Zebra se za Tebe nerozhlédne!“
V roce 2021 pokračoval osvědčený a dlouholetý projekt (realizován již od roku 2007)
zaměřený na chodce a další účastníky silničního provozu (děti a školní mládež).
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„Pomněnkový den“
Připomíná problematiku pátrání po pohřešovaných dětech. Jedná se o letitou informační
kampaň navázanou na Mezinárodní den pohřešovaných dětí, tzv. Pomněnkový den.
Veřejnost byla informována cestou sociálních sítí o souvisejících projektech a kampaních
věnující se této problematice jako jsou #nebudsnadnymtercem, www.pomoztemenajit.cz,
aplikace ECHO.
Projekt „Bezpečně u vody“
Preventivní projekt realizovaný ve spolupráci s ředitelstvím služby pořádkové policie cílený
na bezpečí provozu na vodních plochách a i na bezpečí osob a majetku v okolí vodních
ploch. V ročníku 2021 byla tato kampaň rozšířena o problematiku alkoholu u vody. Byla tedy
komunikována myšlenka „Alkohol na vodu a do vody nepatří“, a to i s propojením s „Řídím,
piju nealko pivo“.
Policií České republiky je opakovaně podporována kampaň „Suchej únor“, v roce 2021 se
zaměřením zejména na řidiče dopravních prostředků.
Linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí.
Policie České republiky zintenzivnila v roce 2021 informovanost obětí trestných činů. Došlo
k dohodě s Bílým kruhem bezpečí, který provozuje linku 116 006. Na této lince je obětem
poskytována emocionální podpora, právní poradenství a zprostředkován kontakt se
zodpovědnými orgány
kampaň „Bubnování na pomoc týraným dětem“
Policie České republiky se 19. 11., kdy je Světový den prevence týrání a zneužívání dětí,
připojila ke kampani „Bubnovačka“. Motem této kampaně je „Dejme společně najevo, že
jakákoliv forma násilí páchaná na dětech je pro společnost nepřijatelná“. Součástí kampaně
byla výzva k zapojení se s bubnováním pro třídní kolektivy, rodiny, sportovní a zájmové
skupiny. Cílem kampaně bylo dostat toto téma do podvědomí lidí a přispět k odvaze dětí,
trpících nějakou formou násilí, promluvit. Policie České republiky spolupracovala na osvětě i
u Signálu pomoci, kdy si člověk, který je v nesnázích, může symbolem palce schovaného do
dlaně přivolat pomoc.
Další projekty byly realizovány v oblasti boje proti kriminalitě na internetu Den
bezpečnějšího internetu, v rámci kterého se uskutečnila kampaň Kyberkino. V rámci této
kampaně byly v průběhu jednoho dne na sociálních sítích odprezentovány takřka všechny
videomateriály týkající se bezpečí v kyberprostoru. Společný projekt Policie ČR, společnosti
Eset a České bankovní asociace „Kyberkampaň“, který přináší kromě informačních
materiálů a varujících videospotů také interaktivní tréninkový nástroj KYBERTEST,
prostřednictvím kterého si může kdokoliv vyzkoušet, zda by dokázal odhalit podezřelé prvky
poukazující na podvodnou komunikaci
Velké množství preventivních aktivit probíhá každoročně také na úrovni krajských ředitelství
a územních odborů policie, a to dle aktuálních potřeb daného regionu.
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. 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.
Policie České republiky také prostřednictvím internetových stránek povinně zveřejňuje
informace taxativně vymezené ustanovením § 5 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. a informace
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poskytnuté na žádost dle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. Za rok 2021 bylo
zaregistrováno více než 12,3 miliónu návštěv webových stránek www.policie.cz. Celkový
počet zobrazených článků, respektive odkazů dosáhl 34,8 miliónu. V 7 274 910 případů se
jednalo o tzv. „unikátní návštěvníky“, kteří si zobrazili celkem 25 246 523 „stránek“.

plk. Mgr. Kateřina Rendlová
vedoucí odboru
/podepsáno elektronicky/

PhDr. Ondřej Moravčík
25.02.2022 13:08:07
Digitálně podepsal:
PhDr. Ondřej Moravčík
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Důvod: Z rozkazu
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