Výroční zprávy
Policejní prezidium ČR
kancelář policejního prezidenta
preventivně informační skupina
V Praze 5. září 2006

Výroční zpráva za rok 2005 o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů
V souladu s ustanovením § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, předkládám Výroční zprávu o činnosti Policie České republiky
v oblasti poskytování informací za rok 2005.
1. Počet podaných žádostí o informace
V roce 2005 bylo zaevidováno 261 žádostí o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
2. Počet vydaných rozhodnutí
V roce 2005 bylo vydáno 57 rozhodnutí o nevyhovění žádosti ve smyslu § 15 zákona č. 106/1999 Sb.
3. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí
V roce 2005 bylo podáno 27 odvolání proti rozhodnutí (popř. fiktivnímu rozhodnutí).
4. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu
V roce 2005 bylo vydáno 5 rozsudků soudu, kterými bylo přezkoumáno rozhodnutí v oblasti poskytování informací:
Opis podstatných částí rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 1. listopadu 2005 pod sp.zn. 11 Ca 33/2004-46
Opis podstatných částí rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 1. listopadu 2005 pod sn.zn. 11 Ca 34/2004-44
Opis podstatných částí rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 31. října 2005 pod sp.zn. 5 Ca 27/2004-42
Opis podstatných částí rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 21. března 2005 pod sp.zn. 15 Ca 152/2004-30
Opis podstatných částí rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 29. listopadu 2005 sp. zn. 6 Ca 183/2003-36

5. Výsledky řízení o sankcích za nedodržování zákona č. 106/1999 Sb.
V roce 2005 nebyly uloženy žádné sankce za nedodržování zákona č. 106/1999 Sb.

6. Další informace vztahující se k uplatňování zákona č. 106/1999 Sb. a k poskytování informací veřejnosti a médiím
V roce 2005 byly 4 žádosti o informace zpoplatněny.
Policie ČR denně reaguje na množství dotazů a neformálně podaných žádostí o informace ze strany novinářů, institucí a veřejnosti. Tyto požadavky jsou
vyřizovány bezprostředně ve snaze o maximální uspokojení žadatele.
Policie ČR (preventivně informační skupina Policejního prezidia ČR, preventivně informační skupiny útvarů s územně vymezenou působností, útvary s
celorepublikovou působností a organizační články Policejního prezidia ČR) v roce 2005 vyřídila přes 15. 000 e-mailových dotazů veřejnosti a novinářů. Tyto
dotazy byly vyřízeny neformálně ve snaze o maximální rychlost a nebyly evidovány jako žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb.
Policie ČR (preventivně informační skupina Policejního prezidia ČR, preventivně informační skupiny útvarů s územně vymezenou působností, útvary s
celorepublikovou působností a organizační články Policejního prezidia ČR) v roce 2005 vyřídila hrubým odhadem přes 75. 000 dotazů podaných a
vyřízených ústně (telefonicky, popř. osobně). Do tohoto čísla nezahrnujeme poskytování informací, které je součástí plnění úkolů při výkonu služby (např.
příslušníci pořádkové policie, dopravní policie, cizinecké a pohraniční policie).
Nejčastější okruhy dotazů:
bezpečnostní situace
statistiky
vyšetřování trestné činnosti
provoz na pozemních komunikacích, pravidla silničního provozu, dopravní nehodovost
bezpečnostní akce a policejní opatření
vstup a pobyt cizinců na území ČR, cestovní doklady, vízová povinnost občanů ČR, režim na hraničních přechodech
počet odbavených vozidel a cestujících na hraničních přechodech, policejní spolupráce se sousedními státy, pobyt cizinců v ČR
problematika zbraní a střeliva
preventivní projekty
problematika boje proti drogám
pátrání po osobách a motorových vozidlech
možnost zaměstnání u policie, přijímací řízení k policii
Nejčastější důvody neposkytnutí informace:
ochrana osobních údajů - § 2 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve
znění pozdějších předpisů
probíhající trestní řízení - § 11 odst. 4 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb., ve znění zákona č. 159/2000 Sb.
požadovaná informace se vztahovala výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům Policie ČR - § 11 odst. 1 písm a) zákona č. 106/1999
Sb., ve znění zákona č. 159/2000 Sb.
žádost se nevztahovala k působnosti Policie ČR - § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů
žádost o náročnou analýzu nebo výtah ze souboru informací, srovnávací přehled, rozbor apod. (především jako podklady pro diplomové, ročníkové
práce), pokud je Policie ČR neměla k dispozici a žádný právní předpis jí neukládal mít tyto informace zpracované, přičemž jejich příprava či získání
nebylo zanedbatelně náročné a nešlo o informace, které vznikají automatizovaným způsobem - §2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., ve znění
pozdějších předpisů
dotazy na názory, budoucí rozhodnutí - § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Organizační zajištění:

V rámci Policie České republiky jsou zřízeny preventivně informační skupiny - na úrovni Policejního prezidia České republiky, Policie České republiky správ
krajů a správy hl. m. Prahy a na úrovni Policie České republiky okresních (městských) ředitelstvích. Další preventivně informační skupiny působí na
Ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie a na oblastních ředitelstvích služby cizinecké a pohraniční policie. Preventivně informační skupiny jsou v
rámci Policie ČR pověřeny evidencí žádostí o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Žádosti jsou vyřizovány v součinnosti s útvary policie, do jejichž
působnosti žádost směřuje.
Součástí preventivně informační skupiny Policejního prezidia ČR je Informační a poradenské středisko Vltavská. Informační servis ve vztahu k veřejnosti je
zaměřen především na oblast personálního a pracovně právního poradenství tj. možnosti uplatnění u Policie ČR a podmínky přijetí k Policii ČR. Část
dotazů je zaměřena na orientaci v organizačním uspořádání P ČR, na správnost postupů policistů při jednání s občany, postupy při podání trestního
oznámení apod. Informace jsou poskytovány především telefonicky (cca 30 telefonátů denně) a e-mailem (cca 50 e-mailů týdně).
Od roku 1994 působí v rámci Policie ČR zvláštní pracoviště zabývající se problematikou dopravního zpravodajství. Jedná se o Centrum dopravních
informací (dále jen CDI), které je začleněno do organizační struktury Policejního prezidia ČR. CDI nepřetržitě soustřeďuje, ověřuje a zpracovává dopravní
informace v rámci Policie ČR. Dopravní informace pak odesílá Českému rozhlasu a jeho prostřednictvím dalším subjektům a sdělovacím prostředkům, které
je za využití televizního signálu a rozhlasových vln poskytují široké veřejnosti. S dopravními informacemi z CDI se veřejnost setkává např. na teletextu
České televize, v pořadu "Dobré ráno s ČT", v pořadu televize Nova "Snídaně s Novou", vysílání Radia Impuls, Českého rozhlasu.
Dopravní informace soustředěné v rámci Policie České republiky jsou zveřejňovány i na internetových portálech, především na webových stránkách
Ministerstva vnitra ČR. Policie tak poskytuje různé typy dopravních informací z území celé České republiky. Jsou to především informace o aktuálním
omezení silničního provozu způsobené dopravní nehodou, nebo nečekanou dopravní změnou a v zimním období informace o stavu a sjízdnosti pozemních
komunikací. Dále pak předává informace o přepravách nadměrných nákladů, existujících a plánovaných uzavírkách pozemních komunikací, informace o
kulturních a sportovních akcích, při kterých může dojít k omezení provozu na pozemních komunikacích.
Novinky:

V roce 2005 byli na všech útvarech Policie ČR s celorepublikovou působností určeni pracovníci pověření komunikací s médii v zájmu zlepšení komunikace s
médii a zkvalitnění poskytovaného mediálního servisu.
Na Ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie byla v loňském roce zřízena telefonická a e-mailová informační linka.
Pracoviště preventivně informační skupiny Policie ČR městského ředitelství Brno pro styk s veřejností se přestěhovalo ze sídla městského ředitelství na
obvodní oddělení Brno-střed.
Okresní ředitelství Policie ČR v Prostějově získalo za podpory města Prostějov finanční prostředky z programu Partnerství na vytvoření poradenské
místnosti pro oběti domácího násilí. Místnost byla slavnostně otevřena 30. prosince 2005 a veřejnosti je k dispozici od 2. ledna 2006.
V prosinci 2005 byl na obvodním oddělení Policie ČR v Šumperku zahájen provoz "Kontaktního pracoviště pro styk s občany". Vybavení bylo zajištěno z
dílčího projektu v rámci resortního programu MV ČR v oblasti prevence kriminality pro rok 2005.
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