Výroční zprávy
Policejní prezidium ČR
kancelář policejního prezidenta
preventivně informační skupina
V Praze 28. února 2007

Výroční zpráva za rok 2006 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 2006.
1. Počet podaných žádostí o informace
V roce 2006 bylo zaevidováno 163 žádostí o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
2. Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti
V roce 2006 bylo vydáno 49 rozhodnutí o odmítnutí žádosti ve smyslu § 15 zákona č. 106/1999 Sb.
3. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti
V roce 2006 bylo podáno 29 odvolání proti rozhodnutí (popř. fiktivnímu rozhodnutí).
4. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu
V roce 2006 byly vydány 3 rozsudky soudu, kterými bylo přezkoumáno rozhodnutí v oblasti poskytování informací:
Opis podstatných částí rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 9. března 2006 pod sp.zn. 22Ca 489/2004-27 (pdf 45,2 kB)
Opis podstatných částí rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 31. srpna 2006 pod sp.zn. 15 Ca 189/2005-28 (pdf 51,9 kB)
Opis podstatných částí rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 14. prosince 2006 pod sp.zn. 11 Ca 218/2006-35 (pdf 44,0 kB)

5. Přehled vynaložených nákladů v souvislosti se soudními řízeními
V roce 2006 vynaložila Policie ČR v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle zákona č. 106/1999 Sb. 8 265 Kč.
6. Výčet poskytnutých výhradních licencí
V roce 2006 neposkytla Policie ČR žádnou výhradní licenci.

7. Počet stížností podaných podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb., důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení
V roce 2006 byly podány 2 stížnosti na postup Policie ČR při vyřizování žádosti o informace podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel požádal Policii ČR Správu hl. m. Prahy o poskytnutí informací o obsahu celé výroční zprávy povinného subjektu za rok 2005 o poskytování
informací podle zákona č. 106/1999 Sb. Policie ČR Správa hl. m. Prahy postoupila tuto žádost k vyřízení Policejnímu prezidium ČR - preventivně
informační skupině jako zpracovateli tohoto dokumentu. Žadatel poté podal opravný prostředek (stížnost), ve kterém uvádí, že jeho původní
žádost nesměřovala k celé výroční zprávě povinného subjektu za rok 2005, nýbrž k výroční zprávě za rok 2005, se kterou se seznámil ve vstupním
vestibulu Policie ČR Obvodního ředitelství Praha II (tato zpráva byla zpracována zejména jako podklad pro souhrnnou výroční zprávu podle zákona
č. 106/1999 Sb. a pro informování občanů hlavního města). V souladu s ustanovením § 16a odst. 5 zákona č. 106/1999 Sb. bylo stížnosti zcela
vyhověno a žadateli byla požadovaná informace poskytnuta. Současně na dřívější podnět, který žadatel zaslal Policii ČR Obvodnímu ředitelství
Praha II, byla tato zpráva rozšířena o další pravomocný rozsudek z roku 2005.
Na Policejní prezidium ČR - preventivně informační skupinu byla Policií ČR Správou hl. m. Prahy postoupena žádost, kterou žadatel požadoval
informace o obsahu celé výroční zprávy povinného subjektu za rok 2005 o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. (viz výše).
Informace byla žadateli poskytnuta. Žadatel poté podal opravný prostředek (stížnost), ve které žadatel jednak uvádí, že jeho původní žádost
nesměřovala k celé výroční zprávě povinného subjektu za rok 2005, nýbrž k výroční zprávě za rok 2005, se kterou se seznámil ve vstupním
vestibulu Policie ČR Obvodního ředitelství Praha II (viz výše) a dále uvádí, že výroční zpráva Policie ČR za rok 2005, která mu byla poskytnuta, není
úplná, protože v ní chybí rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 29.11.2005 sp. zn. 6 Ca 183/2003-36. Již na základě dřívějšího podnětu
žadatele na Policii ČR Obvodní ředitelství Praha II došlo k prověření úplnosti Výroční zprávy za rok 2005 z hlediska uvedených pravomocných
rozsudků soudů vydaných v roce 2005 a k jejímu doplnění o výše uvedený chybějící rozsudek. Doplněná výroční zpráva byla žadateli zaslána. V
souladu s ustanovením § 16a odst. 5 zákona č. 106/1999 Sb. bylo stížnosti zcela vyhověno a požadované informace byly žadateli poskytnuty.

8. Další informace vztahující se k uplatňování zákona č. 106/1999 Sb. a k poskytování informací veřejnosti a médiím
Z celkového počtu dotazů a žádostí o informace, na které Policie ČR denně reaguje, představuje počet žádostí o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
jen velmi malou část. Požadavky na informace ze strany novinářů, institucí a veřejnosti jsou ve většině případů podávány neformální cestou. Policie ČR
vyřizuje tyto požadavky bezprostředně nejčastěji telefonicky a prostřednictvím e-mailu ve snaze o maximální uspokojení žadatele. Informace o své
činnosti poskytuje Policie také proaktivně zejména prostřednictvím tiskových zpráv, briefingů a tiskových konferencí.
Nejčastější okruhy dotazů:
bezpečnostní situace
statistiky
vyšetřování trestné činnosti (aktuální případy trestního řízení)
provoz na pozemních komunikacích, pravidla silničního provozu, dopravní nehodovost
bezpečnostní akce a policejní opatření
problematika služby cizinecké a pohraniční policie
problematika zbraní a střeliva
preventivní projekty
pátrání po osobách a motorových vozidlech
organizační, ekonomické a personální záležitosti policie
systémové úpravy a změny ve výkonu služby a organizační struktuře policie
možnost zaměstnání u policie, přijímací řízení k policii

plk. PhDr. Jiří Vokuš, v.r.
vedoucí

