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Nominanti: 1. Policejní presidium České republiky; 2. Ministerstvo vnitra České republiky

Adresa: 1. Strojnická 935/27, 170 89 Praha 7; 2. Nad štolou 936/3, 170 34 Praha 7

Stručný popis: Jde o společnou nominaci, na níž se podílejí rukou společnou a nerozdílnou obě nominované 
instituce, které dlouhodobě usilují o to, aby informace o Národní databasi DNA pronikly na veřejnost v co 
nejmenším rozsahu a co nejpozději.

Detailní popis: V České republice je nakládání s citlivými genetickými informacemi, včetně profilů a vzorků 
DNA, upraveno zastaralým zákonem o policii, který dává policistům faktickou volnost v tom, kdy smějí 
genetické informace odebírat, co budou shromažďovat a jak dlouho to budou ve svých databasích evidovat. Přes 
mimořádný význam této otázky je předmětný postup upraven toliko interním pokynem policejního presidenta, 
který navíc policie před veřejností dlouhou dobu utajovala. Připravovaný zákon o DNA nedospěl dosud do fase 
v parlamentu realně projednatelné předlohy.

Proto jsem v prosinci 2014 nejprve požádal o úplné znění tohoto pokynu, včetně příloh [01]. Policejní presidium 
žádost částečně odmítlo [02] a poskytlo mi z pokynu začerněné torso [03]; totéž se týká některých příloh, které 
pro úspornost nepřikládám. Komické je, že jinému žadateli, spolku Iuridicum Remedium, presidium poskytlo 
pokyn začerněný odlišně. Podal jsem proto odvolání [04], jemuž ministerstvo vnitra vyhovělo [05] a vrátilo věc 
presidiu. To žádost znovu částečně odmítlo [06], avšak z dokumentu odtajnilo další pasáže [07]. Podal jsem další 
odvolání [08], které tentokrát ministerstvo zamítlo [09]; nezbylo mi tedy než podat správní žalobu [10]. Té soud 
vyhověl [11] a ministerstvo bylo nuceno rozhodnutí presidia zrušit [12]; presidium poté kapitulovalo [13] 
a kompletní pokyn mi poskytlo [14].

Na celém utajovacím příběhu je pozoruhodná široká škála důvodů, které policejní presidium a ministerstvo 
vnitra ve snaze utajit dokument, který by měl být veřejný, postupně vymyslelo, i závěrečné konstatování 
v dokumentu [13], podle kterého presidium nepochybilo, avšak důvody k dalšímu utajování informací prý 
„pominuly“ a pokyn mi teď už poskytnout lze.

Další předmětem neoprávněného utajování je počet záznamů, které jsou v Národní databasi DNA evidovány. 
O tato čísla jsem požádal v lednu 2015 [15]. Policejní presidium mi napsalo, že informace mi poskytne po 
uhrazení nákladů ve výši 9 412 Kč [16], proti čemuž jsem podal stížnost [17], kterou ministerstvo jako 
nedůvodnou zamítlo [18]. Opět tedy nezbylo než podat správní žalobu [19]. Té Městský soud v Praze vyhověl 
[20] a rozhodnutí o výši nákladů označil za nepřezkoumatelné, přičemž se velice podivil, jak by zjištění tak 
jednoduchých údajů z database mohlo skutečně vyžadovat týden práce programátora, jak policejní presidium 
tvrdilo. Tím arci příběh neskončil, protože policejní presidium na úhradě enormní sumy trvalo, pouze její výši 
nově – leč neméně absurdně – odůvodnilo [21]. Znovu jsem tedy podal správní žalobu [22], ale protože se 
presidium zmínilo, že dnes by už prý podobnou žádost vyřídilo bezplatně, podal jsem zároveň novou žádost o 
informace [23]. Jí policie vyhověla, aniž by požadovala jakékoli náklady [24], takže jsem správní žalobu vzal 
zpět [25]. Celá věc má ovšem pokračování, protože Nejvyšší správní soud následně vyhověl kasační stížnosti 
policejního presidia [26] a rozhodl, že napadené rozhodnutí nebylo nepřezkoumatelné [27]; soudit se tedy, 
fakticky už bez rozumného smyslu a bez dopadu do sporu o informace, budeme dál.

Zde bych akcentoval drzost, s níž presidium dokázalo tvrdit, že zjistit něco tak triviálního, jako je počet záznamů 
v databasi, vyžaduje týden práce programátora. Stejně jako u předchozí informace jde o obstrukční postup 
a konstruování zástupného, účelového odůvodnění pro utajování informace, která je pro veřejnost mimořádně 
důležitá a měla by být dostupná zcela automaticky.

Přiložené dokumenty mají celkovou velikost cca 24,6 MB, proto je nechci posílat e-mailem, ale umístil jsem je 
v ZIPu ke stažení na adrese http://www.pecina.cz/files/zavreno2017.zip.
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