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Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů – poskytnutí informace 
 
 
Policejní prezidium České republiky obdrželo dne 30. prosince 2014 žádost o informace 
pana Tomáše Peciny, Slezská 1668/56, 120 00 Praha 2 (dále jen „žadatel“), podle zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon č. 106/1999 Sb.“). Žadatel se konkrétně domáhal poskytnutí textu pokynu 
policejního prezidenta č. 250/2013, o identifikačních úkonech, ze dne 3. prosince 2013.   
 
Policie České republiky jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. 
posoudila předmětnou žádost a 14. ledna 2015 poskytla žadateli text požadovaného 
pokynu policejního prezidenta č. 250/2013, o identifikačních úkonech, ve znění pokynu 
policejního prezidenta č. 95/2014, o identifikačních úkonech (dále jen „PPP č. 250/2013“), 
podle § 12 zákona č. 106/1999 Sb. po vyloučení těch informací, u nichž dospěla k závěru, 
že tak stanoví zákon. Ohledně vyloučených informací zároveň vydala rozhodnutí o 
částečném odmítnutí žádosti o informace. 
 
Žadatel se s takovým vyřízením své žádosti nespokojil a dne 15. ledna 2015 podal proti 
rozhodnutí povinného subjektu o jejím částečném odmítnutí odvolání podle § 16 odst. 1 
zákona č. 106/1999 Sb. Na základě tohoto odvolání Ministerstvo vnitra České republiky 
jako nadřízený odvolací orgán svým rozhodnutím z 13. února 2015 zrušilo napadené 
rozhodnutí povinného subjektu a věc mu vrátilo k novému projednání. Povinný subjekt 
proto znovu posoudil předmětnou žádost o informace a dne 27. února 2015 poskytl 
žadateli text požadovaného PPP č. 250/2013 podle § 12 zákona č. 106/1999 Sb. po 
vyloučení těch informací, o nichž nadále usoudil, že tak stanoví zákon. Ohledně 
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vyloučených informací zároveň vydal další rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti o 
informace. Žadatel se ani tentokrát s takovým vyřízením své žádosti nespokojil a dne 2. 
března 2015 podal opět odvolání proti uvedenému rozhodnutí povinného subjektu podle § 
16 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. Žadatelovým odvoláním se znovu zabývalo 
Ministerstvo vnitra České republiky a tentokrát svým rozhodnutím ze dne 7. dubna 2015 
jeho odvolání zamítlo a rozhodnutí povinného subjektu o částečném odmítnutí žádosti o 
informace potvrdilo. 
 
Na rozhodnutí Ministerstva vnitra České republiky ze dne 7. dubna 2015 žadatel reagoval 
správní žalobou datovanou ještě téhož dne a podanou Městskému soudu v Praze. Tento 
soud svým rozsudkem č. j. 3A 41/2015 – 103 ze dne 21. února 2017 napadené rozhodnutí 
Ministerstva vnitra České republiky zrušil a vrátil věc žalovanému k dalšímu řízení. Na 
základě uvedeného rozsudku Městského soudu v Praze Ministerstvo vnitra České 
republiky vydalo dne 28. března 2017 rozhodnutí č . j. MV-17239-14/KM-2015, kterým 
zrušilo rozhodnutí Policie České republiky č. j. PPR-37191-11/ČJ-2014-990140 o 
částečném odmítnutí předmětné žádosti o informace a uložilo povinnému subjektu, aby 
předmětnou žádost znovu projednal a v případě, že dojde k závěru, že tato směřuje k 
poskytnutí informace, jejíž vydání je povinný subjekt povinen či oprávněn odmítnout, vydal 
v dané věci nové rozhodnutí, ze kterého bude jednoznačně zřejmý právní důvod pro 
odmítnutí žádosti uvedený v zákoně č. 106/1999 Sb., tento bude řádně podřazen pod 
skutkový stav, který bude v obecných rysech v rozhodnutí uveden a budou uvedeny 
srozumitelné úvahy, jimiž se povinný subjekt při vydání rozhodnutí řídil.  
 
V souladu s naposledy uvedeným rozhodnutím Ministerstva vnitra České republiky 
povinný subjekt znovu posoudil předmětnou žádost o informace a dospěl k závěru, že 
důvody, pro které svým rozhodnutím č. j. PPR-37191-11/ČJ-2014-990140  z 26. února 
2015 odepřel žadateli poskytnutí části informací z PPP č. 250/2013, již pominuly. V příloze 
proto poskytuje žadateli text PPP č. 250/2013 v posledním platném a účinném znění 
v plném rozsahu, včetně všech příloh.            
   
 
Za správnost: PhDr. Jiří Vokuš 
 
 
                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                plk. Bc. Jozef Bocán v. r.   
                                                                                         vedoucí oddělení tisku a prevence   
                                                                                                  pověřen zastupováním                                                                                  
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