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Žádost o informace podle zákona C. 106/1999 Sb., o svobodném prístupu k informacím, ve
znení pozdejších predpisu -' oznámení o požadované úhrade

Policejní prezidium Ceské republiky obdrželo dne 12. ledna 2015 žádost o informace
podle zákona C. 106/1999 Sb., o svobodném prístupu k informacím, ve znení pozdejších
predpisu (dále jen "zákon C. 106/1999 Sb.") pana Tomáše Peciny, narozeného 21. dubna
1966, bytem Slezská 1668/56, 120 00 Praha 2 (dále jen "žadatel"), ohledne informacního
systému FODAGEN provozovaného Policií Ceské republiky. Žadatel se konkrétne
domáhá následujících informací:

1. U kolika osob je v soucasné dobe v informacním systému FODAGEN evidován záznam
o odebrání biologického materiálu ve smyslu ustanovení cI. 22 odst. 9 písmo d) závazného
pokynu policejního presidenta C. 250/2013, o identifikacních úkonech (dále jen "Pokyn")?

2. Jaké uschovaci lhuty jsou pro tyto osobní údaje v systému FODAGEN evidovány,
optimálne v clenení na pocet záznamu s uschovací lhutou a) kratší než 5 let, b) 5 až 10
let, c) 10 až 20 let, d) 20 až 50 let, e) delší než 50 let?

3. Jaké okolnosti provedení identifikacních úkonu ve smyslu ustanovení cI. 22 odst. 9
písmo e) Pokynu jsou v systému FODAGEN evidovány, v clenení do skupin podle cI. 22
odst. 3 písmo a) Pokynu, tzn. na osoby proverované v souvislosti s úmyslným trestným
cinem, obvinené, podezrelé, odsouzené atd.?

Policie Ceské republiky jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona C. 106/1999 Sb.
posoudila predmetnou žádost a poskytuje žadateli odpoved na otázku C. 3:

Strojnická 27
170 89 Praha 7

[Z /

Tel.: +420974834374
Fax: +420974834714

Email: pp.tisk@pcr.cz .

Doručeno dne: 27. 1. 2015



V evidenci identifikacních údaju informacního systému FODAGEN jsou ke všem zájmovým
osobám uvedeným v ustanovení cI. 22 odst. 3 písmo a) pokynu policejního prezidenta c.
250/2013, o identifikacních úkonech, evidovány všechny údaje o okolnostech provedení
identifikacních úkonu podle ustanovení cI. 22 odst. 9 písmo e) téhož pokynu policejního
prezidenta, tj. úcel provedených identifikacních úkonu podle cI. 3 tohoto pokynu
policejního prezidenta, útvar nebo organizacní clánek Policie Ceské republiky, který
identifikacní úkony provedl, a datum provedení identifikacních úkonu .
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Ve vztahu k otázkám C. 1 a C. 2 povinný subjekt konstatuje, že informacní systém
FODAGEN nedisponuje programovým nástrojem, který by umožnoval získat z databáze
požadované údaje. Vytvorení takového nástroje, to znamená naprogramování nových
funkcí informacního systému, predstavuje 15 hodin práce programátora ve vztahu
k otázce C. 1 a 22,5 hodiny práce programátora ve vztahu k otázce c. 2, celkem tedy 37,5
hodiny práce programátora. Vzhledem k tomu, že programátorské práce nezbytné
k vyrízení žádosti je nutno pokládat za mimorádne rozsáhlé vyhledání informací ve smyslu
ustanovení § 17 odst. 1 zákona C. 106/1999 Sb., povinný subjekt oznamuje žadateli podle
ustanovení § 17 odst. 3 téhož zákona, že za poskytnutí informací požaduje úhradu
v cástce 9 412,- Kc.

Oduvodnení:
Podle sazebníku úhrad za poskytování informací v organizacní složce státu Ministerstvo
vnitra ciní náklady na mimorádne rozsáhlé vyhledání informací za každou celou hodinu
mimorádne rozsáhlého vyhledávání 251,- Kc. Údaje požadované v otázce C. 1 a otázce c.
2 predmetné žádosti bylo možno získat z databáze informacního systému FODAGEN
jedine na základe vytvorení nového programového nástroje. Tato cinnost si vyžádala 15
hodin práce jednoho programátora ve vztahu k otázce C. 1 a 22,5 hodiny práce jednoho
programátora ve vztahu k otázce C. 2, tj. celkem 37,5 hodiny práce jednoho programátora.
Vycíslení úhrady: 251 (hodinová sazba mimorádne rozsáhlého vyhledávání v Kc) x 15
(doba nezbytná k vyhledání informací v hodinách) = 3 765 (Kc). 251 (hodinová sazba
mimorádne rozsáhlého vyhledávání v Kc) x 22,5 (doba nezbytná k vyhledání informací
v hodinách) = 5647,50 (Kc). 3765 (Kc) + 5647,50 (Kc) = 9412,50 (Kc). Halérové
vyrovnání 9 412,- Kc.

Vycíslenou financní cástku poukažte bankovním prevodem na úcet císlo: 3711
11623051/0710 vedený u Ceské národní banky, variabilní symbol 2500310201. Do zprávy
pro príjemce uvedte císlo jednací PPR-1476-3/CJ-2015-990140. Zaplatit mužete rovnež
v hotovosti na pokladne Policejního prezidia Ceské republiky, Správa logistického
zabezpecení, Nádražní ulice C. 16, Praha 5 (pokladní hodiny: pondelí a streda 8.30 
11.30, 12.30 - 13.30, úterý a ctvrtek 8.30 - 11.30, pátek 8.30 - 10.00). Na pokladní doklad
rovnež uvedte císlo jednací PPR-1476-3/CJ-2015-990140.

Poskytnutí požadovaných informací je podle § 17 odst. 5 zákona C. 106/1999 Sb.
podmíneno zaplacením požadované úhrady. Pokud žadatel do 60 dnu ode dne oznámení
výše požadované úhrady tuto úhradu nezaplatí, povinný subjekt žádost odloží.
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