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RozHoDNUTí

o ěástečném odmítnutí Žádosti
podle zákona č. 106/1999 sb.

PoIicie Ceské
č' 106/1999 Sb. '

repub|iky, která je povinným subjektem pod|e s 2 odst
o svobodném přístupu k informacím, Ve znění pozdějších předpisů'

ro zhod l a

1 zákona

ve věci Žádosti o informace pod|e zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Ve
znění pozdějších předpisů (dá|e jen ,,zákonč. 10611999 Sb...) ze dne 11.04.2011 Žadate|e Tomáše
PEc|NY, nar. 21.04' 1966' S|ezská 56, 120 00 Praha 2 (dá|ejen,,Žadatel..)

t ak to

Podle ustanovení s í5 zákona č. 106/1999 sb. a na základě s 11 odst. 1) písm. a) zákona
č.106 /1999Sb .  a$  11  ods t . 6 z ákonač.  í06 /1999sb .Žádos t  čás tečně  od  m í t á .

odůvodnění:

Dne 11.04.2o1,1 byIa PoIicejnímu prezidiu České repubIiky doručena Žádost o poskytnutí
informace pod|e zákona č' 10611999 Sb.' ve které Žadate| žádá o poskytnutí ,,textu všech interních
předpisů Poticie České republiky, které se vztahují k ustanovení $ 65 zákona č. 273/2O0s sb.,
o Poticii České repubtiky, zejména těch vážících se k otázce, jak mají příslušníci Poticie ČR
využívat své diskreční pravomoci založené $ 65 odsť' 1 písm. a) a odst. 5 tohoto zákona a na
základě čeho mají při tomto rozhodování postupovať,.

Po|icejní prezidium České repub|iky na zák|adě konzu|tace s odbornými pracoviŠti konstatova|o, Že
ve smys|u Žádosti se jedná o následující interní akty řízení.

Závazný pokyn po|icejního prezidenta c. 10012001' ke krimina|ist ickotechnické činnosti Po|icie
České republiky (dá|e jen ,,ZPPP č,. 10ot2oo1")'
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Závazný pokyn po|icejního prezidenta č. 30/2005, kteým se upravuje provozování informacních
systémů AF|S 2000' c.AFls a některé podmínky provozování dakty|oskopických sbírek (dá|e jen
,,ZPPP c 30/2005")
Závazný pokyn po|icejního prezidenta č. 21512008, kterým se stanoví některé b|iŽší podmínky
a postupy pro zpracování osobních údajů (o ochraně osobních údajů) (dá|e jen ,,ZPPP
č,.215l20o8"\.
Rozkaz po|icejního prezidenta č. 67l2o09, o identif ikačních úkonech a provozovánÍ zkušebního
provozu informačního systému FODAGEN (dá|e jen ,,RPP č. 67l2o09")'

Z těchto předpisů by| Žadateli poskytnut ZPPP Ó.21512008. Poskytnutí zbývajících tří předpisů by|o
rozhodnutím ze dne 20.04.2011 odmítnuto. Žadate| se proti tomuto rozhodnutí odvo|a|. odvolání
bylo Po|icejním prezidiem České republiky při jato dne 27.O4.2o11' Žadate| v odvo|ání vyjádři|
nesouhlas s odmítnutím poskytnutí výše uvedených interních aktů řízení a navrhl, aby ,,nadřízený
orgán napadené rozhodnutí zrušil a vrátil věc povinnému subjektu k novému projednání
a rozhodnuÍf. ' Pol icejní prezidium České repub|iky si k odvo|ání vyžáda|o stanoviska přís|ušných
odborných pracoviŠt', přičemŽ ze získaných podk|adů vyplynu|o, Že interních aktů řízení, které se
vztahují k s 65 zákona Ó. 273l2oo8 Sb., o Polici i  České republiky, je vÍce, neŽ by|o původně
žadate|i sděleno. Z tohoto důvodu a s přih|édnutím k námitkám Žadate|e, Že seznam interních
předpisů není úp|ný' by| tento seznam rozšířen o následující interní akty řízení:

Závazný pokyn po|icejního prezidenta c. 88|200] k naplňování, provozování a vyuŽívání Národní
databáze DNA (dá|e jen ,,ZPPP Ó.8812002").
Rozkaz po|icejního prezidenta C' 52l2o04' kterým se omezuje přijímání dožádání o genetická
zkoumání zna|eckými pracovišti Po|icie České repub|iky (dá|e jen ,,RPP č. 5212004").
Závazný pokyn po|icejního prezidenta c. 30/2009, o plnění úko|ů v trestním řízení (dá|e jen , 'ZPPP
č' 30/2009..) '

Výše zmíněný ZPPP č. 30i2009 by| Žadatel i poskytnut dne ,10.05.2011. odvo|ání Žadate|e by|o
spo|eČně se sp isovým mater iá|em vsouladu s $.16 odst .2zákona č. 106/1999 Sb.  p řed|oŽeno
Ministerstvu vnitra České repub|iky jako nadřízenému orgánu' který pod|e $ 90 odst. 1 písm. b)
zákona C' 50012004 Sb., správní řád, napadené rozhodnutí dne 31.05.2011 zruši| a vráti| k novému
projednání správnímu orgánu, který rozhodnutí vyda|.

Policie České republiky na základě rozhodnutí Ministerstva vnitra České repub|iky o odvo|ání
Žadate|e opětovně posoudi|a výše uvedenou Žádost o informace a konstatuje, Že závazný pokyn
policejního prezidenta ě' 100/2001, ke kriminalist ickotechnické činnosti Po!icie Ceské
republiky je vnitřním předpisem, který upravuje kriminaIist ickotechnický a s tím spojený
kriminaIist ickotaktický postup poIicejních orgánů při vyh|edání, ohledání a zajištění místa činu'
předmětů a stop se zv|áštnÍm zřete|em k moŽnostem zkoumání zejména v oboru krimina|ist ika.
Smys|em ZPPP c. 1oo/2oo1 je konkretizace úko|ů a povinností příslušníků Policie České repub|iky
vyp|ývajících ze zákona č. 14111961 Sb', o trestním řízení soudním (trestní řád). Jedná se o interní
akt řízení, který zavazuje pouze subjekty v rámci organizační struktury Po|icie České republiky
a který nijak neov|ivňuje subjekty j iné. Pod|e $ 1,l odst. 1 písm. a)zákona i '  106/1999 Sb' povinný
subjekt můŽe omezit poskytnutí informace, pokud se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům
povinného subjektu. Současně zveřejněním zP PP č' 100|2001 by moh|o dojít k ohroŽení nebo
zmaření p|nění úko|ů Po|icie ČR a schopnosti orgánů Činných v trestním řízení předcházet trestné
činnosti, vyh|edávat nebo odha|ovat trestnou činnost nebo stíhat trestné činy nebo zajiŠt'ovat
bezpečnost České repub|iky. Pokud budou pachatel i známy některé technické postupy Po|icie
České repub|iky při zajišt'ování stop' můŽe být ohroŽeno objasnění konkrétního trestného činu,
nebot'takový pachate| bude schopen se na spáchání takového činu mnohem |épe připravit. Pod|e
$ 11 odst. 6 zákona č. 10611999 Sb. povinný subjekt neposkytne informaci o činnosti orgánů
činných v trestním řízení, včetně informací ze spisů, a to i spisů' v nichŽ nebylo zahájeno trestní
řízení, dokumentů, materiá|ů a zpráv o postupu při prověřování oznámení, které vznik|y činností



těchto orgánů při ochraně bezpečnosti osob' majetku a veřejného pořádku, předcházení trestné
činnosti a při plnění úko|ů pod|e trestního řádu, pokud by se tím ohrozi|a práva třetích osob anebo
schopnost orgánů činných v trestním řízení předcházet trestné činnosti, vyh|edávat nebo odhalovat
trestnou činnost nebo stíhat trestné činy nebo zajišt'ovat bezpečnost České repub|iky. Po zvážení
uvedených okolností Po|icie České repub|iky poŽadovaný interní akt řízení n e m ů Ž e Žadate|i
poskytnout.

Dále konstatuje' Že závazný pokyn policejního prezidenta č. 30/2005, kteým se upravuje
provozování informačních systémů AFls 2000, c-AFls a některé podmínky provozováni
daktyloskopických sbírek je vnitřním předpisem, který stanoví interní pravidIa získávání
a nak|ádání s dakty|oskopickými otisky a pro provozování informacního systému, ve kterém jsou
tyto otisky zpracovávány včetně postavení jednot|ivých pracovišt' Policie České repub|iky, která
zmíněný systém vyuŽívají. Jedná se o předpis, kteryi zásadně nemůŽe ov|ivnit subjekty j iné' neŽ ty,
které mu z h|ediska s|uŽební podřízenosti pod|éhají. Upravuje způsob provádění činností a úkonů
vý|učně ve vztahu k subjektům uvnitř Po|icie České repub|iky. Pod|e $ 11 odst' 1 písm. a) zákona
Ó' 106|1999 Sb' můŽe povinný subjekt omezit poskytnutí informace, pokud se vztahuje vý|uÓně
k vnitřním pokynům povinného subjektu. Po zvážení výše uvedených oko|ností Po|icie České
republiky poŽadovaný interní akt řízení n e m ŮŽe Žadate|i poskytnout.

Dá|e konstatuje, že rozkaz policejního prezidenta č. 6712009, o identifikačních úkonech
a provozování zkušebního provozu informačního systému FODAGEN je vnitřním předpisem,
který upravuje zkušební provoz informačního systému sdruŽujícího informace o provedených
identif ikacních úkonech. RPP č. 6712009 popisuje jednotl ivé uŽivate|ské ro|e tohoto systému,
rozsah a strukturu vkládaných informací, postup při nap|ňování systému a Vymezení okruhu osob,
u nichŽ jsou identif ikační úkony prováděny, přičemŽ toto vymezení pouze odkazuje na přís|ušná
ustanovení zákona č.273l2oo8 Sb', o Po|ici i  České repub|iky azákona č,. 141/1961 Sb', o trestním
řízení soudním (trestní řád), s tím' Že po|icejní orgán rozhoduje o provedení identif ikačních úkonů
s oh|edem na povahu, závažnost, způsob spáchání a oko|nosti trestného činu' Jedná se vý|učně o
vnitřní předpis, který nezavazuje žádné jiné subjekty mimo povinný subjekt. Konkretizuje pracovní
postupy a úko|y vyp|ývající z pŮsobnosti Po|icie České repub|iky a jednot|ivých ustanovení zákona.
Pod|e $ 11 odst. 1 písm' a) zákona C. 10611999 sb. můŽe povinný subjekt omezit poskytnutí
informace, pokud se vztahuje vý|učně k vnitřním pokynům povinného subjektu' Po zvážení
uvedených oko|ností Po|icie České repub|iky poŽadovaný interní akt řízení n e m ů Ž e Žadate|i
poskytnout.

Dá|e konstatuje, Že závazný pokyn policejního prezidenta č. 8812002, k naplňování,
provozování a využívání Národní databáze DNA je vnitřním předpisem, kteý upravuje provoz
informačního systému, v němŽ jsou zpracovávány informace o provedených ústních (buká|ních)
stěrech a zpracovaných profi|ech DNA. ZPPP č. 88|2oo2 upravuje, které útvary Po|icie České
repub|iky provozují a nap|ňují zmíněný informační systém, vymezuje odborné pojmos|oví spojené
s problematikou DNA, popisuje obsah informačního systému a technické postupy pro práci s tímto
systémem. Jedná se vý|uČně o vnitřní předpis, který nemůŽe ov|ivnit subjekty j iné, neŽ ty, které mu
z hlediska s|uŽební podřízenosti a discip|inární odpovědnosti pod|éhají' Pod|e $ 11 odst. 1 písm. a)
zákona č. ,106/1999 Sb. můŽe povinný subjekt omezit poskytnutí informace, pokud se vztahuje
vý|učně k vnitřním pokynům povinného subjektu. Po zváŽení výše uvedených oko|ností Po|icie
České repub|iky poŽadovaný interní akt řízení n e m ŮŽe Žadatel i poskytnout

Dá|e konstatuje, Že rozkaz po|icejního prezidenta č. 5212004' kteným se omezuje přijímání
dožádáni o genetická zkoumání znateckými pracovišti Pol icie české repub|iky je vnitřním
předpisem, který upřesňuje postupy Po|icie České repub|iky, při zasí|ání ústních (bukálních) stěrů
a stop ke zna|eckému zkoumání. RPP č' 5212004 ukládá po|icejním orgánům důs|edně dodrŽovat
věcnou přís|ušnost zna|eckých pracovišt' Po|icie České repub|iky, brát zv|áštní zřetel na stopy
a ústní (buká|ní) stěry osob v případech odůvodněných hrozbou terorist ického útoku a zohledňovat



při zajišt'ování stop a ústních (buká|ních) stěrŮ charakter a závažnost spáchaného trestného Óinu'
Jedná se o interní akt řízení' kteý zavazuje pouze subjekty v rámci organizační struktury Po|icie
České repub|iky a který nijak neov|ivňuje subjekty j iné. Pod|e $ 11 odst. 1 písm' a) zákona č.
106/1999 Sb. povinný subjekt můŽe omezit poskytnutí informace, pokud se vztahuje vý|učně
k vnitřním pokynům povinného subjektu. Po zváŽení výše uvedených oko|ností Policie České
repub|iky poŽadovaný interní akt řízení n e m Ůže žadate|i poskytnout.

Na zák|adě výše uvedených skutecností by|o v sou|adu s ustanovením s 15 zákona
é. 10611999 Sb. rozhodnuto o částečné odmítnutí Žádosti '

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je moŽno vsou|adu s ustanovením $ 16 odst. 1zákona č. 106/1999 Sb.
podat odvo|ání do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutÍ, a to k Ministerstvu vnitra ČR
podáním u Krimina|ist ického ústavu Praha Po|icie České republiky, pošt' schr' 62tKÚP, Strojnická
27 ,170  89  P raha  7 .
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