
PoLIclE čEsKÉ REPUEL KY
KR|IúINAL sT cKY USTÁV PRAHA

Č ] KUP.2]€9.a/ČJ.2oI3.23o3MR

ROZHODNUTi

o částečném odmitnuti Žádosti
Podle zákona č' í06/1999 sb.

Po|icie České.epubiky' kieÍá j € povinným subjekleň pode s 2 ÓdŠt
č,]06/1999sb.osvÓbÓdnémpi i s lupuk ďom:c im vezněn ipozdě jš ichpňedp isú'

!evěciŽédosl o nfomace pod|e u koná č 106/1999sb, o svobodrém piislupu k]níÓmácim ve
zněnipozdějšich předpisú (dá|e]én "zákon č, 106/1999 sb.)ze dne 11 04 2011 žádalelě Tomáše
PEo|NY nď 21 04 '1966 '  sezŠká56 12000P €ha 2 (dáejen 'žadate])

Podle usl.novenis 15 zákona č' í06/1999 sb' á názákladé s í1 odst' 6 á'(on. é' 106/1999
sb '  žádost  částečné odn. lá

odůvodnéni:

Dne 3]' 0]. 2013 obdÉe|o M nislerctvo VnlÉ rozsudek ̂ iěslského soudu v P.aŽe ě j ]0 A
251l2a11.3a 43 2é dne 10 l 2013 o ža|obě žadalele' klerc! se domáhá|přezkoumániÍo2hodnuli
Minisl €rstva vn]lE č, i MV'77303/KM 2011 ze dne 25.072011' kterým byÓ zamitnuto odvoáni
pro t iÍozhodnut iKrňná| i s t i ckéhoús lav !PrahaPo|cečeskéÍepub| ikyě jKUP.55o4 '2 lČJ.2o1]
oogKKR ze dne 1606'2011, kleďň bya častečně odmitnuta žédosl žádaie e o posk}4nuli
]níomácé zedne 11'04,201l a toto rczhodnutipolvŽeno Měslský soud V Prae rozhodl žese
obě výše lvedená Íozhodnuti zrušUji a Po|ciiČR se naňŽuie po sk',tnout ža d.le |i len

1 'Vdného pokynu po|cejního prezdenlá č 33/2002 k nap|ňování. provozovánia Využivéni
Národnidalabáze DNA

2, záVaz.ého pokynu policejniho pÍezidenla é' 30/2005' klerým se UpEvU]e proÝo2ován
nfomáčnich Šystémú AF|s 2000 c.AF]s a některé podmlnky píovoŽování
dakly oskÓpických Šbir €k.

".-.tG

Doručeno dne: 17. 4. 2013



3 rozkd! po|icejniho p|ezidenta é. 5212004' Keďm se omezlje pňjimáni dožádáni
o 9 eneli.ká zkoum á n í zna |eckým i pÉcoviŠl Po|icie České íe pub|iky '

4' Íozkez! po|ejniho prezidénta č 67/2009' o denl]fikačnlch Úkonech a povozováni
zkUšébniho orovozu lríohečnjho svstéňU FoDAGEN'

Véásli' týkaji.i se Žávaného pokynu po|iejňího pÍeziden|á č 100/2001 ke krjňina|lsliďe
lehnické činnostiPo|ia'e ceské @pub|iky (dá|ejen zP PP č 100/2oo1) by|. soudeň věc vÍá@na
ž.|ovanému- Minislersh/U vnilr. k da|šímu iiŽeni'

Dne ]80220]3 obdÉe K mina]istický úslav Praha Po|ce ceské íépub]ky íozhodnlli
Minisle6tva VnilB č j MV.778o6.1]/KM 201j ze d.e 15'02'2013' klerým by|o pod|e s 90 odst 1
písm b) zákon. č 500Ž00,| sb. sFávní řád. zrušeno Íoáodnúl povinného subjeklu č ] KUP.
55o1'2lcJ.2o11.0o9KKR ze dne 16 062o11 a věc by|a Eá@na k novému pojědnáni spdvnimu
oígánu klelý .ozhodnuti vyda|

Vzh|edem k Výše uvedenému by|a opěiovně poso!2ena žádost Žadale|e ze dne 1104 20] 1 v níž
bylÓ požadoýáno poskytnull 'léÍl0 ýšec' hle.n/ch pfedpisú Po]ici6 České repub]ik! k|eé se
ýztahljj k u,tanoveni s 65 zákúa č 27j/20a8 sb' Ó palicii České epub]iky, 2einéne těch
vážicich so k atá2ce. iak naji přisluhicj Policié CR ýyuživaÍ sýé dis*réčhi p@vúod 2aložené s
65 Óds| 1 plý a) a adsl 3 lolfuto zákoaa a ha základé ěeho naii pň |Mto |@hodoýáhj

zPPPč 1oo/2o0] je hitinlm pledpisem' klerý uplavlje krm na|islickolechn].ký a sllm spojený
krimina|islickotakl ďý poslup policejnlch orgánú pli vyh|édánl oh|edánl a zajiš|ě|l m|stá Ó]n!.
pledměIú a slop se zvláštnlm zřeleem kmo'nosteň zkoumánizejména v oboru kdm na isiika
Méslský so ld v Pree konía lova| ževeráahuks11odst '6ákonač 106/1999 sb sh|edéÝá
)akr 'ďně lqjc*ý a opdslathěoý závéÍ sýáýnlch dgÁhú' že éd palicie fujže ohrczil bldfu|i
ieji frelody po|ehcirnálhih pacha|el'jn |eslný,h čkú známy' nébrť ý budou noci fu sýojj
kestnou ěiknosl lépe přp@vit aby zanezili jejihu následnéňu o.]ha|én!: či připadně nohou ťýa
infoňa@ Mpaň@i pacha|e|úň tréslné činhÓs|i ph |ajich shaze o zahlazenÍ s|ap t@slnéha činu.'
sou@sně Měslský soud V Praze nepovažuie sáň lénto fakl Ža doslaleérý dúVod pro odeplení
žadále]em požadovaných iníomecl nebol.Uvgd6ný ěfeK né|ze speťovat Ý prcz.azenl iníomací
obecÓěaáúých čidosllpňých nápi' v odbomých k'imif, á|'stickýcb pub|ikacich Jsou.|ivšak pod|e
n&ofu alnéného soudu v zP PP č' 100/2011 upEvěny lakNé poslupy či melody' kt.é obe@é
znáňé nelsou a jejicn popis né|ze bežně ná|én ani ve véřéjně doslupnýcň odbomých
knminá|j9lckých pub|ikacich' blde úajen| exis|en€ takových Úelod iislé žádouci' nebot jejich
p|Óz|den| ňÚže ̂ íž1| pÍáci Pr| . é cR pň odh.|ován| lrestných č nú'

Vsou|adusÍozsudken|\ ' !ěstskéhosoud!vPÍázéč,]10A2512011'3a.43Žedne10'12013
došlo nejprye k vymeeni. ktéďch usl.noveni zP PP č 1 00/2001 sé žádÓst ža dale]é týká ' pňčéúž
by|o konslalováno. Že se jedná Ó č|' 161' 175' 176' 177 ' 252' 253' 2$ 26a,269.270.274.33l
a 332 Dá|. by|o prcvedeno posolzení Uvedených uslanovení. zd. ná ně skutečně dopadá s 11
odsl 6 2áko.a č 106/1999 sb'. přičémŽ by]o shledáno' že vyjměnova.á lstanovsni mohou bý
Žadalei zag|áná s Výjimkou ě 175 odsi 3 pism. d)' kdě jé uvěden spécÍlcký lakt]cký postup
Po|icie cR př využiváni dakty]oskop ckých sbirek ě č| 332 odsl 4 áž 9. kteé obsehu]i některé
léchnickě poslupy PÓ]icie cR pli poiizování ío|o96fil osob zby|á uslanoveni zP PP Ó 1oo/2001

Rehod|Ulim Knmina|istického ú5lav0 Prahá Po|]ce České .epub|iky . j KUP.2]39.4/cJ.2013.
2303MR 2e dne 2a ÚnÓ|a 2013 byo poskÍnuli ó| 175 odsl 3 písm d) a é| 332 od,1 4.ž9z?
PP č ]00/2001 odmilnulo sodkazem na s ]] odsl 6zákona č 106/1999 sb zadal €|podé|Vóés
p.Ót lÓmulo Íozhodnuli odvo|ánl kleré by|o spo|éóně se sp sovým maleriáem Vsouadu s s 16
odst2zákonač106/1999sbpos loupenoMnstérs lvuvn]tÉcéskérepubiky]akonadř izenému



orqánu kleď pod|e s 90 odst 1 pism b) zákÓrá č 50020oa sb' splávni lád napadere
Bzhodnuti č r KUP 2l394/ČJ 201}2303MR zé dnB 2a Ú.o.a 2013 nš | a Věc vÍá|i| k novému
p.qednáni 9olávniŤU o.!á.u kPn' to7|.od1Ll vydá|

Knmina|strký Ústev Práhá Po|icie České repub]ky na zákadé rozhodnuli ÍVin steElva vnitra
č i MV.773o3.13/Ki'-2o11 ze dne 29 bÉzna 20]3 opělovné posoudil' zda jsou dáíy dúvody
pE n.p@kylnuti č|' l75 odsl' 3 písm' d) a č|.332 od3t' 4 až 9 zP PP č' 1oo/2oo1a konstállje

1, Č. 175 odst 3 pism. d)zP PP č 100/2001 obgáhu]e speci|cký táklický pos|up PoÉie cR
pň !'uživáňi dáhy|oskopických sbí.ek. klerý neni Žnám šifuké veieinGti z dostupňých
knmňá||glckých pub|ikaci' Ťe.lo pos(up přeótavujé jakési.know hoý Po|ioe cR ajěho
Ulájeni lé potřebné' p.olože.z h|edisk. ob]asňďáni . vyŠeliováni tÍeslné .innosii neni
žádouci' eby by|o vš€n pachate|úm tEslné činnos! známo' jakýmida|šímizpÚsoby (než
témi' kte.é ]sou všebecné známé) ie Po|icie cR schopná aóalyzoval olisky pBtÚ
z..écháné Iěmilo pa.hate|ina úistě čn!'

2 Č| 332 od51' 4 až 9 zP PP É 100/2001 obsehujiněkteré lechnické posllpy pl poňzoÝáni
lologÍaí|osob. ]eiichž déIái|y nejsou známy šÍoké !eřejnosti2 dostupných kíi ň .e lislických
pubikacl I zde se ]edné o.knÓw.hov/ Po ce cR. ]ehoŽaeiejněni by poský Ó pechate|úm
trestné énnosti@nné níoíma€ o možnoslech pořizovánia využivání fologEfiiv l €stnim
l|zen amoho by Vésl ke zmaiéni.]če|! loholo řizenl nebo k podslálném! ziiž.ni]eho
dosažen|. a lo s oh|edem ná znáosl Vybl.ných lechnických detá|ú lýkájlci.h se léchlo

Pod|es 1l odsl 62ákonač ]06/1999sb poÝinný subjékI neposMÓe info.macio činno'l orgán!
činných V lréshim tizeňi včelné iníomacize 3pi5ú'.lo ispisú' v.ichž neby|o zahájeno lrěshi
iizeni. dokuóenlÚ, malená|ú azpráÝ o postupu pli provéřováni oaáúeni Kelé Eóik|y či.nosli
lě.hlÓ oÍgánů pň ocňÍaně bezpečóosli osob' májelku a věi€jného pořádku piedcháŽeni tÍesIre
ěnnoslia pn plněni úko|ú pod|e ireslniho řádU' pokud by * tim ohÍozi|a práva řéilcň osob anebo
schopnost orgánú čnných v tEslniň lízení piedcházel tEstné čionosti. vyh|edával nebo odh.loval
lreslnou črnost.ébo slihal tEshé činy nebo zajišIovaI beŽpečnost ceské.epub iky Po zv]á'ení
Uvéd6.ých okonos l iPÓ i c ie  ČR nemůžo č| '  175 odst  3  p i sn '  d)  a  č| .  332 od3 l  4  .ž 9

Poúen.l

P@l tomuto lozhodnulije možno vsou|adu s!šlanÓvéniň 5 16 odst 1 zákon. č 106/1999 sb'
podal odvo|áni do 15 dnú odé dne dofu.!.i lohoto rozhodndi' a lo k MinisléÉtvu vmtre cR
podánim u Kn6n.]6tického ústáw PEha Po|icie Čéské Épub|ky. pošt schr 62^ÚP slojnic]é

o,* ^n !{n.,,."""

VYPMVENO DNE




