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ROZHODNUTÍ 
 

o částečném odmítnutí žádosti 
podle zákona č. 106/1999 Sb. 

 
 
Policie České republiky, která je povinným subjektem podle § 2 odst. 1 zákona  
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, 
 

rozhodla 
 
ve věci žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) ze dne  
11.04.2011 žadatele Tomáše PECINY, nar. 21.04.1966, Slezská 56, 120 00 Praha 2  (dále 
jen „žadatel“), 
 

takto: 
 
 
Podle ustanovení § 15 zákona č. 106/1999 Sb. a na základě § 11 odst. 1) písm. a) 
zákona č. 106/1999 Sb. žádost  částečně           o d m í t á . 
 

Odůvodnění: 
 
Dne 11.04.2011 byla Policejnímu prezidiu ČR doručena žádost o poskytnutí informace 
podle zákona č. 106/1999 Sb., ve které žadatel Tomáš PECINA žádá o poskytnutí textu 
všech interních aktů řízení Policie České republiky, které se vztahují  k ustanovení § 65 
zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, zejména těch vážících se k oprávnění  
§ 65 odst 1. Ve smyslu žádosti se jedná o následující interní akty řízení: 
 
„ZPPP č. 100/2001, ZPPP č. 30/2005, ZPPP č. 215/2008, RPP č. 67/2009, včetně příloh 
uvedených předpisů.“ 

Doručeno dne: 26. 4. 2011
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Policie České republiky posoudila výše uvedenou žádost o informace a konstatuje, že 
ZPPP č. 100/2001, ke kriminalistickotechnické činnosti Policie České republiky je 
vnitřním pokynem, který upravuje kriminalisticko-technický a s tím spojený 
kriminalistickotaktický postup policejních orgánů při vyhledání, ohledání a zajištění místa 
činu, předmětů a stop se zvláštním zřetelem k možnostem zkoumání zejména v oboru 
kriminalistika. Předpis upravuje způsob provádění činnosti a úkonů výlučně ve vztahu 
k subjektům uvnitř Policie ČR. Jedná se výlučně o organizační a metodický akt, který nijak 
neurčuje či neovlivňuje činnost dalších subjektů. Jeho zveřejnění nebo poskytnutí znění by 
mohlo způsobit maření nebo narušování metod a zásad činnosti policie zejména při práci 
na místě činu. Podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb. může 
povinný subjekt omezit poskytnutí informace, pokud se vztahuje výlučně k vnitřním 
pokynům povinného subjektu. Po zvážení výše uvedených okolností Policie ČR 
požadovaný interní akt řízení nemůže žadateli poskytnout. 
 
Dále konstatuje, že ZPPP č. 30/2005, kterým se upravuje provozování informačních 
systémů AFIS 2000, C-AFIS a některé podmínky provozování daktyloskopických 
sbírek  je vnitřním předpisem Policie ČR, který stanoví základní interní pravidla pro 
získávání a nakládání s daktyloskopickými otisky, rozsah oprávnění jednotlivých pracovišť 
kriminalistické techniky. Předpis upravuje způsob provádění činnosti a úkonů výlučně ve 
vztahu k subjektům uvnitř Policie ČR. Jedná se výlučně o organizační a metodický akt, 
který nijak neurčuje či neovlivňuje činnost dalších subjektů. Jeho zveřejnění nebo 
poskytnutí znění by mohlo způsobit maření nebo narušování metod a zásad činnosti  
policie zejména při předcházení trestné činnosti a identifikaci pachatelů trestných činů. 
Podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb. může povinný subjekt 
omezit poskytnutí informace, pokud se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům povinného 
subjektu. Po zvážení výše uvedených okolností Policie ČR požadovaný interní akt řízení 
nemůže žadateli poskytnout. 
 
Dále konstatuje, že RPP č. 67/2009 o identifikačních úkonech a provozování 
zkušebního provozu informačního systému FODAGEN. Jedná se o výlučně 
organizační a metodický přepis, který nezavazuje žádné subjekty mimo povinný subjekt. 
Zveřejněním jeho obsahu by bylo ohroženo plnění úkolů Policie ČR na tomto úseku. Podle 
ustanovení § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb. může povinný subjekt omezit 
poskytnutí informace, pokud se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům povinného subjektu. 
Po zvážení výše uvedených okolností Policie ČR požadovaný interní akt řízení nemůže 
žadateli poskytnout. 
 
Zbylé interní akty řízení, kterými byly ZPPP č. 215/2008, kterým se stanoví některé 
bližší podmínky a postupy pro zpracování osobních údajů (o ochraně osobních 
údajů) a jeho přílohy, byly žadateli na základě jeho žádosti poskytnuty 14.04.20112010 
pod č. j. PPR-7830-1/ČJ-2011-99KI.  
 
Na základě výše uvedených skutečností bylo v souladu s ustanovením § 15 zákona  
č. 106/1999 Sb. rozhodnuto o částečném odmítnutí žádosti. 
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Poučení: 
 
Proti tomuto rozhodnutí je možno v souladu s ustanovením § 16 odst. 1 zákona 
č. 106/1999 Sb. podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí, a to 
k Ministerstvu vnitra ČR podáním u Policie České republiky, Policejního prezidia ČR, 
kanceláře policejního prezidenta, Strojnická 27, Praha 7 
 
 

 
 
plk. Ing. Bc. Milan VDOLEČEK 

náměstek ředitele  
kanceláře policejního prezidenta 

 
        otisk úředního razítka  

 
Za správnost vyhotovení:  
Marcela Masaříková 
Kancelář policejního prezidenta PP ČR 
 
 
 
 


