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Pan 
Tomáš Pecina 
Slezská 56 
120 00   Praha 2 
Datová schránka: whehjsc 
 
Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů, ohledně závazných pokynů policejního prezidenta č. 1/1998 a 
č. 93/2006 – poskytnutí informace 
 
Policejní prezidium České republiky obdrželo dne 21. října 2013 žádost o informace pana 
Tomáše Peciny, narozeného 21. dubna 1966, bytem Slezská 56, 120 00 Praha 2 (dále jen 
„žadatel“), podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů (dá le jen „zákon č. 106/1999 Sb.“). Žadatel konkrétně požadoval 
poskytnutí úplného znění závazných pokynů policejního prezidenta č. 1/1998 a č. 93/2006. 
Povinný subjekt konstatoval, že oba požadované interní akty řízení se týkají informačního 
systému „Očista“ provozovaného Policií České republiky, přičemž první z nich upravoval 
jednotný postup při provozování a využívání informačního systému „Očista“ na úseku 
trestné činnosti mládeže, trestné činnosti páchané na mládeži, mravnostní trestné činnosti, 
extremismu a toxikomanie a byl zrušen druhým z nich, který rovněž upravuje provozování 
informačního systému „Očista“ a který je dosud platný. Povinný subjekt vydal dne 4. 
listopadu 2013 rozhodnutí, kterým odmítl předmětnou žádost o informace podle § 15 odst. 
1 zákona č. 106/1999 Sb. a na základě ustanovení § 11 odst. 1 písm. a) téhož zákona. 
Žadatel se proti tomuto rozhodnutí odvolal a nadřízený odvolací orgán, kterým je 
Ministerstvo vnitra České republiky, dne 10. prosince napadené rozhodnutí zrušil a věc 
vrátil povinnému subjektu k novému projednání.         
 
Policie České republiky jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č . 106/1999 Sb. na 
základě výše uvedeného rozhodnutí Ministerstva vnitra České republiky předmětnou 
žádost znovu projednala a poskytuje žadateli v příloze oba požadované interní akty řízení. 
 
 
 
                                                                                                   plk. Mgr. Ivana Ježková v. r. 

Doručeno dne: 20. 12. 2013
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