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Obec Jenštejn
9. května 60
250 73 Jenštejn
Žádost o informce podle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 05. 10. 2022 - v ý z v a
K č. j.OJ/1145/2022
Dne 05. 10. 2022 bylo přijato Krajským ředitelstvím policie Středočeského kraje (dále jen „povinný
subjekt“ podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů - dále jen „InfZ“), cestou jeho e-podatelny, Vaše podání, označené jako
žádost podle InfZ, ve kterém jste mimo jiné požádali o poskytnutí informace, konkretizované pod
bodem 3) cituji:
„Kdy, v jaký den, hodinu a jak dlouho vykonávala PČR v kalendářním roce 2022 od 1.1.2022
do 30.9.2022 na území obce Jenštejn hlídkovou činnost s popisem o jakou hlídkovou činnost se
jednalo (např. zda šlo o činnost zaměřenou na dodržování dopravních opatření, nebo hlídkovou
činnost směřující s prevencí kriminality)“
Povinný subjekt tuto část Vaší žádosti vyhodnotil a konstatoval, že splňuje jak formální, tak
i obsahové náležitosti žádosti podané v režimu InfZ. Na základě toho identifikoval zdroje, ze
kterých by bylo možné Vámi požadované informace dohledat a následně Vám je ve smyslu
ustanovení § 4a odst. 2 písm. a) InfZ poskytnout. V rámci této fáze vyřízení žádosti zjistil, že údaje
potřebné k výše uvedenému způsobu jejího vyřízení nejsou souhrnně k dispozici v žádné centrálně
vedené databázi povinného subjektu, tedy že nelze požadované informace vyhledat a poskytnout
pouze na základě technicky proveditelného standardního hromadného dotazu do dostupného
informačního systému. Naopak, požadované informace je možné získat pouze postupným
vyhledáváním dat v informačním systému Policie České republiky, kterým disponují Integrovaná
operační střediska Policie České republiky, ve kterém lze zpětně dohledat pohyb jednotlivých
sloužících hlídek Policie České republiky na vymezeném území, a provedením jejich následné
analýzy. Ta by měla být zpracována odborným pracovištěm povinného subjektu, kterým je v tomto
případě jeho odbor analytiky a kybernetické kriminality služby kriminální policie a vyšetřování.
Aby povinný subjekt mohl připravit požadované informace, musí nejdříve příslušné pracoviště
Integrovaného operačního střediska povinného subjektu zpětně v týdenních intervalech dohledat
všechny hlídky, které se na území Obce Jenštejn pohybovaly, tyto identifikovat a zpracovat jejich
činnostdo přehledných sestav. Dle kvalifikovaného odhadu se bude jednat o zpracování 600
datových souborů, které budou následně předány na výše uvedené odborné analytické pracoviště
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služby kriminální policie a vyšetřování, kde budou podkladem pro další analýzu, spočívají v
dohledání přesné doby, po kterou se identifikované hlídky pohybovaly na území Obce Jenštejn,
a dalšího zpracování těchto výstupů do formátu, který bude odpovídat dotazu žadatele a zároveň
splňovat požadavky InfZ.
Vzhledem ke skutečnosti, že z počátečního výstupu, vycházejícího z dostupných informačních
systémů povinného subjektu vyplývá, že bude třeba za období 01. 01. 2022 do 30. 09. 2022 výše
uvedeným způsobem vyhodnotit a dále zpracovat kvalifikovaným odhadem celkem 600
elektronických souborů, detekujících činnost policejních orgánů Policie České republiky na
vymezeném území, bude třeba k řádnému vyřízení Vaší žádosti ze strany povinného subjektu
vynaložit mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací.
Na základě výše uvedeného je proto povinný subjekt oprávněn žádat po žadateli podle § 17 odst.
1 InfZ úhradu nákladů, spojených s vyhledání informací, kterých se domáháte.
Povinný subjekt kvalifikovaným odhadem na základě podkladů odborného pracoviště dospěl
k závěru, že zajištění všech požadovaných informací by si vyžádalo minimálně 32 hodin práce
pracovníků výše uvedených pracovišť povinného subjektu (7 hodin práce pracovníků
Integrovaného operačního střediska Krajského ředitelství policie Středočeského kraje a 25 hodin
odbor analytiky a kybernetické kriminality služby kriminální policie a vyšetřování Krajského
ředitelství policie Středočeského kraje) a to nad rámec plnění jejich běžných povinností. Tento
odhad byl proveden za součinnosti s výše uvedenými pracovišti povinného subjektu.
K výše uvedenému dále uvádíme, že základním smyslem zákona o svobodném přístupu k
informacím je zajištění práva na přístup k informacím veřejného sektoru, s výjimkou zákonem
výslovně uvedených informací, a tomu odpovídající povinnost tzv. povinných subjektů poskytovat
informace ze své působnosti, a to v intencích čl. 17 odst. 5 Listiny základních práv a svobod, dle
něhož „státní orgány a orgány územní samosprávy jsou povinny přiměřeným způsobem
poskytovat informace o své činnosti. Podmínky a provedení stanoví zákon.“
Podle § 17 odst. 1 InfZ jsou povinné subjekty v souvislosti s poskytováním informací oprávněny
žádat úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s pořízením kopií, opatřením
technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli. Povinný subjekt může vyžádat i úhradu
za mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací. Z uvedeného ustanovení tedy plyne, že zákon
taxativně vymezuje náklady, které je povinný subjekt oprávněn po žadateli o informaci požadovat.
Čl. 17 odst. 5 Listiny základních práv a svobod předpokládá, že podrobnosti poskytování informací
orgány státu a samosprávy budou stanoveny zákonem, což ustanovení § 17 InfZ splňuje. Úhrada
nákladů navíc není koncipována jako důvod zakazující přístup k informacím ve smyslu čl. 17 odst.
4 Listiny základních práv a svobod, ale čistě jako „cena informační služby.“ Listina přitom právo na
informace nekoncipuje jako právo bezplatné. InfZ umožňuje tak úhradu jen skutečně vynaložených
materiálových nákladů nikoli generování jakéhokoli zisku či stanovení paušální náhrady. Zcela jistě
se však jedná o úhradu nákladů podle § 17 InfZ jako opatření legitimní a zákonné, které
nenarušuje právo na informace.
Povinný subjekt ve snaze vstřícně přistoupit k Vašemu požadavku, provedl kvalifikovaný odhad
časové náročnosti a má za to, že se v tomto případě jedná o mimořádně rozsáhlé a komplikované
zpracování požadované informace, neboť se jedná o informaci typově odlišnou, kterou povinný
subjekt nemá za povinnost shromažďovat tak, aby byla k dispozici na základě jednoduchých
hromadných dotazů bez použití podrobného mechanického dohledání. Její poskytnutí tak
pro povinný subjekt představuje nutnost vyvinout zvýšenou aktivitu nesouvisející s běžnou
agendou povinného subjektu.
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Pojem mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací není InfZ legálně vymezen. Vyhledáním
informací lze rozumět činnost povinného subjektu tzn. jeho pracovníků, jenž spočívá v identifikaci
a následném shromáždění požadovaných informací a v navazujícím zpracování odpovědi na
žádost tzn. utřídění informací za účelem jejich předání žadateli (srov. rozsudek NSS č. j. 6
A 83/2001-39). Povinný subjekt nezapočítal do této doby dobu nutnou na posouzení, zda
vyhledání dané informace lze nebo nelze poskytnout.
Povinný subjekt tedy posoudil tuto skutečnost jako mimořádně rozsáhlé vyhledání informací ve
smyslu ustanovení § 17 odst. 1 InfZ a oznamuje Vám jako žadateli, že podle ustanovení § 17 odst.
3 InfZ. za poskytnutí informací požaduje úhradu v částce 8.032 ,- Kč.
Odůvodnění:
Podle sazebníku úhrad za poskytování informací v organizační složce státu Ministerstvo vnitra
(zveřejněn na www.policie.cz/clanek/sazebnik-uhrad-za-poskytovani-informaci-207016.aspx) činí
náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací za každou celou hodinu mimořádně
rozsáhlého vyhledávání 251,- Kč. Povinný subjekt kvalifikovaným odhadem, vyhodnotil jako
minimální čas nezbytný ke shromáždění požadovaných informací takto:
Zadání parametrů sledovaného území. Zadání příslušného dotazu do příslušného IS Policie České
republiky. Vyhledání příslušného týdenního výpisu v el. podobě a jeho úprava pro další analytickou
činnost spočívající v selekci subjektů na daném území a vytvoření vlastního el. výpisu každého
subjektu (hlídka Policie České republiky) cca 10,5 minuty pro vytvoření jednoho týdenního výpisu
činnosti subjektů pohybujících se v daný den na daném místě. Jedná se o celkem 40 týdenních
výpisů obsahujících celkem 600 datových souborů připravených k dalšímu zpracování.
(40x10,5minuty tj. 420 minut-7 hodin). Další zpracování předaných datových souborů spočívající
v identifikací jednotlivých subjektů, selektivním výběru skutečných časů, ve kterých se tyto subjekty
pohybovaly v daném prostoru a jejich zpracování do použitelného formátu pro odpověď žadateli.
Zpracování jednoho datového souboru 2,5 minuty (600 x 2,5, tj. 1500 minut - 25 hodin). Celkem
tak zvláštní mimořádné vyhledání informací zabere povinnému subjektu 32 hodin práce. Vyčíslení
úhrady 32 x 251 = 8.032,-Kč.
Celkem k úhradě 8.032,- Kč.
Vyčíslenou finanční částku poukažte bankovním převodem na účet číslo: 19-507432881/0710
vedený u České národní banky, variabilní symbol 2481232022. Do zprávy pro příjemce uveďte
číslo jednací č. j. KRPS-248123/ČJ-2022-0100AP-106.
Poskytnutí požadovaných informací je podle § 17 odst. 5 zákona č. 106/1999 Sb. podmíněno
zaplacením požadované úhrady. Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše požadovanou
úhradu nezaplatí, povinný subjekt žádost odloží.
Poučení:
Proti výši vyčíslené úhrady je možno v souladu s ustanovením § 16a odst. 1 písm. d) zákona č.
106/1999 Sb. podat stížnost ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení tohoto sdělení, a to k
Ministerstvu vnitra České republiky podáním u Policie České republiky, Krajské ředitelství policie
Středočeského kraje, Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 - Zbraslav.
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Vyřizuje:
Mgr. Michal Plesl
tel. 974 861 247

plk. JUDr. Pavel Talacko
ředitel kanceláře ředitele

JUDr. Pavel Talacko
11.10.2022 10:07:48
Digitálně podepsal:
JUDr. Pavel Talacko
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Důvod:
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