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Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 
 
Odbor vnitřní kontroly Policejního prezidia České republiky obdržel žádost o informace podle 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.), 
JUDr. Roberta Kučery, advokáta (dále jen „žadatel“), kterou se v zastoupení svých mandantů, Ing. 
Ladislava Pelcla a Ing. Martina Maloše, Ph.D., domáhá informací „o charakteru jakýchkoli stížností 
či podnětů, které se dostaly do sféry Odboru vnitřní kontroly Policejního prezidia České republiky, 
nebo o kterých má Odbor vnitřní kontroly Policejního prezidia České republiky informace, ačkoli 
nebyl jejich adresátem, např. proto, že směřovaly jednotlivým policejním útvarům, GIBS či šlo o 
trestní oznámení, které bylo odevzdáno státním zastupitelstvím některé z výše uvedených složek. 
Žadatelé žádají o informace pouze o podnětech či stížnostech, jejichž obsah se týkal opatření 
(bezpečnostních, dopravních i jiných) při návštěvě prezidenta Čínské lidové republiky v České 
republice ve dnech 28. - 30. března 2016 či jednání Policie ČR vůči osobám zasazujícím se v době 
této návštěvy o dodržování lidských práv v Čínské lidové republice. Konkrétně žadatelé žádají o: 
 
a) poskytnutí informace o počtu doručených podnětů či stížností, 
 
b) poskytnutí informací, jakých zásahů se stížnosti či podněty proti postupu příslušníků Police ČR 
týkaly (místo zásahu či jeho adresa, přibližný čas a den, kdy mělo dojít k jednání příslušníků 
Policie, jež je předmětem stížnosti či podnětu),  
 
c) poskytnutí informací o tom, vůči jakému jednání příslušníků Policie byl podnět či stížnost 
namířena a stručný popis zásahu (např. pokyn k sejmutí vlajek z oken, pokyn k opuštění 
chráněného místa, nečinnost příslušníků Policie atd.)  
 
d) stručnou konkretizaci obsahu jednotlivých stížností či podnětů (popis toho, v čem stěžovatel 
spatřoval nepřiměřenost nebo nezákonnost zásahu), 
  



2 

e)popis toho, jak byly dané podněty či stížnosti vyřízeny (výsledek prověřování obsahu stížnosti či 
podnětu ze strany policejního orgánu).“ 
 
Žadatel dále žádá o upřesnění odpovědi na žádost o informace ze dne 11. 6. 2018, zda se „vyslání 
do budovy, na níž byly vyvěšeny tibetské vlajky“ týkalo vyslání příslušníků Policie do 6. patra 
budovy „Diamond Point“ na adrese Praha 8, Ke Štvanici 656/3 dne 29.3.2016 po desáté hodině. 
Pokud ne, žadatelé žádají o poskytnutí informace o místě zásahu.“ 
 
Policie České republiky jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. posoudila 
předmětnou žádost a poskytuje žadateli následující informace: 
 
Ad a) Odbor vnitřní kontroly Policejního prezidia České republiky obdržel 1 dotaz, který vyhodnotil 
na základě úřední povinnosti jako informaci hodnou prošetření a toto prošetřil. 
 
Ad b) Podnět se týkal postupu příslušníků Policie České republiky v Praze 1, ulice Na Kampě dne 
29. 3. 2018 kolem 14:00 hod. 
 
Ad c) Policisté měli občany upozornit na nevhodné místo pro vyvěšení tibetské vlajky. 
 
Ad d) Údajní policisté měli upozornit obyvatele bytu na to, že vlajka visící z okna je na nevhodném 
místě a měli požádat, aby vlajku sundali, k čemuž nedošlo a vlajka byla přivřena v okně až do 
večerních hodin. Na sundání vlajky netrvali. 
 
Ad e) Přes rozsáhlé šetření se policisty nepodařilo identifikovat. 
 
Odbor vnitřní kontroly Policejního prezidia České republiky byl informován o tom, že na Krajské 
ředitelství policie bylo do 12. 4. 2016 zasláno 25 podnětů. Odbor vnitřní kontroly Policejního 
prezidia České republiky taktéž disponuje informací o 1 podnětu, který byl postoupen na Ochranou 
službu Policie České republiky a týkal se postupu policistů na Filmové akademii múzických umění. 
Podnět odbor vnitřní kontroly Policejního prezidia České republiky neřešil. 
 
K Vaší žádosti o upřesnění odpovědi na žádost o informace ze dne 11. 6. 2018 uvádíme, že řízení 
o kázeňském přestupku se netýkalo vyslání dvou příslušníků Policie České do 6. patra budovy 
„Diamond Point“ na adrese Praha 8, Ke Štvanici 656/3 dne 29. 3. 2016 po desáté hodině, na níž 
byly vyvěšeny tibetské vlajky. Řízení o kázeňském přestupku bylo vedeno v souvislosti s postupem 
v prostorách budovy Filmové akademie múzických umění na adrese Smetanovo nábř. 2, Praha 1, 
uskutečněného dne 30. 3. 2016 kolem 9:30 hod. 
 

                                                              
            plk. Mgr. Michaela Hýbnerová, Ph.D. 
                  vedoucí odboru 
 
                     z r. plk. Mgr. Michal Tikovský 
                            vedoucí oddělení kontroly 
                        podepsáno elektronicky 

Vyřizuje: pplk. Mgr. Pavel Polakovič 
         974 827 326 
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