
 

 

Městské a obecní policie – dotazování do pátracích da tabází Policie 
ČR 
 
Právní podklad k poskytování dat . 
Podle § 11a odst. 1 písm. a) zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění 
pozdějších předpisů, je možné poskytování údajů obecním policiím mimo jiné o 
hledaných a pohřešovaných osobách a věcech, odcizených motorových vozidlech a 
odcizených registračních značkách motorových vozidel z informačních systému 
“Pátrání po osobách” a “Pátrání po motorových vozidlech” provozovaných Policií 
České republiky. Postup při výdeji dat obecním policiím upravuje rozkaz policejního 
prezidenta č. 206 z 31.12.2002. Podle tohoto rozkazu se data městské policii 
poskytují na základě "Organizačního ujednání o výdeji údajů obecním policiím a jejich 
využívání" mezi zástupci obce a řediteli příslušných územních útvarů Policie ČR. 
 
Datové p řipojení jednoho po čítače 
Pokud strážníkům bude stačit dotazování z jednoho počítače a jsou z obecní policie 
obce s rozšířenou působností, jejíž matrika je propojena se sítí správních evidencí, 
obrátí se obec na příslušný územní útvar Policie ČR a požádá o připojení svého 
počítače. Komunikace po síti správních evidencí je zdarma. 
 
Datové p řipojení po čítačové sít ě policie v ětšího m ěsta . 
Počítačovou síť obecní policie je nutné připojit přes Govnet, tak jak ji má připojenou 
MP Praha. Za toto připojení se platí.  
 

Žádost o připojení počítače obecní policie je třeba zaslat na Centrálu 
informatiky a analytických procesů SKPV Policie ČR. V žádosti musí být uvedeno 
jméno přistupujícího počítače a jeho IP adresa. Žádost zašlete na adresu 
GabrielB@mvcr.cz a do předmětu této žádosti uveďte „Žádost o připojení MP“ a 
název obce. Pana plk. Ing. Gabriela Berzsiho můžete kontaktovat i telefonicky na tel. 
čísle 974 835 555. 
 
 

Úkoly související s nepřetržitým provozem, rozvojem a správou informačního 
systému celostátních správních evidencí – evidence obyvatel, občanských průkazů a 
cestovních dokladů a dopravně správních evidencí – evidence vozidel a evidence 
řidičů zajišťuje odbor centrálních informačních systémů Ministerstva vnitra ČR, který  
zabezpečuje výdej údajů z centrálních registrů na základě platných zákonů pro 
oprávněné subjekty. Zde se v případě zájmu obraťte na p. Ing. Františka Varmužu, 
tel. 974 841 676. 
 


