Poskytnutí informace na žádost ze dne 24.2.2021
Městská policie Plzeň obdržela dne 24.2.2021 žádost o poskytnutí informace podle zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím o datových zdrojích užívaných Městskou
policií Plzeň.
S odkazem na § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. zveřejňujeme, že žadateli byly poskytnuty
následující informace:
1. Otázky týkající se programového vybavení, který se nazývá „systém MP Manager“:
a. Jaký je úplný název tohoto programového vybavení?
MP Manager – informační systém pro městské a obecní policie
b. Kdo toto programové vybavení pro MPP provozuje (uveďte prosím úplnou identifikaci
právnické osoby provozovatele)?
Správa informačních technologií města Plzně, Dominikánská 4, 301 00 Plzeň, IČ:
66362717, DIČ: CZ66362717
c. Kdo toto programové vybavení vytvořil, či vyvinul (uveďte prosím úplnou identifikaci
právnické osoby)?
FT Technologies a.s., Chválkovická 151/82, 779 00 Olomouc, IČ: 26833620, DIČ:
CZ26833620
d. Na jaké systémy státní správy je tento systém napojen a umožňuje z nich číst informace,
či jej tam zapisovat (uveďte především napojení do databází, registrů a jiných datových
zdrojů státní správy, jako např. registr a evidence vozidel, registr řidičů, registr obyvatel,
registry přestupků, ap.)?
Systém je napojen na tyto systémy města Plzně a státní správy:
• Evidence psů města Plzeň (čtení v omezeném rozsahu).
• E-SPIS – spisová služba MMP (čtení i zápis).
• Marushka – webová mapová aplikace pro zobrazování map a informací z GISu
města Plzně (čtení i zápis).
• Registr silničních vozidel (čtení v omezeném rozsahu).
• Základní registr obyvatel (čtení v omezeném rozsahu).
• Rejstřík trestů v části evidence přestupků (čtení i zápis).
• Hledané a pohřešované osoby, odcizená vozidla PČR (čtení v omezeném
rozsahu).

2. Otázky týkající se postupu MPP při ověření totožnosti osob:
a. Jaké prostředky strážník MPP v terénu může využít k ověření totožnosti osoby, například v
situaci, kdy prověřovaná osoba v terénu prokazuje svoji totožnost bez předložení dokladu
totožnosti; uveďte všechny způsoby (např. telefonicky přes dispečink MPP, vysílačkou přes
dispečink MPP, aplikací v telefonu/tabletu, atd. – jsou-li používány technické prostředky,
jako např. mobilní aplikace, uveďte přesný název aplikace, jeho výrobce, správce a
provozovatele)?
- Městská policie nemá oprávnění k ověřování totožnosti osoby, totožnost pouze
zjišťuje podle ustanovení § 12 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii.
- V případě, že osoba nemá doklad totožnosti, je využito ustanovení § 13 zákona
č. 553/1991 Sb., o obecní policii.
- V případě potřeby zjišťování ostatních doplňujících údajů k dané osobě/vozidlu
v rozsahu zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, používá strážník MP v terénu
radiostanici nebo mobilní zařízení (telefon, tablet v interní síti APN) přímo napojené
na IS MP Manager. Požadované informace k tomuto systému jsou již uvedeny výše
v odpovědi na otázku č. 1 odst. a) – c).
b. Jakými prostředky MPP (jako organizace) ověřuje totožnost prověřovaných osob? Popište
postupy a přesné názvy používaného programového vybavení, včetně informace, kdo toto
programové vybavení vytvořil, či vyvinul a kdo jej pro MPP provozuje/spravuje (uveďte
prosím úplnou identifikaci právnické osoby).
- Městská policie nemá oprávnění k ověřování totožnosti osoby, totožnost pouze
zjišťuje podle ustanovení § 12 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii.
- V případě, že osoba nemá doklad totožnosti je využito ustanovení §13 zákona
č. 553/1991 Sb., o obecní policii.
- MPP jako organizace v případě potřeby zjišťování ostatních doplňujících údajů k dané
osobě/vozidlu v rozsahu zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, používá IS MP
Manager. Požadované informace k tomuto systému jsou již uvedeny výše v odpovědi
na otázku č. 1 odst. a) – c).
- MPP dále využívá pro potřeby a ve výše uvedeném rozsahu systém Registr řidičů,
přičemž do tohoto systému má zřízen přímý přístup. I v tomto případě není MPP
výrobce ani provozovatel znám, přímý přístup pro MPP rovněž kompletně zajišťuje a
spravuje organizace uvedená výše v odpovědi na otázku č. 1 odst. b).
c. Na jaké systémy státní správy je programové vybavení MPP sloužící k ověření totožnosti
prověřovaných osob (podle otázky 2.b. této žádosti) napojen a umožňuje z nich číst
informace, či jej tam zapisovat (uveďte především napojení do databází, registrů a jiných
datových zdrojů státní správy, jako např. registr a evidence vozidel, registr řidičů, registr
obyvatel, registry přestupků, ap.)?
- Městská policie nemá oprávnění k ověřování totožnosti osoby, totožnost pouze
zjišťuje podle ustanovení § 12 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii.
- V případě, že osoba nemá doklad totožnosti je využito ustanovení §13 zákona
č. 553/1991 Sb., o obecní policii.
- IS MP Manager je napojen na systémy uvedené výše v odpovědi na otázku č. 1 odst.
d). Výrobci ani provozovatelé těchto systémů nejsou MPP známi, přímý přístup pro
MPP kompletně zajišťuje a spravuje organizace uvedená výše v odpovědi na otázku
č. 1 odst. b).

d. Na jaké jiné datové zdroje je programové vybavení MPP sloužící k ověření totožnosti
prověřovaných osob (podle otázky 2.b. této žádosti) napojen a umožňuje z nich číst
informace pro účely ověření totožnosti prověřovaných osob (např. databázi obyvatel Plzně
ze databáze Magistrátu statutárního města Plzně získané z registru obyvatel na základě
Obecního zřízení zákona o obcích)?
- Městská policie nemá oprávnění k ověřování totožnosti osoby, totožnost pouze
zjišťuje podle ustanovení § 12 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii.
- V případě, že osoba nemá doklad totožnosti je využito ustanovení §13 zákona
č. 553/1991 Sb., o obecní policii.
- MPP není známo napojení IS MP Manager na jiné datové zdroje než systémy uvedené
výše v odpovědi na otázku č. 1 odst. d). S ohledem na skutečnost, že MPP je pouze
uživatelem IS MP Manager a přístup, správu a údržbu kompletně zajišťuje organizace
uvedená výše v odpovědi na otázku č. 1 odst. b), nemá MPP k dispozici žádné další
podrobnější technické informace o tomto systému.
e. Disponuje programové vybavení MPP sloužící k ověření totožnosti prověřovaných osob
(podle otázky 2.b. této žádosti) vlastní nezávislou databází fyzických osob (tedy bez
napojení na Základní registry ISZR ve smyslu § 26 zákona č. 111/2009 Sb., o základních
registrech a nebo jiných zdrojů podle otázky 2.d. této žádosti), kterou využívá, nebo může
využít pro ověření totožnosti prověřovaných osob (podle otázky 2.a., 2.b. a 2.c. této
žádosti)? Uveďte i v případě, že databáze obsahuje pouze omezenou sadu osobních údajů
fyzických osob, nebo pokud obsahuje pouze selektivní výběr osob, které jsou v databázi
zaneseny a to i v případě, že jsou tyto údaje v databázi uchovávány pouze po omezenou
dobu (tedy například, je-li tato databáze použita jako „vyrovnávací paměť“ v situaci, kdy je
téže osoba určitém časovém úseku vícekrát prověřována, ap.).
- S ohledem na skutečnost, že MPP je pouze uživatelem IS MP Manager a přístup,
správu a údržbu kompletně zajišťuje organizace uvedená výše v odpovědi na otázku
č. 1 odst. b), nemá MPP k dispozici žádné další podrobnější technické informace
o tomto systému. MPP s ohledem na uvedené nedisponuje informacemi, zda IS MP
Manager disponuje vlastní nezávislou databází fyzických osob.
Pokud MPP takovou databází osob disponuje, žádám o následující informace týkající se
této databáze:
e.a.
Jsou-li do této databáze ukládány údaje osob selektivně, uveďte, podle jakého
klíče, nebo při jaké příležitosti se tak děje (např. osoby, jejichž totožnost
prověřovala MMP, osoby, se kterými má MMP smluvní (či jiný – uveďte) vztah
z pozice výkonu své funkce, osoby, které jsou evidovány jako členové,
funkcionáři či kontaktní osoby pro správu majetku a nemovitostí ve vlastnictví
města Plzně, či organizací řízených obecním úřadem města Plzně).
- V návaznosti na odpověď na otázku č. 2 odst. e) je tato podotázka dále
irelevantní.
e.b.

Jsou-li do této databáze ukládány údaje osob po omezenou dobu, uveďte
dobu, po jakou dobu jsou uloženy. Pokud se doba liší v závislosti na
podmínkách, rozepište je.
- V návaznosti na odpověď na otázku č. 2 odst. e) je tato podotázka dále
irelevantní.

