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ZÁVAZNÝ POKYN
policejního prezidenta
ze dne 6. června 2007
o informačních systémech projektu
Automatická kontrola vozidel
K zajištění jednotného postupu při provozování informačních systémů (dále
jen „systém“) projektu Automatická kontrola vozidel (dále jen „projekt AKV“)
stanovím:
ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Čl. 1
Účel systémů
(1) Systémy projektu AKV jsou provozovány Policií České republiky (dále jen
„policie”) na základě právního předpisu1).
(2) Účelem provozování systémů je vedení údajů získaných v místě nasazení
automatickým kamerovým systémem o průjezdu motorových vozidel a jejich lustrační
zpracování porovnáním s redukovanými údaji jiných informačních systémů 2) s cílem
zvýšit výslednost pátrání po motorových vozidlech, zefektivnění odhalování a
vyšetřování trestných činů, zejména souvisejících s motorovými vozidly a
zefektivnění boje proti terorizmu3).
(3) Zpracování osobních údajů se v systémech projektu AKV neprovádí.
Čl. 2
Systémy projektu AKV
(1) Projekt AKV se skládá z následujících systémů:
a) LOOK,
b) Provozní deník systému LOOK (dále jen „provozní deník”),
c) C-LOOK.
(2) Zaměření systémů:
a) systém LOOK je hlavní část projektu AKV zabezpečující vlastní digitalizaci
státních poznávacích značek motorových vozidel (dále jen „registrační značka“)4)
a provádějící lustrační zpracování porovnáním s redukovanými údaji jiných
systémů,
b) provozní deník slouží pro sledování a dokumentování činnosti systému LOOK,
_________________________
1) §

2 odst. 1 písm. l) zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění
pozdějších předpisů.
2) § 5 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou
provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění
odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších
předpisů.
3) § 2 odst. 1 zákona č. 283/1991 Sb.
4) § 4 odst. 4 písm. c) zákona č. 56/2001 Sb.

c) získané údaje ze systému LOOK jsou na centrální úrovni soustřeďovány
v systému C-LOOK, který je dostupný programem „Dotazy do informačních
systémů”5) v datové síti Intranet Ministerstva vnitra „HERMES“6).
Čl. 3
Místa nasazení a verze systému LOOK
Systém LOOK může být nasazen v provedení
a) stacionární verze ve vybraných lokalitách (např. na vybraných hraničních
přechodech),
b) mobilní verze ve služebních vozidlech.
ČÁST TŘETÍ
POPIS SYSTÉMŮ
Oddíl 1
Obsah systémů a aktualizace údajů
Čl. 9
Obsah systémů
(2) V systému LOOK jsou zpracovávány tyto údaje:
a) u stacionárních verzí místo průjezdu, u mobilních verzí souřadnice GPS polohy
služebního vozidla dle mapového podkladu,
b) registrační značka v normalizovaném tvaru,
c) datum a čas digitalizace registrační značky,
d) směr průjezdu motorového vozidla (u stacionárních verzí systému LOOK
na hraničních přechodech příjezd - odjezd),
e) identifikátor pozitivní lustrace,
f) fotografie motorového vozidla v případě pozitivní lustrace v pátracích systémech
nebo na vyžádání obsluhy.
(3) Provozní deník je určen ke sledování činnosti, řízení servisu
a vyhodnocování provozu, jehož prostřednictvím
a) je po vložení informace o chybě či poruše automaticky generována zpráva, která
je elektronickou poštou doručena správci, provozovateli systémů a provozovateli
na příslušné úrovni a sleduje dobu trvání poruchy do odstranění závady,
b) je možné vytvářet statistické a analytické výstupy o provozu systémů (např. počet
přijatých údajů od jednotlivých stacionárních i mobilních verzí systému LOOK
do systému C-LOOK),
c) se evidují informace o pozitivních záchytech v případě pozitivních lustrací.
________________________
5) Závazný

pokyn policejního prezidenta č. 28/2005, kterým se upravuje jednotný postup
při provozování a využívání programu „Dotazy do informačních systémů", ve znění
pozdějších předpisů.
6) Závazný pokyn policejního prezidenta č. 80/2005, kterým se upravuje využívání datové
sítě Intranet Ministerstva vnitra „HERMES“.

Čl. 19
Uschovací lhůta
Uschovací lhůta údajů v systému C-LOOK je pět let.

ČÁST ČTVRTÁ
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Čl. 20
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se
a) rozkaz policejního prezidenta č. 136/2002, kterým se upravuje zkušební provoz
informačního systému LOOK,
b) rozkaz policejního prezidenta č. 112/2003, kterým se upravuje zkušební provoz
centrální části informačního systému LOOK.
Čl. 21
Účinnost
(1) Tento závazný pokyn nabývá účinnosti dnem 1. července 2007.
(2) Ustanovení čl. 15 pozbývá platnosti dnem 31. prosince 2007.
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