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Úvodní slovo ředitele
Zpráva o činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů (dále jen „GIBS“) 
je každoročním shrnutím činnosti naší instituce, zahrnuje naše výsledky, 
problémy, se kterými se potýkáme, i úvahy pro naší další činnost. Rok 2020 
byl pro nás, stejně jako pro celou společnost, plný nových a neočekávaných 
událostí. S pandemií COVID-19 nám byly připomenuty hodnoty, jež jsme dříve 
vnímali jako samozřejmé. Museli jsme organizovat činnost z části distančně a 
při práci začít více využívat digitální technologie. I přes určité těžkosti se nám 
relativně bez obtíží dařilo naplňovat naše úkoly. Opatření přijatá v souvislosti 
s pandemií nám však neumožnila výkon činností zajišťovat obvyklým způsobem 
a muselo dojít k  přesunutí velké části vzdělávacích akcí, preventivních 
aktivit a dalších činností. Prioritou pro vedení GIBS bylo zajistit řádný chod 
instituce jako policejního orgánu a dále zajistit zdraví a bezpečí zejména 
našich příslušníků a zaměstnanců, ale i všech osob, které s námi přicházely 
do kontaktu.

Přes všechny nastíněné překážky se, dle mého názoru, ale i statistických údajů, dařilo v uplynulém roce vyhledávat a 
dokumentovat nejen běžnou trestnou činnost, ale též závažnější a skutkově složitější trestnou činnost. A to zejména v 
oblastech, které já osobně v prostředí bezpečnostních sborů v naší působnosti vnímám jako společensky velmi škodlivé. 
Jednou z takových oblastí je boj proti drogové kriminalitě, do velké míry latentní a organizované, které se, bohužel, dopouštějí 
i příslušníci a zaměstnanci bezpečnostních sborů, jak se můžete dočíst nejen v níže popsané kauze pašování narkotik a 
dalších zakázaných předmětů do věznice, což je prostředí, kde se taková trestná činnost velice obtížně dokumentuje a 
odhaluje. Stejně tak je na místě zmínit případ drogově závislého policisty, který drogy nejen distribuoval, ale i vyráběl. V roce 
2020 jsme rovněž úspěšně realizovali několik případů korupční trestné činnosti, a to i v oblasti veřejných zakázek, do té 
doby téma v podmínkách GIBS ne příliš frekventované. Jsem velmi rád, že se nám takto daří plnit naše nastavené priority 
spočívající právě též v zaměření se na složitou a latentní trestnou činnost. 

Dalším dlouhodobým úkolem je věnovat pozornost místům a situacím, kde jsou osoby omezeny na osobní svobodě, kdy jsou 
v nerovném postavení k úředním osobám. Typicky se jedná o výkon trestu odnětí svobody, vazby, o osoby zadržené apod. 
I takovým osobám se musí dostat náležitého zastání a to i v případě, že se taková osoba obává ve věci učinit oznámení, 
v takovém případě, pokud se hodnověrně dozvíme o páchané trestné činnosti na takových osobách, je naší povinností 
konat z úřední povinnosti. Proto s určitým znepokojením sledujeme případ českobudějovických policistů, kteří fyzickým 
a psychickým nátlakem donutili k doznání recidivistu. Tento případ, který byl již podruhé (i přes judikatorní rozhodnutí 
Nejvyššího soudu) odvolacím soudem zproštěn. 



S pandemií nemoci COVID-19, respektive s nařízenými restriktivními opatřeními v České republice jsme zaznamenali zvýšenou 
vlnu oznámení, namířenou zejména proti příslušníkům Policie České republiky (dále jen „Policie“).

Nadále při naší činnosti platí, že není úkolem GIBS za každou cenu postihovat prostředky trestního práva každé protiprávní 
jednání příslušníků a zaměstnanců bezpečnostních sborů. Zásada subsidiarity trestní represe se prolíná veškerou činností GIBS 
na úseku trestního řízení, přičemž každý případ nutno posuzovat přísně individuálně. S tím souvisí též má snaha o do určité 
míry otevřenou GIBS tak, aby se slušní lidé této instituce nebáli a vnímali ji jako profesionální a spravedlivý úřad. Na druhou 
stranu nadále důsledně dbáme na to, aby v případě neoprávněného nařčení příslušníků bezpečnostních sborů z protiprávní 
činnosti, byla taková osoba sama postižena prostředky trestního práva.

Rovněž bych chtěl v roce 2020 s potěšením vyzvednout úspěšnou personální politiku GIBS, kdy se nám nadále daří získávat 
odborně fundované příslušníky s vysokým morálním kreditem.

Velmi vysoko hodnotím spolupráci se soustavou státních zastupitelství, ve většině případů byly rozdílné názory GIBS a 
dozorového státního zástupce, které nutně musejí přicházet zejména při prověřování či vyšetřování složitějších kauz, řešeny 
konstruktivním dialogem v souladu se zásadou, že státní zástupce je pánem přípravného řízení, kterou GIBS plně respektuje. 
Dobře fungující spolupráci se státními zástupci považuji za základ kvalitně a právně korektně vedeného trestního řízení.

V předcházejícím roce byla ve spolupráci s Ministerstvem vnitra České republiky připravena první komplexnější novelizace 
zákona o GIBS, jejímž cílem bylo vyřešit identifikované nedostatky právní úpravy a aktualizovat postupy s ohledem na potřebu 
reagovat na vývoj v bezpečnostní oblasti, odstranit nejasnosti, nesystémovosti a nelogičnosti ze stávajícího právního rámce. 
V současné době se nachází materiál ve fázi před prvním čtením v Poslanecké sněmovně.

Výroční zpráva o činnosti GIBS za rok 2020 je pojata poněkud odlišně než v letech minulých. Věřím, že následující řádky 
budou pro vás čtenáře zajímavé, dobře čitelné a budete si z nich moci udělat ucelený obrázek toho, jaká GIBS je a co vykonala 
v roce 2020. 

brig. gen. JUDr. Bc. Radim Dragoun, Ph.D.
 ředitel 

Generální inspekce bezpečnostních sborů
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POSLÁNÍ
GIBS představuje ozbrojený bezpečnostní sbor, který byl zřízen 
zákonem č. 341/2011 Sb., o Generální inspekci bezpečnostních 
sborů a o změně souvisejících zákonů (dále jen „zákon o GIBS“), 
dnem nabytí účinnosti 1. ledna 2012. V čele GIBS stojí ředitel, 
kterého jmenuje a odvolává na návrh vlády a po projednání ve 
výboru Poslanecké sněmovny příslušném ve věcech bezpečnosti 
předseda vlády, jemuž je ředitel z výkonu své funkce odpovědný. 
GIBS je organizační složkou státu a účetní jednotkou. Její příjmy a 
výdaje tvoří samostatnou kapitolu státního rozpočtu. Ředitel plní 

funkci vedoucího organizační složky státu.



Stěžejním úkolem GIBS podle ustanovení § 2 výše citovaného zákona je 
vyhledávat, odhalovat a prověřovat skutečnosti nasvědčující tomu, že byl 
spáchán trestný čin, jehož pachatelem je

 a) příslušník Policie, Celní správy České republiky (dále   
 jen „Celní správy“), Vězeňské služby České republiky (  
 dále jen „Vězeňské služby) anebo GIBS,
 b) zaměstnanec Policie nebo GIBS, nebo
 c) zaměstnanec Celní správy anebo Vězeňské služby,   
 pokud trestný čin byl spáchán v souvislosti s plněním   
 jeho pracovních úkolů.

Dalším zákonným úkolem GIBS
je vyšetřovat trestný čin
   a) příslušníka Policie, Celní správy, Vězeňské služby,    
 nebo zaměstnance Policie a
 b) zaměstnance Celní správy nebo Vězeňské služby,   
 pokud trestný čin byl spáchán v souvislosti s plněním   
 jeho  pracovních úkolů.

Dle ustanovení § 12 odst. 2 písm. b) zákona č. 141/1961 Sb., trestního řádu 
a dle § 12 odst. 2 písm. i) zákona č. 141/1961 Sb., trestního řádu je GIBS 
policejním orgánem.

Dle ustanovení § 2 odst. 3 zákona o GIBS je jejím úkolem provádět zkoušku 
spolehlivosti u zákonem definovaných osob. Zkouška spolehlivosti spočívá 
v navození situace, kterou je zkoušená osoba povinna řešit, tato zkouška 
je blíže vymezena v ustanovení § 41 zákona o GIBS.

Jedním z  dalších úkolů je dle ustanovení § 2 odst. 4 zákona o GIBS 
sledování a vyhodnocování informací o protiprávní činnosti příslušníků 
Policie, příslušníků Vězeňské služby a příslušníků Celní správy. GIBS 
navrhuje opatření pro předcházení této protiprávní činnosti. 

Výčet úkolů završuje ustanovení § 2 odst. 5 zákona o GIBS, podle kterého 
je jejím dalším úkolem vydávat metodická doporučení pro činnost 
jednotlivých bezpečnostních sborů. 
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Organizační struktura
V čele GIBS stojí ředitel, který přímo řídí náměstka pro trestní řízení, náměstka pro podporu výkonu služby, vedoucího kanceláře ředitele, 
vedoucího oddělení vnitřní kontroly, vedoucího oddělení personálního, bezpečnostního ředitele a interního auditora. Náměstkovi ředitele 
pro trestní řízení jsou podřízena výkonná teritoriální oddělení, která jsou dislokována v  krajských městech a dále oddělení závažné trestné 
činnosti s celorepublikovou působností. Náměstkovi ředitele pro podporu výkonu služby jsou podřízeny organizační články zajišťující podporu 
výkonných oddělení v oblasti informačních a komunikačních technologií, operativní dokumentace, speciálních činností, zvláštních činností a 
informační analytiky. Dále ekonomický odbor, který zajišťuje činnost oddělení finančního a plánovacího a oddělení správy majetku. Vedoucí 
kanceláře ředitele řídí oddělení vnějších vztahů a legislativy, oddělení operační a oddělení organizační. 
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Trestní řízení
Úvod do trestního řízení a přehled

Rok 2020 byl v oblasti trestního řízení ovlivněn nastavenými opatřeními pro zamezení šíření pandemie COVID–19. Zvláště v období vyhlášení 
nouzového stavu a zhoršení epidemiologické situace docházelo k omezení jinak běžných činností, aby i přes nastavená opatření byla GIBS 
schopna zajistit nepřetržitou akceschopnost.

Velmi pečlivě docházelo ke zvažování termínů provádění jednotlivých úkonů, především u akcí většího rozsahu, jejichž součástí bylo i 
zadržení podezřelých osob, či provádění více výslechů a domovních prohlídek. Dbáno bylo na to, aby se maximální možná část komunikace 
převedla do písemné a elektronické formy, např. ve vztahu k přijímání trestních oznámení a jiných podání. Nově se podařilo pořídit technická 
videokonferenční zařízení a s jejich využitím provést některé výslechy ve věznicích.

Přijatá protiepidemická opatření se promítla do způsobu výkonu služby a také chování prověřovaných osob, čímž zkomplikovala provádění 
operativně pátracích činností a vedení dokumentace k jednotlivým trestným činům. Kladně lze hodnotit to, že v některých případech zavedená 
omezení měla i pozitivní vliv na to, že plánovaná trestná činnost nebyla dokonána, či v páchání nebylo dále pokračováno.

V roce 2020 ukončila GIBS trestní řízení u 436 trestních spisů, z toho bylo 305 případů ukončeno 
v prověřování, 122 případů ve vyšetřování a v 9 případech bylo vedeno zkrácené přípravné řízení.

Celkem 182 (+40) fyzických osob bylo trestně stíháno nebo sděleno podezření ve zkráceném přípravném řízení, z toho 91 (0) příslušníků 
Policie, 1 (-6) příslušník Celní správy, 34 (+16) příslušníků Vězeňské služby, 11 (+3) zaměstnanců Policie, 1 (+1) zaměstnanec Celní správy, 3 
(0) zaměstnanci Vězeňské služby, 41 (+26) civilních osob a žádná právnická osoba.
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Ve srovnání s rokem 2019 se jedná o navýšení o 40 trestně stíhaných osob.  Nárůst stíhaných osob je patrný mezi příslušníky Vězeňské služby 
a především mezi civilními osobami, což je odůvodněno zejména početnějším zpracováním organizované trestné činnosti, na které se formou 
trestní součinnosti podílejí z velké míry civilní osoby.

Pokud bychom se zaměřili na trestní spisy, které napadly v roce 2020, GIBS prověřovala podezření z protiprávního jednání osob v celkem 414 
(-23) případech, kdy k 71 trestním spisům jsme získali poznatky z vlastního šetření. Jednotlivé způsoby vyřízení trestních spisů, které jsme 
začali zpracovávat v roce 2020, jsou uvedeny v tabulce s názvem Způsob ukončení trestních spisů napadlých v roce 2020.

Stejně jako v roce 2019 zůstává regionem s největším počtem trestně stíhaných osob území hlavního města Prahy s 28 (+3) osobami. Regiony 
s nejnižším počtem trestně stíhaných osob byly Zlínský kraj 0 (-4) osob a Kraj Vysočina 3 (0) osoby s krajem Karlovarským 3 (-6) osoby.

Cílem GIBS v roce 2020 bylo především aktivně vyhledávat trestnou činnost, soustředit se na skutky typově závažnější a na organizovanou 
trestnou činnost, jejíž nedílnou součástí je kvalitní operativní rozpracování. Naopak u tzv. bagatelní trestné činnosti důsledně zvažovat zásadu 
subsidiarity trestní represe ve smyslu ustanovení § 12 odst. 2 trestního zákoníku. 

Ucelený přehled všech trestně stíhaných osob v roce 2020 ve srovnání s rokem 2019, včetně údajů o osobách (pohlaví, typ pachatele, místo 
spáchání, věk, délka služby u bezpečnostního sboru, postavení v bezpečnostním sboru nebo místo služebního/pracovního zařazení) je obsahem 
následující tabulky.

Přehled trestně stíhaných osob v roce 2020

Trestně stíhané osoby Rozdíl
2019 / 2020

Celkem v % rozdíl v %

Celkem stíhané osoby 182 100 +40 + 28,17

Podle typu 182 100,00 +40 +28,17

právnická osoba 0 0,00 0 0,00

fyzická osoba 182 100,00 +40 +28,17

Podle pohlaví 182 100,00 +40 +28,17

muž 159 87,36 +32 +25,20

žena 23 12,64 +8 +53,33
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Trestně stíhané osoby Rozdíl
2019 / 2020

Celkem v % rozdíl v %

Podle místa spáchání trestné činnosti 182 100,00 +40 +28,17

hlavní město Praha 28 15,38 +3 +12

Jihomoravský kraj 15 8,24 -1 -6,25

Jihočeský kraj 21 11,54 +12 +133

Pardubický kraj 19 10,44 +15 +375

Královéhradecký kraj 2 1,10 -3 -60

Kraj Vysočina 3 1,65 0 0,00

Karlovarský kraj 3 1,65 -6 -66,67

Liberecký kraj 20 10,99 +15 +300

Olomoucký kraj 9 4,95 -3 -25

Plzeňský kraj 6 3,30 -2 -25

Středočeský kraj 19 10,44 +4 +26,67

Moravskoslezský kraj 14 7,69 0 0,00

Ústecký kraj 23 12,64 +10 +76,92

Zlínský kraj 0 0,00 -4 -100

Podle věku v době spáchání trestné činnosti 182 100,00 +40 +28,17

18 až 24 16 8,79 +4 +33,33

25 až 29 33 18,13 +14 +73,68

30 až 34 23 12,64 -7 -23,33

35 až 39 20 10,99 -1 -4,76

40 až 44 28 15,38 +5 +21,74

45 až 49 32 17,58 +20 +166,7

50 až 99 30 16,48 +5 +20

Podle délky služby/práce u sboru v době spáchání trestné činnosti 141 100,00 +14 +11,02

00 až 04 37 26,24 +4 +12,12

05 až 09 20 14,18 +5 +33,33

10 až 14 29 20,57 -6 -17,14

15 až 19 20 14,18 -1 -4,76

20 až 24 15 10,64 +7 +87,5

25 až 99 20 14,18 +5 +33,33
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Trestně stíhané osoby Rozdíl
2019 / 2020

Celkem v % rozdíl v %

Podle funkce služebního/pracovního zařazení (vedoucí) 141 100,00 +14 +11,02

řídící pracovník 10 7,09 +6 +150

řízený pracovník 131 92,91 +8 +6,50

Podle místa služebního/pracovního zařazení 141 100,00 +14 +11,02

hlavní město Praha 35 24,82 +4 +12,90

Jihočeský kraj 9 6,38 0 0,00

Jihomoravský kraj 11 7,80 +1 +10

Karlovarský kraj 3 2,13 -4 -57,14

Kraj Vysočina 4 2,84 +1 +33,33

Královéhradecký kraj 4 2,84 -1 -20

Liberecký kraj 20 14,18 +17 +566,7

Moravskoslezský kraj 14 9,93 0 0,00

Olomoucký kraj 6 4,26 -4 -40

Pardubický kraj 4 2,84 0 0,00

Plzeňský kraj 5 3,55 -1 -16,67

Středočeský kraj 8 5,67 -3 -27,27

Ústecký kraj 18 12,77 +6 +50

Zlínský kraj 0 0,00 -2 -100

Podle služební hodnosti a hodnostního označení 126 100,00 +10 +8,62

referent – rotný 0 0,00 -1 -100

vrchní referent – strážmistr 2 1,59 -2 -50

asistent – nadstrážmistr 18 14,29 +4 +28,57

vrchní asistent – podpraporčík 33 26,19 -2 -5,71

inspektor – praporčík 41 32,54 +11 +36,67

inspektor – nadpraporčík 3 2,38 +2 +200

vrchní inspektor – nadpraporčík 11 8,73 -1 -8,33

vrchní inspektor – podporučík 1 0,79 0 0,00

komisař – poručík 9 7,14 0 0,00
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Trestně stíhané osoby Rozdíl
2019 / 2020

Celkem v % rozdíl v %

komisař – nadporučík 5 3,97 +4 +400

vrchní komisař – kapitán 2 1,59 -3 -60

vrchní komisař – major 1 0,79 +1 -

rada – podplukovník 0 0,00 -2 -100

rada – plukovník 0 0,00 -1 -100

vrchní rada – plukovník 0 0,00 - -

vrchní státní rada – plukovník 0 0,00 - -

Přehled trestně stíhaných osob v roce 2020

Př
ísl

uš
ník

 
Po

lic
ie

Př
ísl

uš
ník

 
Vě

zeň
sk

é s
luž

by

Př
ísl

uš
ník

 
Ce

lní
 sp

ráv
y

Za
mě

stn
an

ec
 

Po
lic

ie

Za
mě

stn
an

ec
 

Vě
zeň

sk
é s

luž
by

Za
mě

stn
an

ec
 Ce

lní
 sp

ráv
y

Os
ob

y m
im

o 
be

zp
eč

no
stn

í s
bo

r

Celkem 91 34 1 11 3 1 41

Z toho:

Podle zavinění

Úmysl 71 29 0 9 3 1 41

Nedbalost 20 5 1 2 0 0 0

Podle stádia trestného činu

dokonaný 90 34 1 11 3 1 41

Pokus 1 0 0 0 0 0 0

Podle doby spáchání trestného činu

v době služby / v pracovní době 32 18 0 3 3 1 --

v době mimo službu / mimo pracovní dobu 59 16 1 8 0 0 --

V souvislosti se zneužitím postavení příslušníka / 
zaměstnance

Ano 30 18 0 3 1 1 --

Ne 61 16 1 8 2 0 --
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Způsob ukončení trestních spisů napadlých v roce 2020

Vyřízeno podle trestního řádu: počet

§ 159a odst. 1 – odloženo skutek se nestal nebo není trestným činem 84

§ 159a odst. 1 písm. a) – odevzdání věci k projednání přestupku 8

§ 159a odst. 1 písm. b) ¬– odevzdání věci ke kázeňskému/kárnému projednání 50

§ 159a odst. 2 – odloženo nepřípustné trestní stíhání 5

§ 309 – narovnání 0

§ 159a odst. 4 ¬– zastavení trestního stíhání dosažení účelu 1

§ 159a odst. 5 – odloženo pachatel nezjištěn 6

§ 171 odst. 1 – postoupení věci jinému orgánu 1

§ 179c odst. 1 – zkrácené přípravné řízení předložení státnímu zástupci 8

§ 307 odst. 1 – podmíněné zastavení trestního stíhání 9

§ 166 odst. 3 – návrh na podání obžaloby 24

Jiný způsob, podezření neprokázáno 3

Vyřízeno jinak (předáno Policii, jinému orgánu, státní zastupitelství, sloučeno, AA) 26

Neukončeno (stav k 6. 1. 2021) 189

CELKEM 414

V tabulce je bližší rozbor trestně stíhaných osob se zaměřením na jejich zavinění, stádia trestného činu, doby spáchání trestného činu a 
rozdělení, zda ke spáchání došlo v souvislosti se zneužitím pravomoci či nikoli.  

Výše uvedený přehled se vztahuje pouze na trestní řízení, která napadla v hodnoceném roce a v témže roce byla ukončena. Jedná se především 
o skutkově jednodušší trestnou činnost, která je méně náročná na dokazování. V uplynulém roce jsme se opětovně zaměřili na složitější 
trestnou činnost, kde jsme dbali na kvalitu trestního řízení. O této činnosti vypovídá přehled všech ukončených spisů v rámci roku 2020 
bez ohledu na to, kdy napadly. Zde jsou obsaženy také kauzy, kdy jejich trestní řízení překračovalo z roku 2019 do roku 2020 a dále složité 
organizované kauzy.

Statistika ukončení trestních spisů v průběhu roku 2020

Vyřízeno podle trestního řádu: počet

§ 159a odst. 1 ¬– odloženo - skutek se nestal nebo není trestným činem 148

§ 159a odst. 1 písm. a) – odevzdání věci k projednání přestupku 11

§ 159a odst. 1 písm. b) – odevzdání věci ke kázeňskému/kárnému projednání 85

§ 159a odst. 2 – odloženo nepřípustné trestní stíhání 5

§ 159a odst. 3 – zastavení trestního stíhání neúčelnost 2
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Statistika ukončení trestních spisů v průběhu roku 2020

Vyřízeno podle trestního řádu: počet

§ 159a odst. 4 – zastavení trestního stíhání dosažení účelu 1

§ 159a odst. 5 – odloženo pachatel nezjištěn 20

§ 172 odst. 1 – zastavení trestního stíhání státním zástupcem 0

§ 179c odst. 1 – zkrácené přípravné řízení předložení státnímu zástupci 9

§ 307 odst. 1 – podmíněné zastavení trestního stíhání 23

§ 166 odst. 3 – návrh na podání obžaloby 92

§ 171 odst. 1 – postoupení věci jinému orgánu 1

§ 309 – narovnání 1

§ 159b – dočasně odloženo 0

Jiný způsob, podezření neprokázáno 5

Vyřízeno jinak (předáno Policii, SKPV, jinému orgánu, sloučeno) 33

CELKEM 436

Poměr napadlých a ukončených spisů v roce 2020

Stav spisů počet

Nápad spisů celkem za rok 2020 414

Celkem spisů ukončených za rok 2020 439

Plnění v % 105,30

Původ spisů napadlých v roce 2020

Původ spisu počet

Vlastní poznatky 71

Vyloučeno z vlastních čísel trestních spisů 21

Policie 165

Vězeňská služba 33

Celní správa 4

Fyzická osoba 64

Státní zastupitelství 30

Ostatní (Armáda České republiky, finanční úřad, právnické osoby atd.) 26

Celkem 414
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GIBS dále vedla 1000 (-215) spisů v rámci šetření dle zákona o GIBS, přičemž ve 33 (-12) případech byl spisový materiál postoupen 
příslušnému služebnímu funkcionáři k posouzení možného kázeňského přestupku. Po odborném posouzení všech podání a nastavení 
způsobu jejich vyřizování, je velký počet těchto podání v případech, kdy se jedná o stížnost na postup policejních orgánů, rovnou 
postupován dle věcné příslušnosti např. dozorových státním zástupcům, či dalším orgánům k provedení kázeňských řízení nebo jiných 
opatření.

Sledované problematiky protiprávních jednání
Určitým typům protiprávního jednání v bezpečnostních sborech věnuje GIBS zvýšenou pozornost. Soustřeďuje se na příčiny, které 
k jejich spáchání vedly, a na okolnosti, které je v bezpečnostních sborech doprovázejí. GIBS shromažďuje také meritorní rozhodnutí 
ve věci, která by mohla být následně zevšeobecněna a použita při prověřování obdobných případů.

Trestná činnost v oblasti korupčního jednání a zneužití funkce
V roce 2020 GIBS zdokumentovala celkem 11 (+3) trestních spisů (dále jen „případů“) vykazujících znaky korupčního jednání. Trestní 
stíhání bylo zahájeno vůči celkem 17 (+10) osobám. Z toho se jednalo o 5 (+2) příslušníků Policie, žádného zaměstnance Policie, 
žádného příslušníka Celní správy, žádného zaměstnance Celní správy, 0 (-1) příslušníků Vězeňské služby, 0 (-1) zaměstnanců Vězeňské 
služby a 12 (+10) civilních osob, jejichž trestné činy souvisely s trestnou činností příslušníků bezpečnostních sborů v působnosti GIBS.

Postoupeno k posouzení
Spisový materiál byl postoupen příslušnému 

služebnímu funkcionáři k posouzení možného 
kázeňského přestupku.

Vedeno spisů
v rámci šetření dle zákona o GIBS

3%

97%
Spisy vedené

 v rámci šetření
 dle zákona GIBS
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Nejčastější formy korupce byly v bezpečnostních sborech identifikovány opět zejména následující:
 - přijetí úplatku v souvislosti s trestním řízením, nebo při řešení přestupků na úseku dopravy, 
 - neoprávněné lustrace v informačních systémech.

Dva policisté z odboru dopravní policie Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje v rámci výkonu své služby na dálnici D3 v únoru 
2020 opakovaně přijali finanční hotovost jako úplatek. V rámci prověřovaného období deset zjištěných řidičů překročilo se svým 
motorovým vozidlem maximální povolenou rychlost. Policisté však tyto přestupky neprojednali ani neoznámili správnímu orgánu a na 
místě řidičům uložili pokuty za jiné méně závažné přestupky např. jízda v pravém pruhu, nedání znamení o změně směru jízdy nebo 
užívání vozidla v systému časového zpoplatnění bez uhrazení poplatku. Za takové vyřízení přestupku řidiči vědomě předali policistům 
vyšší částku, než jaká byla vypsána do pokutového bloku. Policisté záměrně překročení rychlosti nezaznamenávali způsobem, který 
by umožňoval uložení fotografických snímků se zaznamenanou rychlostí vozidel, nýbrž pouze pro svou potřebu, a často si vybírali 
luxusní vozidla, jejichž řidiči překročili nejvyšší povolenou rychlost podstatným způsobem. Oba policisté si tímto jednáním přišli 
na částku převyšující 26.000 Kč. Jeden z policistů dále pojal podezření, že je GIBS sledován monitorovacím zařízením v jednom ze 
služebních vozidel. Domluvil se tedy s jedním z pokutovaných řidičů, kterého z minulosti znal, aby toto zařízení společně s ním našel. Po 
nalezení ho řidič přeštípnutím kabelů demontoval, odvezl a znehodnotil. Odcizením a následným poškozením zařízení byla způsobena 
škoda přesahující 330.000 Kč. V červenci 2020 bylo proti těmto dvěma příslušníkům zahájeno trestní stíhání pro zvlášť závažný zločin 
přijetí úplatku dle § 331 odst. 1, odst. 3 písm. b) trestního zákoníku v jednočinném souběhu s přečinem zneužití pravomoci úřední osoby 
dle  § 329 odst. 1 písm. a),  písm. c)  trestního zákoníku ve formě spolupachatelství dle  § 23 trestního zákoníku a proti deseti civilním 
osobám pro zločin podplacení dle § 332 odst. 1, odst. 2 písm. b) trestního zákoníku. Proti jednomu policistovi bylo rozšířeno trestní 
stíhání o přečin krádeže dle § 205 odst. 1 písm. a) odst. 3 trestního zákoníku a to ve formě spolupachatelství s civilní osobou (jeden z 
kontrolovaných řidičů) dle ustanovení § 23 trestního zákoníku. V listopadu 2020 byla proti výše uvedeným pachatelům podána obžaloba. 

Koncem roku 2020 GIBS ukončila vyšetřování návrhem na podání obžaloby na policistu a policistku v době páchaní trestné činnosti 
zařazených na jednom z organizačních článků Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje, a to pro spáchání přečinu zneužití 
pravomoci úřední osoby podle § 329 odst. 1, písm. a) trestního zákoníku, dílem samostatně a dílem ve spolupachatelství podle § 23 
trestního zákoníku. Policista sděloval neveřejné informace z trestních řízení svému známému, o kterém věděl, že je v některých trestních 
řízeních, vedených Policií, osobou podezřelou a že takové informace tento jeho známý předává dalším podezřelým osobám, přičemž 
informace se týkaly podrobností o jednotlivých plánovaných či proběhlých úkonech trestního řízení vedených proti těmto osobám, 
termínů konání neodkladných a neopakovatelných úkonů a výslechů obviněných i některých svědků a jejich průběhu a obsahu nebo 
tomuto jeho známému formou umožnění účasti při úkonu umožnil přístup k neveřejným informacím z tohoto probíhajícího trestního 
řízení, čímž významným způsobem úmyslně mařil tato probíhající trestní řízení. Společně s policistkou pak vytvářeli úřední záznamy o 
zcela smyšlených schůzkách s osobou, která měla policistce poskytovat informace o protiprávní činnosti, účelově takovou osobu zavedli 
do příslušných evidencí jako informátora, policista pak následně přestože věděl, že policistka v úředních záznamech uvedených datech 
a na uvedených místech neuskutečnila schůzky s informátorem, jako její přímý nadřízený opakovaně schválil návrhy na poskytnutí 
finančních odměn informátorovi za poskytnuté informace a k jeho motivaci pro další spolupráci a následně policistkou zpracované 
žádosti o poskytnutí zvláštních finančních prostředků společně předkládali nadřízenému služebnímu funkcionáři, oprávněnému ke 
konečnému schválení, přičemž po schválení každé takové žádosti vyčerpala policistka tuto částku jako odměnu pro informátora, kterou 
však informátorovi nepředala a ponechala si ji pro vlastní potřebu, čímž byla způsobena celková škoda ve výši 10.000,-Kč. 
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V říjnu 2020 zahájila GIBS trestní stíhání policisty, služebně zařazeného na Krajském ředitelství policie Moravskoslezského kraje, 
a to pro spáchání zločinu zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě a z přečinu zneužití 
pravomoci úřední osoby. Trestní stíhání bylo dále později rozšířeno o další dvě fyzické osoby a dvě právnické osoby. Policista se 
zhruba dva roky jako jeden ze zpracovatelů podkladů k zadání veřejných zakázek, které se týkaly nákupu materiálu, v několika 
případech podílel na zpracování zadávací dokumentace včetně technických specifikací. Ovlivňoval jejich přípravu s cílem zajistit 
zadání těchto veřejných zakázek předem dohodnutým dodavatelům, resp. soutěžitelům a opatřit jim tak i finanční prospěch. Následně 
pak jako ustanovený člen hodnotící komise doporučoval zadavateli výběr těchto dodavatelů. Jedním z dodavatelů, kteří participovali 
na dodávkách předmětů veřejných zakázek, byla také obchodní společnost, kterou tento policista skrytě ovládal a řídil.

Častým jevem je rovněž tzv. korupční mytologie, tedy případ, kdy se civilní osoba vydává za příslušníka bezpečnostního sboru, nebo 
za osobu, která má na takového příslušníka kontakt a pod záminkou obstarání určité výhodu inkasuje od dotčené osoby finanční 
prostředky za poskytnutí neexistující „služby“.

V době nejméně od února 2019 do října 2020 muž z Prahy společně se dvěma společníky zajišťovali cizincům různých národností 
vyřízení českého státního občanství, pobytu na území České republiky či jeho prodloužení. Za jedno vyřízení požadoval tento hlavní 
aktér až statisíce korun. O všech těchto praktikách věděla i jeho přítelkyně policistka, zařazená na Ředitelství služby cizinecké 
policie a tuto skutečnost řádně neoznámila. Obviněný muž vystupoval ve zjištěných čtyřech případech jako vysoce postavený 
příslušník GIBS nebo policista, zajišťoval prvotní kontakt s cizinci, předložil jim falešné žádosti v listinné podobě a následně od nich 
přebíral finanční hotovosti. Dva jeho společníci se pak vydávali za policisty ostravské cizinecké policie, kteří pobyt na území České 
republiky měli zařídit. Pro větší důvěryhodnost se několika osobních schůzek s cizinci účastnila mužova přítelkyně – policistka, 
kterou prezentoval jako svou manželku. Prokazoval se průkazem veterána policie, který vydával za služební průkaz GIBS nebo 
Policie a dále pistolí, kterou prezentoval jako služební. V průběhu trestního řízení bylo zjištěno, že od cizinců v hotovosti převzal 
přes 400.000,- Kč. V rámci domovních prohlídek byla zajištěna pistole, průkaz veterána policie, formuláře k zajištění pobytu a přes 
800.000,-  Kč v hotovosti. Lze také předpokládat, že po ustanovení dalších poškozených se způsobená škoda ještě navýší. Proti třem 
mužům jsme zahájili trestní stíhání pro přečin podvod a proti policistce je zahájeno trestní stíhání pro přečin zneužití pravomoci 
úřední osoby.

Oznámení, jejichž cílem je poškodit či zdiskreditovat
V některých případech se GIBS setkává i s tzv. účelovými oznámeními, jejichž cílem je poškodit či zdiskreditovat konkrétního příslušníka 
bezpečnostního sboru. Při prověřování oznámení směřujících na příslušníky bezpečnostních sborů se GIBS vždy zabývá i otázkou možné 
účelovosti oznámení a v případě zjištění skutečností nasvědčujících tomu, že mohlo dojít ke spáchání trestného činu křivého obvinění, 
spisový materiál předává věcně příslušnému policejnímu orgánu k prověření, případně koná trestní řízení sama, v případech, kdy je k tomu 
věcně příslušná.

Policistka z jihočeského obvodního oddělení v březnu 2020 křivě vypovídala proti svému bývalému partnerovi, taktéž policistovi, kdy 
uvedla, že jí při předávání jejich společné dcery fyzicky napadl a odmítl dceru předat s tím, že jí obvinil, že je pod vlivem alkoholu. 
Policistka uvedla, že jí bývalý partner oběma rukama strčil a ona upadla. Po té, co se postavila, udeřil jí pěstí do tváře a dalším 
pádem mělo dojít ke zranění spočívající v podlitinách, odřeninách obou rukou a kolene, naražení žeber, otoku tváře a blokace krční 
páteře. Tyto uváděné skutečnosti se nakonec ukázaly jako smyšlené. Policistka jednala v úmyslu poškodit bývalého partnera, jelikož 
v té době probíhalo soudní řízení ohledně svěření do rodičovské péče jejich nezletilé dcery. Trestní stíhání bývalého partnera by tak 
nejen mělo vliv na výsledek opatrovnického řízení, ale také na jeho budoucí působení u bezpečnostního sboru.

18



Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem bylo proti policistce v srpnu 2020 zahájeno trestní stíhání pro přečin křivé obvinění dle 
§ 345 odst. 2, odst. 3 písm. c) trestního zákoníku, kdy pro tento trestný čin byla v září 2020 odsouzena Okresním soudem v Táboře 
k trestu odnětí svobody v délce trvání 12 měsíců s podmíněným odložením na zkušební dobu v délce 2 let s dohledem.

V lednu 2019 GIBS obdržela od občana rakouské národnosti oznámení na násilné chování pražských policistů. Cizinec v oznámení 
uvedl, že se nacházel v říjnu 2018 v Praze, kde koncertoval v jednom pražském podniku jako člen kapely. Ubytován byl i s ostatními 
členy kapely v jednom z bytů nad daným podnikem. Jelikož v daném podniku konzumovali s ostatními členy kapely ve značném 
množství alkohol, následně byli v bytě velmi hluční a tak byla správcem domu přivolána hlídka policie. Policisté po příchodu do bytu 
dle oznámení cizince jej údajně fyzicky napadli a to tím způsobem, že mu několikrát hlavou udeřili o zem a současně jej několikrát 
udeřili pěstí do obličeje. Dále při převozu vozidlem záchranné zdravotnické služby do nemocnice jej asistující policista údajně 
rdousil a hlavu mu násilím tiskl na lůžko v sanitním voze. Těmito v oznámení popsanými jednáními mu měl být způsoben otřes 
mozku a několik pohmoždění horních i dolních končetin. Cestou právní pomoci a následným detailním prověřováním bylo zjištěno, 
že správce domu, kde byli členové rakouské skupiny ubytováni, zavolal policii z důvodu nadměrného hluku v jednom z bytů a dále 
nepořádku v domě, kterého se dopouštěl právě jeden člen této skupiny. Prověřováním bylo dále zjištěno, že na místo přijela hlídka 
pražské pohotovostní motorizované jednotky, která chtěla všechny ubytované zkontrolovat. Než však kontrolu policisté započali, 
jeden ubytovaný cizinec nespolupracoval a začal se sebepoškozovat tak, že bouchal hlavou o zem. Z tohoto důvodu muže policisté 
spoutali služebními pouty a zavolali zdravotnickou záchrannou službu pro převoz do nemocnice. Muž v sebepoškozování pokračoval 
i v sanitním voze. Následně bylo zjištěno, že je cizinec pod vlivem alkoholu a opiátů. Dle znaleckého posudku vypracovaného znalcem 
z oboru zdravotnictví by učiněn závěr, že nic nenasvědčuje tomu, že by policisté cizince fyzicky napadli a způsobili mu tak zranění, 
které bylo popsáno. Dle znaleckého posudku zranění byla způsobena tupým nárazem o větší plochu. Ostatní oděrky byly staršího 
data a některé oděrky mohly vzniknout při samotném poutání, kdy se cizinec snažil z poutání vymanit. Na základě výše uvedených 
skutečností a ze spisového materiálu plyne podezření, že byl cizinec ve stavu snížené příčetnosti či dokonce nepříčetnosti. Nic 
však nenasvědčuje tomu, že byl v takovém stavu i v době podání trestního oznámení. GIBS proto došla k závěru, že nebylo zjištěno 
naplnění skutkové podstaty jakéhokoliv trestného činu, a proto byla celá záležitost ukončena odložením dle § 159a odst. 1 trestního 
řádu. Definitivní tečku za případem přinesl až rok 2020, kdy na základě našeho podnětu státní zástupce Městského státního 
zastupitelství v Praze podal rakouské straně trestní oznámení na cizince, a to pro možné spáchání přečinu křivé obvinění.

Trestná činnost v oblasti úniků informací
Práce s informacemi je jedním ze základních pilířů činnosti bezpečnostního sboru. Bezpečnost státu je dominantní oblastí, na kterou mají 
úniky informací nejzávažnější dopad a způsobené škody jsou nenahraditelné. Únikem informací přitom může být celá škála nakládání 
s  informací v  rozporu s povinnou mlčenlivostí příslušníků nebo zaměstnanců bezpečnostního sboru. Práce s  informacemi zahrnuje 
v konkrétní rovině vše od zjištění informace v informačním systému a její předání nepovolané osobě, přes zjištění konkrétního obsahu části 
vedeného spisového materiálu a sdělení neoprávněné osobě, až po cílené krytí osoby pachatele a cílené sdělování veškerého dění kolem ní.

Policie, Celní správa, Vězeňská služba a GIBS jsou složkami, které na základě zákonných oprávnění výrazným způsobem zasahují do 
základních lidských práv a svobod. Z tohoto důvodu shromažďují a zpracovávají velké množství údajů o osobách, věcech a událostech, 
které nezbytně potřebují pro plnění zákonných úkolů. Úniky takových informací mohou zmařit řízení vedené těmito orgány, řádné plnění 
služebních úkolů, nebo vážně ohrozit bezpečnost státu a osobní integritu dotčených osob. Mimo to také snižují důvěru veřejnosti v celý 
bezpečnostní systém. 
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K únikům informací v roce 2020 docházelo nejčastěji úmyslným poskytnutím informace za účelem získání neoprávněného prospěchu.

V oblasti úniků informací z bezpečnostních sborů v roce 2020 zadokumentovala GIBS celkem 11 (+2) případů. Trestní stíhání bylo zahájeno 
vůči 3 (-3) osobám, z toho se jednalo o 2 (-3) příslušníky Policie a 1 (0) civilní osobu. 

V oblasti šetření možných úniků informací z trestního řízení hraje nezaměnitelnou roli především dozorový státní zástupce předmětného 
trestního řízení, který kvalifikovaně posoudí, zejména škodlivost daného jednání s ohledem na zásadu subsidiarity trestní represe, tedy 
s ohledem na ustanovení § 12 odst. 2 trestního zákoníku. Tato zásada de facto znamená, že v případech méně společensky škodlivých 
postačí kázeňský postih provinilce namísto postihu soudního.

Oblasti úniků informací z bezpečnostních sborů věnuje GIBS stále značnou pozornost a ve spolupráci s vedením bezpečnostních sborů jsou 
k eliminaci možných úniků navrhována preventivní opatření.

S problematikou úniků informací je velmi úzce propojena počítačová kriminalita, někdy též nazývaná jako „kyberkriminalita“. Dle 
statistického výstupu GIBS o počtech trestných činů spáchaných příslušníky a zaměstnanci bezpečnostních sborů včetně civilních osob 
v roce 2020 bylo zadokumentováno celkem 11 skutků neoprávněného přístupu k počítačovému systému a nosiči informací dle ustanovení 
§ 230 trestního zákoníku.

GIBS vyšetřovala případ pražského policisty zařazeného na odboru hospodářské kriminality, který žádal od července do září roku 
2018 prostřednictvím civilní osoby úplatky. Tento prostředník docházel za vytipovanými lidmi, kteří figurovali v konkrétním trestním 
řízení jako podezřelí v nezákonném obchodování s nelegálními přípravky. Prostředník jim následně nabízel poskytnutí informací ze 
spisového materiálu a plánovaných policejních úkonech. Za tyto „služby“ pak policista přes svého prostředníka požadoval až 20 
milionů Kč. Inspektoři v dubnu 2020 zahájili trestní stíhání proti policistovi pro přečin zneužití pravomoci úřední osoby podle § 329 
odst. 1 písm. a) trestního zákoníku, přečin ohrožení utajované informace dle § 317 odst. 1 trestního zákoníku, zločin přijetí úplatku 
dle § 331 odst. 2, odst. 3 písm. b) trestního zákoníku. Proti civilní osobě zahájili trestní stíhání pro přečin zneužití pravomoci úřední 
osoby dle § 329 odst. 1 písm. a) trestního zákoníku ve formě účastenství, dle § 24 odst. 1 písm. c) trestního zákoníku, zločin přijetí 
úplatku, dle § 331 odst. 2, 4 písm. a) trestního zákoníku. V lednu 2021 Vrchní státní zastupitelství v Praze podalo u Městského soudu 
v Praze obžalobu proti policistovi a civilní osobě z výše uvedených trestných činů. 

Dne 12. 3. 2021 byl Městským soudem v Praze vyhlášen rozsudek, jímž byl bývalý příslušník Policie uznán vinným a odsouzen 
nepravomocně za trestné činy zneužití pravomoci úřední osoby dle § 329 odst. 1 písm. a), odst. 2 písm. c) trestního zákoníku, přijetí 
úplatku dle § 331 odst. 2, odst. 3 písm. b) trestního zákoníku, neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči informací dle 
§ 230 odst. 2 písm. a), odst. 4 písm. c) trestního zákoníku a ohrožení utajované informace dle § 317 odst. 1 trestního zákoníku, k 
trestu odnětí svobody v trvání 6 let se zařazením do věznice s ostrahou a k peněžitému trestu ve výši 200.000,- Kč. U další stíhané 
osoby byla rovněž prokázána vina a tato osoba byla odsouzena nepravomocně za trestný čin přijetí úplatku dle § 331 odst. 2, odst. 
3 písm. b) trestního zákoníku, ve formě pomoci dle § 24 odst. 1 písm. c) trestního zákoníku, k trestu odnětí svobody na 2 roky s 
podmíněným odkladem jeho výkonu na 2 roky.
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Trestná činnost v oblasti extremismu, omamných a psychotropních 
látek a domácího násilí
V oblasti extremismu v roce 2020 GIBS zahájila trestní stíhání proti 1 (-1) osobě, jednalo se o zaměstnance Policie.

V oblasti zneužívání omamných a psychotropních látek v roce 2020 zdokumentovala GIBS celkem 14 (+5) případů. Trestní stíhání bylo 
zahájeno vůči 22 (+17) osobám. Jednalo se o 3 (0) příslušníky Policie, 1 (+1) zaměstnance Vězeňské služby a 18 (+18) civilních osob.

Občanský zaměstnanec věznice, který zde pracoval jako šéfkuchař, kdy bylo prověřováním zjištěno, že minimálně od března 2019 
předával metamfetamin - pervitin odsouzenému a tento následně pervitin distribuoval mezi ostatní vězně společně se svým 
odsouzeným bratrem. V této souvislosti bylo prověřováno přes 22 lidí, kteří páchali trestnou činnost jako organizovaná zločinecká 
skupina s konkrétním rozdělením rolí. Detailním prověřováním bylo zjištěno, že výrobu drog zajišťovala přítelkyně jednoho z 
odsouzených bratrů a otec obou bratrů nakládal s penězi za prodej drog a spravoval bankovní účty, kam byly peníze za prodej 
připsány. Přítelkyně i otec předávali drogy kuchaři jako prostředníkovi a to buď osobně v místech mimo areál věznice, nebo 
přehozením balíků přes zeď věznice. Dále bylo zjištěno, že tímto způsobem nebyly přehazovány pouze drogy, ale i další zakázané 
předměty včetně mobilních telefonů, přes které z věznice zmínění komunikovali. Pervitinu a zakázaných věcí se za dokumentované 
období ve věznici prodalo mezi odsouzenými přibližně za částku tři čtvrtě milionu korun. Případ začali příslušníci GIBS dokumentovat 
od podzimu roku 2019 a vlastní realizace proběhla na začátku června 2020 v samotné věznici a na dalších místech celé České 
republiky, kdy při domovních prohlídkách byly zajištěny čtyři laboratoře na výrobu pervitinu a pervitin samotný v množství přes 
300 gramů, který byl určený k další distribuci. Proti pěti osobám bylo zahájeno trestní stíhání pro zvlášť závažný zločin nedovolená 
výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy podle § 283 odst. 1, odst. 2 písm. a) trestního zákoníku, zvlášť 
závažný zločin účast na organizované zločinecké skupině podle § 361 odst. 1 trestního zákoníku a pro přečin maření výkonu úředního 
rozhodnutí a vykázání podle § 337 odst. 1 písm. g) trestního zákoníku. V této souvislosti také bylo zahájeno trestní stíhání proti 
devíti civilním osobám, které se na trestné činnosti nějakým způsobem podílely. Šlo především o účast na organizované zločinecké 
skupině, výrobu a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy nebo maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.

V oblasti domácího násilí v roce 2020 zdokumentovala GIBS celkem 14 (+6) případů. Trestní stíhání bylo zahájeno vůči 3 (-2) osobám, 
jednalo se o 2 (-3) příslušníky Policie, 1 (+1) příslušníka Vězeňské služby.

V těchto případech se zejména jedná o selhání jednotlivců, které přímo nesouvisí s plněním služebních úkolů. 

Policista služebně zařazen na Krajském ředitelství policie Středočeského kraje na Územním odboru Příbram v průběhu ledna a února 
roku 2020 neoprávněně vyrobil psychotropní látku metamfetamin a dále převážel ze zahraničí přípravky k jeho výrobě. Společně s 
jednou civilní osobou bez povolení z Polska dovezl svým osobním automobilem několik desítek balení léčivých přípravků obsahujících 
látku pseudoefedrin a následně se společně několikrát dopustili výroby metamfetaminu. Výrobě přihlížela druhá civilní osoba, která 
je taktéž uživatelkou drog. Prověřováním bylo zjištěno, že je policista uživatelem drog a vzhledem k tomu, že mu docházely peníze 
na jejich koupi, tak se rozhodl drogu si tzv. podomácku vyrobit. Při domovní prohlídce v policistově bytě GIBS zajistila několik věcí 
k výrobě metamfetaminu i samotný metamfetamin. Na příslušníka byla již podána obžaloba pro přečin nedovolená výroba a jiné 
nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy. U dvou civilních osob byla taktéž podána obžaloba a to pro stejný přečin – u 
jedné ve formě spolupachatelství, u druhé ve stádiu pokusu.
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Policista zařazený na pražském oddělení pohotovostní motorizované jednotky svým obchodem s drogami nevědomě přivedl GIBS 
na stopu organizované skupiny Čechů, kteří získávali drogy ze Španělska. GIBS se zabývala několik měsíců příslušníkem policie, 
který nejméně od února do listopadu roku 2020 obstarával jak pro sebe, tak pro své známé kokain, jehož prodejem si přivydělával 
a to v minimálně 26 případech. Následně GIBS zjistila, že jeho dodavatel, jakožto hlavní organizátor této trestné činnosti, drogy 
získával přes kontakty působící ve Španělsku a to konkrétně přes Čecha, který ve Španělsku pobýval. Další muž měl pak působit 
jako kurýr. Na základě této skutečnosti byla zmapována cesta hlavního organizátora za jeho komplicem do Španělska za účelem 
domluvení obchodu. Ihned po jejich společném příjezdu do Česka došlo dne 5. 12. 2020 k zadržení. V rámci domovní prohlídky 
bylo zajištěno 450 g pervitinu, 170g kokainu, 70.000,- Euro, 850.000,- Kč. U hlavního pachatele GIBS zadokumentovala přes 
360 případů prodeje omamných a psychotropních látek. Na kolik si policista svým obchodování přišel, není konkrétně stanoveno, 
nicméně za jeden gram požadoval průměrně 2.500,- Kč. Proti policistovi bylo zahájeno trestní stíhání a to z přečinu nedovolená 
výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. Proti třem civilním osobám bylo zahájeno trestní stíhání ze 
zvlášť závažného zločinu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. 

Trestná činnost s podezřením na nepřiměřené násilí, brutalitu, mučení 
a nelidské a jiné kruté zacházení při výkonu pravomoci příslušníků 
bezpečnostních sborů
Činnost GIBS v této oblasti spočívá zejména ve sledování a vyhodnocování informací o násilném jednání vůči osobám omezeným na 
osobní svobodě, nebo osobám, proti kterým směřují zákroky příslušníků bezpečnostních sborů. Především se jedná o prověřování podnětů 
poškozených osob, informací předávaných bezpečnostním sborům, ale i z vlastní operativně pátrací činnosti GIBS.

V oblasti nepřiměřeného násilí při výkonu pravomoci příslušníků bezpečnostních sborů v roce 2020 GIBS zdokumentovala celkem 30 (-27) 
případů. Trestní stíhání bylo zahájeno vůči 19 (+8) osobám, z toho se jednalo o 4 (-5) příslušníky Policie a 15 (+13) příslušníků Vězeňské 
služby.

GIBS řeší i nepřiměřené násilí ze strany příslušníků bezpečnostních sborů při výkonu činnosti, které je posléze vyhodnoceno jako 
zneužití pravomoci úřední osoby. Jedním z případů, které jsme vyšetřovali v roce 2020, byl případ, kdy policista zařazen na oddělení 
hlídkové služby Městského ředitelství policie Ostrava jako člen motorizované hlídky, která pronásledovala v srpnu 2019 ujíždějící 
odcizené motorové vozidlo, provedl následně služební zákrok proti členu osádky tak, že použil bezdůvodné a nepřiměřené násilí při 
procesu poutání. Podezřelý se poté, co s vozidlem havaroval, vydal na útěk, policista ho dostihl a svedl k zemi za použití donucovacích 
prostředků. Muž byl zpacifikován. V momentě, kdy muž ležel na zemi a nekladl již žádný odpor, policista bez jakéhokoliv důvodu ho 
ze své pozice v kleče nad ním udeřil minimálně 25 opakovanými údery pěstmi do zadní části hlavy, trupu a nohou. Ruce měl navíc 
chráněny taktickými rukavicemi. Dále ho pravým kolenem udeřil do oblasti zad. Po tomto fyzickém útoku se ocitl muž na břiše a 
až poté mu byla přiložena pouta. Následně mu levým kolenem přiklekl na krk, celou vahou se několikrát zhoupl a pravou rukou ho 
udeřil do zad. Nakonec ho nešetrným a nepřirozeným způsobem zvedl za spoutané paže, posadil na okraj chodníku, udeřil ho dlaní 
pravé ruky na pravou stranu hlavy a několikrát s ním smýkl po asfaltovém povrchu chodníku. Muž následně po předchozím užití 
drog zkolaboval a zdravotnickou záchrannou službou byl převezen do nemocnice, kde byl hospitalizován. Důsledným vyhodnocením 
všech důkazních materiálů bylo zjištěno, že ze strany muže v popisované části služebního zákroku objektivně nehrozil žádný útěk, 
nebyla ohrožena bezpečnost zakročujících policistů nebo jiných osob. Na základě výše uvedených skutečností policejní orgán GIBS 
proti policistovi zahájil trestní stíhání pro zločin mučení a jiné nelidské a kruté zacházení dle §149 odst. 1, odst. 2 písm. a) trestního 
zákoníku, kdy v srpnu 2020 byla pro výše uvedený trestný čin podána obžaloba.
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GIBS zadokumentovala, že příslušníci Vězeňské služby zařazeni ve Věznici Rýnovice trestali v rámci své služby na uzavřeném oddílu 
věznice odsouzené, a to jak verbálně, tak fyzicky, a to nejméně od února 2020 do ledna 2021. Vězně fyzicky trestali například za 
opakované požadavky, kterých se dožadovali za pomocí tzv. „hlásky“ na uzavřeném oddílu nebo naopak takové trestání zatajovali, 
přihlíželi mu či v něm dalším příslušníkům nezabránili. Dozorci současně v postavení úřední osoby zneužívali závislosti vězňů a 
využívali skutečnosti, že by mohla být věrohodnost výpovědí odsouzených, podaných v rámci případného prověřování, snižována 
v souvislosti s jejich trestní minulostí a výkonem kázeňských trestů na uzavřeném oddělení. Do současné doby bylo zahájeno trestní 
stíhání proti 12 příslušníkům, a to zejména pro trestné činy zneužití pravomoci úřední osoby a porušení povinnosti dozorčí nebo jiné 
služby spáchané ve formě přímého pachatelství, ve spolupachatelství či v některé z forem trestní součinnosti. 

Kauza vyšetřovaná českobudějovickým oddělením GIBS od roku 2018, která zasahuje až do roku 2020 a není stále ukončena, byla 
původně kvalifikovaná mimo jiné pro zločin mučení a jiného nelidského a krutého zacházení podle § 149 odst. 1, 2 písm. a) trestního 
zákoníku a dalších trestných činů, jehož podstata tkví v naprosto bezprecedentním zacházením se zadrženým člověkem ze strany 
dvou příslušníků Policie, kteří zadrženého, který byl osobou s poměrně rozsáhlou kriminální minulostí, vydíráním nutili k přiznání 
něčeho, co nespáchal a to i za použití násilí. Jeden z obviněných policistů, bohužel, v průběhu vyšetřování spáchal sebevraždu, pročež 
se proti GIBS rozpoutala negativní kampaň a to zejména ve sdělovacích prostředcích, živená osobami, které kauzu neznaly buď 
vůbec, nebo jen zcela okrajově. Prvoinstanční Okresní soud v Českých Budějovicích se ve svém rozsudku ze dne 20. 2. 2020 ztotožnil 
se skutkovými zjištěními přípravného řízení a druhého z policistů uznal vinným z vytýkaného jednání, byť upravil dosavadní právní 
kvalifikaci. Odvolací Krajský soud v Českých Budějovicích však tento rozsudek dne 30. 4. 2020 zrušil, a jednání policisty odevzdal 
do kázeňského řízení služebnímu funkcionáři Policie, přičemž tento soud zcela nevybíravým způsobem komentoval skutečnosti s 
případem naprosto nesouvisející a tím značně poškodil dobré jméno GIBS. Nehledě na to, že zcela ignoroval fakta, jednotlivé části 
jednání obžalovaného policisty vytrhával z kontextu a rezignoval na základní hodnoty, kterými se policisté při jednání s jakýmkoliv 
občanem musejí řídit. Případ pozorně sleduje ředitel GIBS, neboť jednání tohoto soudu, resp. skutečnosti uvedené v předmětném 
rozsudku považuje za z jakýchkoliv mezí vybočující, neetický a hrubý útok na zcela profesionálně provedené přípravné řízení trestní 
a na příslušníky GIBS. Uvedené logicky neušlo pozornosti Nejvyššího státního zastupitelství, které v této věci podalo dne 16. 6. 2020 
dovolání, o kterém potom Nejvyšší soud rozhodl tak, že rozhodnutí Krajského soudu v Českých Budějovicích zrušil a vrátil mu věc k 
novému projednání a rozhodnutí, přičemž mu vytkl množství vad, z nichž byly pouze některé výše nastíněny. Zároveň nejvyšší soud 
upozornil, že jemu podřízený soud je povinen se řídit jeho názorem. Zde je potřeba také zmínit, že uvedené rozhodnutí nejvyššího 
soudu č. j. 7 Tdo 865/2020 ze dne 1. 9. 2020 má široký a velice významný dopad pro činnost všech orgánů činných v trestním řízení, 
neboť detailně popsal a aproboval možnost použití sledování osob a věcí dle § 158d) trestního řádu v jiných kauzách, než ve kterých 
byly nařízeny. Krajský soud v Českých Budějovicích, byť vázán právním názorem Nejvyššího soudu, však jednání policisty opět 
odevzdal do kázeňského řízení příslušnému služebnímu funkcionáři Policie, na což Nejvyšší státní zastupitelství nemohlo reagovat 
jinak, než opětovným podáním mimořádného opravného prostředku dovolání k Nejvyššímu soudu. V době tvorby této výroční zprávy 
Nejvyšší soud opětovně rozhodl o zrušení rozhodnutí Krajského soudu v Českých Budějovicích a vrátil mu věc k novému projednání, 
přičemž v jednom bodu svého usnesení ve vztahu k činnosti krajského soudu konstatoval, že „nejde už o hodnocení důkazů, ale o 
překrucování reality“.

Zajišťování výnosů z trestné činnosti
Dalším cílem GIBS na rok 2020 byla oblast zajišťování výnosů z trestné činnosti. V předchozích letech byla činnost v oblasti vyhledávání 
a odčerpávání výnosů z trestné činnosti (dále jen „finanční šetření“) na GIBS prováděna jedním pracovníkem, který zpracovával pouze 
administrativní úkony směřující k zadokumentování majetkového profilu zájmových osob, nebyly ale využívány operativní informace za 
účelem vyhledání majetku a zadokumentování skrytých převodů majetku. K zajišťování majetku docházelo výjimečně, o výši zajištěného 
majetku pro účely odčerpání nebyla vedena žádná statistika.

23



Od ledna 2020 byly v této oblasti nastaveny změny. Na jednotlivých pracovištích jsou všichni výkonní pracovníci proškolováni v dotčené 
problematice, vedoucí jednotlivých pracovišť určili specialisty, kteří se budou nadále v rámci svojí činnosti věnovat i oblasti finančního 
šetření. Tito specialisté jsou seznamováni s aktuálními trendy a rozhodovací praxí soudů v rámci případů realizovaných na GIBS policejními 
orgány jiných bezpečnostních sborů. Vedoucí organizačních článků spolu se specialisty vyhodnocují případy po zahájení úkonů trestního 
řízení z hlediska finančního šetření. Ve složitých případech mohou přizvat útvarového garanta na finanční šetření. Od ledna 2020 byl 
zprovozněn statistický modul, který přehledně eviduje zajištěný majetek za stanovené období (obdobný funguje v rámci Policie).

Za rok 2020 GIBS zajistila majetek v celkové výši 4.435.459,- Kč. V 11 případech jako náhradní hodnota dle § 79g trestního řádu v hodnotě 
1.025.454,- Kč, ve dvou případech jako přímý výnos z trestné činnosti či nástroj v hodnotě 3.308.805,- Kč a 12 případech jako věc vydaná 
či odňatá v hodnotě 120.310,- Kč. Veškerá rozhodnutí o zajištění majetku vydaná v roce 2020 jsou již pravomocná, v případech, kdy byly 
podány stížnosti ze strany obviněných, soudy rozhodly ve 100% případů kladně a shledaly zajištění jako důvodné.

Oznámení v souvislosti s pandemií COVID-19
S pandemií  COVID-19, respektive s dlouho trvajícími restriktivními opatřeními v České republice GIBS zaznamenala nový fenomén 
spočívající ve zvýšené aktivitě oznamovatelů, namířenou proti příslušníkům zejména Policie v podobě různých oznámení, podávaných 
zkresleným pohledem a vyjadřujícím určitou averzi vůči represivním složkám státu.  Nejčastěji se jedná o videa vytržená z celkového 
kontextu celé situace, či o klasické vyfabulované zprávy. GIBS v roce 2020 v souvislosti s těmito oznámeními, po jejich řádném prošetření 
nezjistila, že by se příslušníci bezpečnostních sborů dopouštěli trestných činů při demonstracích, kontrolách a jiných úkonech, prováděných 
v souvislosti s dohledem či vynucováním dodržování opatření proti šíření nemoci Covid-19. 

Z úřední povinnosti i na základě několika následných oznámení se GIBS zabývala zákrokem Policie při demonstraci na Staroměstském 
náměstí v Praze dne 18. 10. 2020. V této souvislosti GIBS vyhodnocovala kamerové záznamy, které byly při demonstraci pořízeny. 
Konkrétně se jednalo o několik kamerových záběrů a to údajného neprofesionálního jednání policistky a napadení demonstranta 
z její strany, údajného úmyslného nepropouštění lidí ze Staroměstského náměstí, údajné podezřelé činnosti antikonfliktního týmu 
a odpalování výbušnin ze strany osob v černých bundách, které jim měla údajně vydat Policie, dále fyzického útoku na jednoho 
z účastníků demonstrace a házení zásahových výbušek do davu ze strany Policie a možné hanobení symbolu České republiky - státní 
vlajky. V rámci šetření služebního zákroku prováděným policistkou, konkrétně použití donucovacího prostředku, bylo zjištěno, že 
jeden z účastníků do policistky strkal a slovně ji urážel. Donucovací prostředky byly užity po výzvě, aby takového jednání zanechal, 
avšak neuposlechl. Služební zákrok tedy vyhodnotil policejní orgán GIBS jako oprávněný a přiměřený. V rámci šetření, kdy policisté 
zabránili účastníkům odejít ze Staroměstského náměstí, vyhodnotil policejní orgán GIBS jako přiměřený a oprávněný, a to z důvodu 
včasného podání výzvy k opuštění daného místa a umožnění odchodu běžných účastníků po uzavření odchodových tras přes policejní 
kordon. S ohledem na vývoj bezpečnostní situace byla vždy v souvislosti s touto aktuální situací volena jiná odchodová trasa. 
Veškeré pokyny směřovaly k tomu, aby osobám, které se nedopouštěly protiprávního jednání, byl umožněn průchod skrz policejní 
kordon, což se také stalo. V rámci šetření činnosti antikonfliktního týmu nebyla prokázána příslušnost dvou mužů zachycených na 
předmětném videozáznamu k Policii, s největší pravděpodobností se jednalo o účastníky shromáždění. V rámci šetření možného 
předání výbušnin civilní osobě ze strany Policie bylo zjištěno, že na pořízených fotografiích a videozáznamu z místa jsou zachyceny 
dvě různé osoby, a to jednak příslušník Policie s rukávovou páskou „policie“ a dále civilní osoba z řad účastníků demonstrace bez 
rukávové pásky, které policisté zajistili pyrotechniku a zbraň - boxer. Došlo tedy k záměně policisty v civilním oděvu s účastníkem 
demonstrace. Skutečnost, že by policisté předali jakémukoliv účastníkovi pyrotechniku, nebyla nijak prokázána. V rámci šetření 
možného fyzického útoku vedeného proti účastníkovi demonstrace a házení výbušek do davu ze strany policie bylo policejním 
orgánem GIBS zjištěno, že se jednalo o účastníka, který několikrát neuposlechl výzev policistů, a proto byly proti němu použity 
donucovací prostředky. Následně byl, po předchozím neuposlechnutí výzev, použit vodní stříkač a zásahová výbuška, a to proti 
agresivnímu davu. V rámci možného hanobení symbolu České republiky - státní vlajky ze strany Policie bylo zjištěno, že muž vytrhl 
jinému muži státní vlajku z rukou a touto napadal policisty, následně bránil průjezdu policejního vodního stříkače. Vzhledem k 
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tomu, že muž neuposlechl výzvy policistů, bylo proti němu použito donucovacích prostředků a vlajka byla odebrána. Policejní orgán 
GIBS dle všech zjištěných informací došel k závěru, že služební zákrok byl v souladu se zákonem, použití donucovacích prostředků 
bylo oprávněné a přiměřené dané situaci a vzhledem k tomu, že ocelová tyč, ke které byla připevněna státní vlajka České republiky, 
představovala pro zakročující policisty bezprostřední ohrožení, její dočasné odebrání zajištěnému muži bylo v dané situaci zcela 
adekvátní.

V současné době vede GIBS trestní stíhání zaměstnankyně Policie, zařazená na Krajském ředitelství policie Královéhradeckého kraje, 
pro spáchání zločinu šíření nakažlivé lidské nemoci podle § 152 odst. 1, odst. 2 písm. b) trestního zákoníku, neboť tato, plně si vědoma 
toho, že byla pozitivně testována na nemoc Covid-19 a byla poučena o izolaci, opustila v době této izolace své bydliště, pohybovala 
se na ulici, nastoupila s dalšími osobami do osobního vlaku, kterým dorazila na vlakové hlavní nádraží v Hradci Králové, pokračovala 
pěšky po ulici do zaměstnání v budově Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, následně zde vykonávala pracovní 
činnost, přičemž v této době přišla do kontaktu s nejméně třemi osobami, následně šla pěšky zpět na nádraží a vlakem odcestovala 
do místa trvalého bydliště, když nemoc Covid-19 je podle nařízení vlády č. 75/2020 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 453/2019 
Sb., od 13. 3. 2020 nakažlivou lidskou nemocí ve smyslu § 152 a § 153 trestního zákoníku.

Kriminalita v jednotlivých bezpečnostních sborech 
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Policie České republiky
Příslušníci Policie byli v roce 2020 trestně stíháni pro 126 (-12) trestných 
činů. Nejčastěji se jednalo o zneužití pravomoci úřední osoby 24 (+2) 
případů, silniční a dopravní nehody v 31(+12) případech a dále nadržování 
celkem v 6 případech a úmyslné ublížení na zdraví v 6 případech.

Zaměstnanci Policie byli v roce 2020 trestně stíháni pro 15 (+7) trestných 
činů.

Celní správa České republiky
Příslušníci Celní správy byli v roce 2020 trestně stíháni pro 1 (-5) trestných 
činů. Jednalo se o jeden trestný čin a šlo o případ silniční dopravní nehody.

Zaměstnanci Celní správy byli v roce 2020 trestně stíháni pro 1 (+1) trestný 
čin.

Vězeňská služba České republiky
Příslušníci Vězeňské služby byli v roce 2020 trestně stíháni pro 51 (+25) 
trestných činů. Nejčastěji se jednalo o trestný čin zneužití pravomoci úřední 
osoby 16 (+12) případů, silniční a dopravní nehody v 15 případech a ohrožení 
pod vlivem návykové látky ve 3 případech.

Zaměstnanci Vězeňské služby byli v roce 2020 trestně stíháni pro 6 (+3) 
trestných činů.

Zde je patrný znatelný nárůst v počtu stíhaných příslušníků i zaměstnanců 
Vězeňské služby oproti předcházejícímu roku, a to celkem o 28 osob.

Nadržování

Silniční a dopravní nehody

Úmyslné ublížení
na zdraví

Zneužití pravomoci
úřední osoby

POLICIE

100%
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5%
24%

19%
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47%
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33%
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ZKOUŠKY
SPOLEHLIVOSTI

K předcházení, zamezování a odhalování protiprávního jednání u 
příslušníků nebo zaměstnanců Policie, Celní správy, Vězeňské služby 
a GIBS je oprávněn příslušník GIBS provést zkoušku spolehlivosti. 
Zkoušku spolehlivosti provádějí příslušníci GIBS, kteří jsou zařazeni 
na specializovaném pracovišti. GIBS jako jediný bezpečnostní sbor, 
a rovněž i jako jediný státní orgán v České republice, disponuje 

oprávněním k provádění zkoušek spolehlivosti.



Podle ustanovení § 41 odst. 2 zákona o GIBS zkouška spolehlivosti spočívá v navození 
situace, kterou je zkoušená osoba povinna řešit.

Všichni příslušníci, kteří provádějí zkoušku spolehlivosti, respektují základní principy 
toho, že v rámci navození situace, kterou je zkoušená osoba povinna řešit, nesmí dojít k 
tzv. provokaci. Jakákoliv forma provokace není během provádění zkoušky spolehlivosti 
přípustná.

Při provádění zkoušky spolehlivosti musí být zachována 
lidská důstojnost a jejím prováděním nesmí dojít k 
bezprostřednímu ohrožení nebo poškození života nebo 
zdraví osob, jejich majetku anebo k omezení svobody osob.

Průběh zkoušky spolehlivosti musí být ze zákona dokumentován obrazovým a zvukovým 
záznamem a dále je o vykonané zkoušce spolehlivosti pořízen úřední záznam.

Zkouška spolehlivosti představuje jeden z nejvýznamnějších preventivních nástrojů pro 
předcházení protiprávního jednání u zákonem definovaných příslušníků a zaměstnanců 
a současně je tímto institutem posilován princip právního státu. Praktické zkušenosti 
ukazují, že zkouška spolehlivosti představuje mimo jiné jeden z úspěšných způsobů 
boje proti korupci.

V rámci GIBS je provádění zkoušek spolehlivosti upraveno interními předpisy, každá 
zkouška podléhá přísnému schvalovacímu procesu, v rámci něhož se ověřuje naplnění 
všech podmínek pro její vykonání.

V roce 2020 bylo zaevidováno celkem 57 žádostí o provedení zkoušek spolehlivosti, 
přičemž dokončeno a zadokumentováno bylo 26. Ve 3 případech nebyly zkoušky 
provedeny z důvodu změny služebního zařazení zkoušených osob. V rámci provedených 
zkoušek spolehlivosti v roce 2020 nebylo zjištěno protiprávní jednání. 

Výzvou, se kterou je potřeba se při provádění zkoušek spolehlivosti vypořádat, je 
nečinnost zkoušených osob, které velmi často nijak nereagují na podněty v rámci 
probíhající zkoušky. Mnoho zkoušek je proto nutné provádět opakovaně. Dalším 
problémem je nedostatek informací ke zkoušeným osobám. Tento problém souvisí s 
tím, že GIBS nemá do současné doby přístup k požadovaným informačním systémům 
užívaným bezpečnostními sbory. 

GIBS, v souladu se svou zákonnou povinností podle ustanovení § 41 odst. 9 zákona o 
GIBS, jednou za půl roku v souhrnné zprávě sděluje příslušnému bezpečnostnímu sboru 
jména zkoušených osob, které se při zkoušce spolehlivosti nedopustily protiprávního 
jednání.
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Metodická doporučení a preventivní opatření
Dle ustanovení § 2 odst. 4 zákona o GIBS je úkolem GIBS sledování a vyhodnocování informací o protiprávní činnosti příslušníků Policie, 
Celní správy a Vězeňské služby. GIBS navrhuje opatření pro předcházení této protiprávní činnosti. Dle ustanovení § 2 odst. 5 zákona o GIBS 
je úkolem GIBS vydávat metodická doporučení pro činnost jednotlivých bezpečnostních sborů. 

V roce 2020 GIBS vydala Metodické doporučení pro činnost bezpečnostních sborů č. 1/2020. 
V tomto doporučení GIBS posuzovala efektivnost dosavadních kontrol užívání omamných a 
psychotropních látek u příslušníků Policie a následně doporučila inovativní postup.

Podnětem k vydání metodického doporučení bylo zejména trestní stíhání vedené proti příslušníkovi bezpečnostního sboru, který byl obviněn 
ze spáchání přečinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy podle § 283 odst. 1 trestního 
zákoníku. Policejní orgán GIBS při šetření daného případu zjistil, že příslušník převážel do České republiky léky s obsahem pseudoefedrinu 
v úmyslu neoprávněně vyrobit psychotropní látku metamfetamin (pervitin). V šetření bylo dále zjištěno, že hlavním motivem příslušníka pro 
výrobu pervitinu bylo jeho užívání. 

Po nastudování a prozkoumání právních předpisů zabývajících se touto problematikou GIBS vydala metodické doporučení, ve kterém se 
zaměřila na následující:

1) Při vstupní prohlídce GIBS doporučuje vždy zachovat u uchazečů, kteří byli vyhodnoceni jako fyzicky a duševně způsobilí provedení 
toxikologického vyšetření. Zároveň zde GIBS vyzdvihla dobrou praxi, kterou Policie aplikuje při vstupních prohlídkách.

2) U periodických prohlídek si je GIBS vědoma zákonných limitací na plošné testování všech příslušníků Policie v rámci periodických 
prohlídek, a s ohledem na to, doporučuje zvážit zahájení konzultací (včetně možnosti legislativních změn) k nalezení optimálního 
řešení pro toxikologická vyšetření v rámci preventivních prohlídek u příslušníků bezpečnostních sborů tak, aby bylo možno pravidelně 
kontrolovat každého příslušníka na přítomnost návykových látek v těle. 

3) Další z řady prohlídek je prohlídka mimořádná. Zde GIBS apelovala na nadřízené příslušníky a funkcionáře, aby příslušníky, u kterých 
bude spatřovat známky užívání návykových látek, nechala otestovat na jejich přítomnost. Pokud příslušník absolvování této zkoušky 
odmítne, mělo by se na něj hledět jako by byl pod vlivem návykové látky. 

4) Na rozkaz vedoucího příslušníka je dle § 92 odst. 3 písm. i) zákona o služebním poměru, povinností podřízeného podrobit se zjištění, 
zda není pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek. Pokud příslušník odmítne, má se na něj hledět jako by byl pod vlivem 
alkoholu/návykové látky.

GIBS na závěr konstatovala, že příslušník, který by užíval omamné a psychotropní látky může být v době výkonu své služby nebezpečný pro 
sebe i své okolí. Může tím být výrazně omezena jeho schopnost rozpoznávací a ovládací. Takový příslušník může mít sklony k agresivitě a tyto 
sklony mohou způsobit nenávratné následky např. při manipulaci a použití zbraně. Dále takový příslušník představuje zvýšené riziko při řízení 
služebního vozidla. Následkem požití návykové látky může být také znatelné zhoršení schopnosti soustředění a zhoršení v oblasti krátkodobé 
paměti, existuje vážné riziko nesprávného vyhodnocení situace, zákroku a sepsání následného úředního záznamu.

GIBS preventivně působí k jiným bezpečnostním sborům přednáškovou činností z řad zkušených příslušníků GIBS.
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Kontrola
Kontrola činnosti
Jeden z pilířů kontroly GIBS je zakotven v hlavě XI. zákona o GIBS v ustanovení § 57. Kontrolu činnosti GIBS, včetně kontroly použití odposlechu 
a záznamu telekomunikačního provozu a použití sledování osob a věcí podle trestního řádu vykonává Poslanecká sněmovna Parlamentu České 
republiky, která k tomu účelu zřizuje kontrolní orgán, který se skládá z poslanců určených Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České 
republiky. Kontrolní orgán provádí kontrolu v organizačních částech GIBS. Podmínkou zahájení kontroly je vyrozumění předsedy vlády o této 
kontrole. Ředitel předkládá kontrolnímu orgánu nejméně dvakrát ročně zprávu o použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu 
sledování osob a věcí a dále též na jeho žádost informace o použití těchto prostředků. Tím není dotčeno právo kontrolního orgánu požadovat 
informace a účast na jednání kontrolního orgánu od jiných osob. Ředitel předkládá vládě, výboru Poslanecké sněmovny příslušnému ve věcech 
bezpečnosti a kontrolnímu orgánu jednou ročně zprávu o činnosti GIBS a analýzu použití úkonů výše specifikovaných.

Stálá komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů (dále jen „komise“) je kontrolním 
orgánem Poslanecké sněmovny zřízeným k účelu kontroly činnosti GIBS. Od počátku ustanovení komise GIBS poskytuje součinnost k naplnění 
všech zákonných zmocnění a zajištění řádné kontroly činnosti. Komisi byla v průběhu roku 2020, mimo jiné, poskytnuta součinnost formou 
písemného stanoviska v 33 případech, z toho 15 stanovisek bylo zpracováno oddělením vnitřní kontroly a 18 stanovisek kanceláří ředitele.

Rovněž Stálé komisi pro kontrolu použití odposlechů a záznamů telekomunikačního provozu, použití sledování osob a věcí a rušení provozu 
elektronických komunikací, který je kontrolním orgánem Poslanecké sněmovny zřízeným k účelu kontroly činnosti v souladu s příslušnými 
ustanoveními zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, byla v minulém roce poskytnuta součinnost ve formě stanoviska ředitele 
GIBS k plnění zákonného kontrolního poslání.

Dozorové a dohledové pravomoci státního zástupce
GIBS je policejním orgánem - orgánem činným v trestním řízení a tedy ve smyslu příslušných ustanovení trestního řádu v konkrétních 
trestních věcech podléhá dozorovým a dohledovým pravomocem státního zástupce příslušného státního zastupitelství. Státní zástupce je v 
rámci svých oprávnění například oprávněn vyžadovat od policejního orgánu spisy, včetně spisů, v nichž nebylo zahájeno trestní řízení, ukládat 
policejnímu orgánu GIBS provedení jednotlivých úkonů, jichž je třeba k objasnění věci nebo ke zjištění pachatele a k prověření skutečností 
nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin a v případě trestního řízení je příslušný k přezkoumávání postupu policejního orgánu i osoby 
v něm služebně činné. V souvislosti s tím má kompetenci odstraňování případných průtahů a závad v postupu policejního orgánu a to nejen 
na základě žádostí a opravných prostředků oprávněných osob. V souvislosti s výkonem dozoru nad zákonností postupu policejního orgánu je 
oprávněn taktéž dávat závazné pokyny k vyšetřování trestných činů, vyžadovat od policejního orgánu spisy, dokumenty, materiály a zprávy o 
spáchaných trestných činech za účelem prověrky, zda policejní orgán včas zahajuje trestní stíhání a řádně v něm postupuje, na stranu druhou 
je oprávněn i rušit nezákonná nebo neodůvodněná rozhodnutí a opatření policejního orgánu. 

Nejvyšší kontrolní úřad
Nejvyšší kontrolní úřad zahájil u GIBS kontrolu č. 20/27 – Majetek a peněžní prostředky státu určené na zajištění činnosti Generální inspekce 
bezpečnostních sborů. Tato kontrola bude probíhat i v roce 2021.

Kontrola ze strany veřejnosti
V ustanovení § 56 zákona o GIBS je zakotven legislativní rámec vnější kontroly ze strany veřejnosti. Zákon stanoví, že každý může upozornit 
GIBS na nedostatky v činnosti bezpečnostního sboru, na nějž se vztahuje působnost GIBS, tedy i GIBS samotné, nebo na skutečnost, že 
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se příslušník nebo zaměstnanec dopustil jednání, které naplňuje znaky trestného činu, přestupku nebo kázeňského přestupku. GIBS musí 
upozornění přijmout a do 30 dnů ode dne přijetí upozornění vyrozumět toho, kdo jej učinil, o přijatých opatřeních, pokud o toto vyrozumění 
osoba požádá. 

Vyrozuměním podatele je dosaženo zpětné vazby a v návaznosti na ní možnosti učinit další podání, pokud provedená opatření osobou 
poukazované nedostatky dostatečně nevypořádá. Analogicky k tomu se postupuje k stížnostem na postup příslušníků GIBS. Prošetřováním a 
vyřizováním stížností je věnována náležitá pozornost, tak, aby byla případné nežádoucí jevy a procesy, případně profesní pochybení příslušníků 
GIBS, nejen řádně zjištěna a dokumentována, ale mohla být činěna i preventivní opatření a vyhodnoceny okolnosti, které nežádoucí stav 
způsobily, za účelem jejich budoucí eliminace. 

Stížností na chování a postup příslušníků GIBS bylo v roce 2020 zaevidováno celkem 24, z nichž byly celkem 3 vyhodnoceny jako částečně 
důvodné. Zbylé stížnosti byly vyhodnoceny jako nedůvodné. 

V předešlém roce obdržela GIBS celkem 1 319 podání, kdy po jejich vyhodnocení GIBS přijala příslušná opatření, zpravidla se jednalo o 
postoupení věci dle věcné příslušnosti a vyrozumění podatele o tomto postupu. Trend nárůstu počtu podání zůstal zachován i v roce 2020.

Oddělení vnitřní kontroly 
Oddělení vnitřní kontroly má postavení nejen kontrolního orgánu vnitřní kontroly, ale i pověřeného policejního orgánu dle ustanovení § 12 odst. 
2 písm. i) trestního řádu, v případě řízení o trestných činech příslušníků GIBS nebo o trestných činech zaměstnanců GIBS. Vnitřní kontrola 
je zejména zaměřena na detekci a identifikaci případných provozních a právních rizik, spojených především s nedodržováním zákonných a 
interních předpisů. V roce 2020 byly provedeny obecné kontroly, které byly zaměřeny zejména na plnění úkolů vyplývajících ze spisového 
řádu GIBS, manipulace se služebními zbraněmi a hospodaření s automobilním majetkem. Provedenými kontrolami zjištěné nedostatky byly 
ryze administrativního a formálního charakteru bez následné škody anebo jiného nežádoucího důsledku. 

Interní audit 
V souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je 
v GIBS zřízen interní audit. Působnost interního auditu upravuje organizační řád a další interní předpisy ředitele GIBS. V průběhu roku 2020 
byla realizována tři auditní šetření, která byla orientována převážně na hospodářsko-ekonomickou činnost GIBS. V průběhu roku byl také 
prováděn monitoring realizace opatření, která vyplynula z nálezů interního auditu a byla schválena ředitelem GIBS. V rámci služby interního 
auditu byly také průběžně poskytovány konzultace v různých oblastech souvisejících jak s provedenými audity, tak i v jiných otázkách. 

Spolupráce
Základní formy spolupráce
GIBS při plnění svých úkolů spolupracuje s ozbrojenými silami, bezpečnostními sbory a dalšími orgány veřejné správy, jakož i s právnickými 
a fyzickými osobami. Spolupráce je nastavena zejména v oblasti výměny informací, kriminalisticko-technické činnosti, operativně pátrací 
činnosti a logistické podpory. Za účelem efektivního plnění zákonných úkolů GIBS jedná se složkami integrovaného záchranného systému, 
obecní policií, samosprávou měst a obcí, kraji a Magistrátem hl. m. Prahy, Finančním analytickým úřadem, Úřadem pro zastupování státu ve 
věcech majetkových a dalšími ústředními orgány státní správy (zejména Národním bezpečnostním úřadem a Úřadem pro ochranu osobních 
údajů). Specifickou oblastí je spolupráce a součinnost GIBS s veřejným ochráncem práv a úřadem vládního zmocněnce pro zastupování České 
republiky před Evropským soudem pro lidská práva. GIBS posiluje spolupráci s oddělením boje proti korupci, které je součástí odboru střetu 
zájmu a boje proti korupci v rámci sekce dohledu a justice na Ministerstvu spravedlnosti. GIBS dále působí v poradním orgánu Vlády České 
republiky pro oblast boje s korupcí, kterým je Rada vlády pro koordinaci boje s korupcí. V rámci své zákonné působnosti poskytuje GIBS 
uvedeným institucím součinnost, aby mohlo dojít k efektivnímu plnění zákonných úkolů všech státních institucí.
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Spolupráce se soustavou státního zastupitelství
GIBS si je vědoma toho, že soustava státních zastupitelství je z hlediska spolupráce v trestním řízení jejím nejdůležitějším partnerem. V 
posledních dvou letech intenzivně pracovala na posílení vztahů se státními zastupitelstvími s cílem především dosáhnout obnovení důvěry 
v GIBS ze strany státních zástupců. Profesní znalosti a zkušenosti a rozvoj souvisejících odborných kompetencí, jež jsou ze strany státních 
zastupitelství předávány zejména úseku trestního řízení GIBS je jedním z bodů rozvíjející se vzájemné spolupráce. Se státními zástupci 
nadále také probíhají časté a pravidelné konzultace v konkrétních oblastech úseku trestního řízení. Kvůli epidemiologické situaci muselo 
být odloženo připravené pracovní setkání všech vedoucích pracovníků se zástupci soustavy státních zastupitelství od krajských státních 
zastupitelství, přes vrchní až po nejvyšší státní zastupitelství, plánované pro rok 2020. Respektování rozhodovací a kontrolní úlohy státního 
zástupce v přípravném řízení trestním v duchu jeho úlohy jako „dominus litis“ je jedním z ústředních motivů koncepce vedení GIBS na úseku 
trestního řízení. 

Spolupráce s bezpečnostními sbory 
Hlavním účelem zřízení GIBS jakožto speciálního bezpečnostního sboru byla snaha o posílení zajištění nezávislosti trestního stíhání příslušníků 
dotčených bezpečnostních sborů. Mezi GIBS, jako inspekčním orgánem, a dotčenými bezpečnostními sbory nemůže být v oblasti spolupráce 
nastaven zcela vyrovnaný a reciproční vztah. Takový přístup, zejména v oblasti trestního řízení, do jisté míry vylučuje možnost efektivního 
plnění zákonných úkolů ze strany GIBS. Mimo oblast trestního řízení probíhá spolupráce na rovnocenné úrovni.

Mezinárodní spolupráce
GIBS při plnění svých úkolů spolupracuje s mezinárodní organizací Interpol, Evropským policejním úřadem, příslušnými orgány a institucemi 
Evropské unie a jejích členských států a s jinými mezinárodními organizacemi, s mezinárodními trestními soudy, mezinárodními trestními 
tribunály, popřípadě obdobnými mezinárodními soudními orgány, které splňují alespoň jednu z podmínek uvedených v § 145 odst. 1 písm. b) 
a c) zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, zahraničními bezpečnostními sbory a dalšími příslušnými zahraničními 
subjekty.

Složitá pandemická situace poznamenala i mezinárodní spolupráci na bilaterální a multilaterální úrovni. Se sousedními státy České republiky 
byly posilovány a rozvíjeny mezinárodně inspekční vztahy, které představují základní pilíře aliance s obdobnými inspekčními orgány. GIBS 
zejména jedná se styčnými důstojníky policejních sborů a zastupitelskými úřady působícími v České republice, a to s ohledem na stávající 
pandemickou situaci zejména distanční formou.

Dlouhodobě GIBS působí v EPAC/EACN (European Partners Against Corruption/European Contactpoints Network Against Corruption – Evropští 
partneři proti korupci/Evropská síť kontaktních bodů proti korupci), který tvoří neformální síť policejních orgánů a protikorupčních orgánů z 
členských států EU, Rady Evropy a Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF). V rámci partnerských organizacích ze strany GIBS bylo 
přispíváno do odborných mezinárodních bulletinů etc.

V průběhu roku 2020 byly připravovány projekty do prioritních zemí, které budou realizovány v rámci Programu bezpečnostní rozvojové 
spolupráce Ministerstva vnitra České republiky v roce 2021 spočívající především v předávání „best practices“ v oblasti zkoušek spolehlivosti, 
čímž dochází k posilování principů právního státu dané země.

Media relations
V oblasti vnější komunikace GIBS průběžně informuje odbornou i laickou veřejnost o své činnosti prostřednictvím svých webových 
stránek  www.gibs.cz. Komunikace s médii je zajišťována primárně cestou tiskové mluvčí, a to buď osobně, telefonicky, elektronicky nebo 
prostřednictvím zveřejňovaných tiskových zpráv, kterých bylo v roce 2020 zveřejněno celkem 13. Tiskové zprávy se týkaly ve většině případů 
protiprávních jednání příslušníků a zaměstnanců bezpečnostních sborů.

31



Ochrana utajovaných informací
Bezpečnost informačních a komunikačních systémů, kryptografická ochrana
Při řízení bezpečnosti informačních systémů GIBS zpracovávajících utajované informace je kladen důraz na neustálé zlepšování zabezpečení 
informačních a komunikačních technologií, systémů a poskytovaných služeb. Všechny informační systémy GIBS zpracovávající utajované 
informace mají platný certifikát Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost. Kryptografickou ochranu zajišťuje pro GIBS 
Ministerstvo vnitra České republiky. Všichni uživatelé certifikovaných informačních systémů jsou v souladu se zákonem č. 412/2005 Sb., 
o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, proškoleni před jejich prvním přístupem do systému a následně prochází 
jednou ročně pravidelným proškolením. V průběhu roku 2020 nebyl u GIBS zaznamenán žádný závažný provozní bezpečnostní incident nebo 
kompromitace v provozu informačních a komunikačních systémů anebo kryptografických prostředků.

Administrativní bezpečnost
V oblasti ochrany utajovaných informací nedošlo během roku 2020 k zásadním změnám. Stejně jako v předchozím roce byla poskytována 
metodická pomoc organizačním článkům GIBS. Utajované dokumenty byly posuzovány z hlediska zákonných náležitostí včetně stanovení 
stupně utajení. Průběžně byl podáván výklad seznamu utajovaných informací v působnosti GIBS a příslušných vnitřních předpisů. Patřičná 
pozornost byla věnována manipulaci s utajovanými dokumenty a kontrolní činnosti. Nadále pokračoval trend navyšování počtu utajovaných 
dokumentů evidovaných v rámci GIBS. Personální bezpečnost je primárně zajišťována ve spolupráci s Národním bezpečnostním úřadem, neboť 
všichni příslušníci GIBS musí absolvovat bezpečnostní řízení, resp. být držiteli platného osvědčení fyzické osoby pro příslušný stupeň utajení.

Fyzická bezpečnost
V oblasti fyzické bezpečnosti pokračovalo zkvalitňování systémů režimových opatření a technické ochrany objektů GIBS za účelem zajištění 
ochrany utajovaných informací v souladu s požadavky zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, 
a s vyhláškou č. 528/2005 Sb., o fyzické bezpečnosti a certifikaci technických prostředků. Pokračovala tvorba nových projektů fyzické 
bezpečnosti pro pracoviště a objekty GIBS v důsledku redislokací některých pracovišť tak, aby odpovídaly aktuálnímu stavu. V průběhu 
hodnoceného roku nezadávala GIBS žádnou veřejnou zakázku mimo zadávací řízení z důvodu ochrany utajovaných informací.

Osobní údaje
GIBS v průběhu roku 2020 přijala 3 žádosti subjektů osobních údajů o přístup k osobním údajům, z toho jednu ve smyslu čl. 15 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, jednu žádost dle ustanovení § 28 a 29 zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, 
a jednu žádost kombinovanou. Ve všech případech bylo žádostem vyhověno částečně, a to zejména s ohledem na ustanovení § 53b zákona č. 
341/2011 Sb., o GIBS, a na ustanovení § 28 odst. 2 zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Lidské zdroje a vzdělávání 
Od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020 disponovala GIBS 279 systemizovanými služebními místy a 54 systemizovanými pracovními místy 

- celkem  333 systemizovanými služebními a pracovními místy. V přímém výkonu služby je zařazeno 224 příslušníků GIBS a 55 příslušníků 
GIBS zajišťuje podporu výkonu služby. Zaměstnanci GIBS zajišťují veškeré servisní činnosti.  

V průběhu roku 2020 opustilo GIBS 44 příslušníků, z toho 39 ukončilo služební poměr a 5 příslušníků bylo převedeno k Policii. Do služebního 
poměru u GIBS nastoupilo v průběhu roku celkem 29 příslušníků, z toho jich bylo 21 převedeno z Policie, 2 z Celní správy, 1 příslušník z 
Hasičského záchranného sboru a 5 nových příslušníků bylo přijato z civilního sektoru. 
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V průběhu prvního pololetí roku 2021 by mělo nastoupit dalších 10 příslušníků, kteří koncem roku 2020 úspěšně absolvovali přijímací řízení. 
Na nově nastupující příslušníky GIBS, a to jak z řad jiných bezpečnostních sborů, tak z civilního sektoru, jsou kladeny jedny z nejpřísnějších 
nároků na výkon služby. GIBS se rovněž stal žádanějším bezpečnostním sborem, a tím se u něj zvyšuje zájem o službu v GIBS.

Početní stavy občanských zaměstnanců jsou stabilní. V roce 2020 ukončilo pracovní poměr 6 zaměstnanců.

Věková struktura zaměstnanců:
od 18 do 30 let věku 2 zaměstnanci,
od 31 do 40 let věku 13 zaměstnanců,
od 41 do 50 let věku 12 zaměstnanců,
od 51 do 60 let věku 15 zaměstnanců,
nad 61 let věku 9 zaměstnanců.
Průměrný věk zaměstnance v roce 2020 byl 49 let.

Věková struktura příslušníků GIBS:
od 18 do 30 let věku 6 příslušníků,
od 31 do 40 let věku 62 příslušníků,
od 41 do 50 let věku 128 příslušníků,
od 51 do 60 let věku 55 příslušníků,
od 61 do 65 let věku 2 příslušníci.
Průměrný věk příslušníka v roce 2020 byl 45 let.

Délka služebního poměru:
do 10 let služby 20 příslušníků,
od 11 do 20 let služby 102 příslušníků, 
od 21 do 30 let služby 113 příslušníků,
nad 31 let 18 příslušníků. 

Na základě Realizační dohody o součinnosti a smlouvy o spolupráci při odborné přípravě mezi GIBS a Ministerstvem vnitra České republiky, 
a dále smlouvy o spolupráci mezi GIBS a Policejní akademií České republiky v Praze je zajišťována spolupráce v oblasti vzdělávání a odborné 
přípravy, včetně základní odborné přípravy pro příslušníky GIBS, která s ohledem na epidemiologickou situaci proběhla v distanční formě.

Přes nepříznivou situaci v roce 2020 absolvovali příslušníci GIBS kurzy zaměřené na nové vývojové trendy a změny právních norem na 
Policejní akademii České republiky v Praze několik kurzů ke zdokonalení jejich odborné úrovně, zejména pak v oblasti trestního řízení. Jednalo 
se o kurzy „Základy operativně pátrací činnosti policie, Domácí násilí a stalking, Zajišťování a odčerpávání výnosů z trestné činnosti v praxi 
policejního orgánu a Kybernetická trestná činnost - workshop“. Dále byl realizován kurz „Domovní prohlídky“.

V rámci průběžného vzdělávání zaměstnanců a příslušníků byla uskutečněna odborná školení zaměřená na bezpečnost utajovaných i 
neutajovaných informací, spisovou službu a ochranu osobních údajů. Lektorskou činnost zajišťovali odborní pracovníci GIBS.

Vzdělávání pracovníků GIBS je zajištěno také prostřednictvím různých vzdělávacích institucí. 

Standardní služební příprava příslušníků GIBS je zajišťována vlastními silami a prostředky. S ohledem na přijímaná protiepidemická opatření 
byl v roce 2020 její rozsah snížen. Prověrky fyzické zdatnosti proběhly v požadovaném rozsahu, avšak došlo k výraznému omezení střelecké 
přípravy.
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Hospodaření 
Rozpočet
Zákon č. 842/2019 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2020, ve znění pozdějších předpisů, určil pro kapitolu 376 – GIBS celkové 
příjmy ve výši 72.175.998,- Kč a celkový objem výdajů ve výši 452.581.266 Kč.

Největší podíl na celkových výdajích, celkem 76,12 %, tvořily náklady na platy a ostatní provedenou práci, včetně příslušenství, pro příslušníky 
a zaměstnance. Tento poměr zcela odpovídá významu, který pro GIBS lidské zdroje mají. Na oblast osobních výdajů navazují vyplacené sociální 
dávky, jejichž podíl na celkových výdajích je 12,81 %. Tvoří je zejména výsluhové náležitosti (odchodné a výsluhový příspěvek), tj. mandatorní 
výdaje vyplácené příslušníkům při ukončení služebního poměru v bezpečnostních sborech.

V ostatních běžných výdajích tvořily podstatnou část výdaje spojené s provozem autoparku GIBS, kdy se jednalo o výdaje na nákup PHM 
a výdaje na opravy služebních dopravních prostředků. Další významnou položkou jsou výdaje na úhradu odměn a náhrady nákladů placené 
znalcům, tlumočníkům a znaleckým ústavům, výplatu odměn advokátům ex-offo a náhrady svědkům v souvislosti se služební činností GIBS. 
Dále se jednalo o nákup služeb, paliv a energií pro zajištění běžného chodu organizace a k udržení odpovídajícího technického stavu objektů 
GIBS.

V kapitálových výdajích směřovala největší část výdajů do stavební oblasti, kde se jednalo o modernizaci technologií k zabezpečení nemovitého 
majetku v objektech jednotlivých expozitur. Část výdajů směřovala do informačních a komunikačních technologií, kde je cílem zajištění 
všestranné, trvalé a především flexibilní podpory výkonných složek GIBS. Je sledováno udržení požadovaných schopností a jejich případný 
rozvoj v závislosti na vývoji prostředí. 

Finanční prostředky určené na obměnu služebních dopravních prostředků nebyly v roce 2020 z důvodu opakované nadlimitní veřejné zakázky 
čerpány a budou čerpány v roce následujícím. Základní provozní potřeby GIBS byly v roce 2020 pokryty. Zapojením nároků z nespotřebovaných 
výdajů do rozpočtu se podařilo dokončit realizaci akcí přecházejících z roku 2019. 

Podrobný rozbor výsledku hospodaření GIBS ve struktuře dle příslušné vyhlášky Ministerstva financí je předkládán Ministerstvu financí České 
republiky a k projednání ve Výboru pro bezpečnost Poslanecké sněmovny.
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Ukazatele rozpočtu kapitoly 376 - GIBS v roce 2020

  Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost

Příjmy celkem 72.175.998,- Kč 72.175.998,- Kč 70.101.534,- Kč

Výdaje celkem 452.581.266,- Kč 470.042.836,- Kč 447.988.422,- Kč
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Veřejné zakázky pro rok 2020
Veřejné zakázky za rok 2020

I. Kategorie (do 100 tis. Kč bez DPH)

Celkem VZ 378

Celková částka bez DPH 4.767.878,20 Kč

Celková částka včetně DPH 5.769.132,62 Kč

II. Kategorie (do 500 tis. Kč bez DPH)

Celkem VZ 32

Celková částka bez DPH 6.322.517,46 Kč

Celková částka včetně DPH 7.513.888,91 Kč

III. Kategorie (do 2 000 tis. Kč bez DPH)

Celkem VZ 4

Celková částka bez DPH 3.877.225,27 Kč

Celková částka včetně DPH 3.636.005,78 Kč

Podlimitní

Celkem VZ 4

Celková částka bez DPH 8.127.812,- Kč

Celková částka včetně DPH 9.834.652,42 Kč

Nadlimitní

Celkem VZ 3

Celková částka bez DPH 19.818.611,60 Kč

Celková částka včetně DPH 23.980.520,- Kč

CELKEM 421

CELKEM VČETNĚ DPH 50.734.199,73 Kč



Hlavní město Praha
GIBS oddělení Praha

Pod Višňovkou 1661/35 (budova A3)
140 00 Praha 4, Krč
telefon: +420 606 056 157 
e-mail: praha@gibs.cz 

Jihomoravský kraj
GIBS oddělení Brno

Horní 21
639 00 Brno
telefon: +420 603 565 055 
e-mail: brno@gibs.cz

Středočeský kraj
GIBS oddělení Středočeský kraj 

Pod Višňovkou 1661/35 (budova A3)
140 00 Praha 4, Krč
telefon: +420 606 056 158 
e-mail: stck@gibs.cz 

Kontakty
Generální inspekce bezpečnostních sborů
Sídlo

Skokanská 2311/3
169 00 Praha 6, Břevnov
Datová schránka: v7m7926
elektronická adresa podatelny: podatelna@gibs.cz
telefon: +420 974 839 734

GIBS oddělení operační  
telefon: +420 974 839 734 
e-mail: operacni@gibs.cz
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Královéhradecký a Pardubický kraj
GIBS oddělení Hradec Králové

Pospíšilova 355
500 03 Hradec Králové
telefon: +420 607 036 065
e-mail: hradec@gibs.cz 

Jihočeský kraj
GIBS oddělení České Budějovice

Jánošíkova 2333/2
370 74 České Budějovice
telefon: +420 607 036 057
e-mail: budejovice@gibs.cz 

Kraj Vysočina
GIBS oddělení Jihlava

třída Legionářů 1470/9
586 01 Jihlava
telefon: +420 607 036 058 
e-mail: jihlava@gibs.cz 

Karlovarský kraj
GIBS oddělení Karlovy Vary

Truhlářská 488/17
360 17 Karlovy Vary - Stará Role
telefon: +420 603 190 848 
e-mail: vary@gibs.cz 
 

Liberecký kraj
GIBS oddělení Liberec

nám. Sokolovské 312/1
460 01 Liberec II - Nové Město
telefon: +420 607 036 059 
e-mail: liberec@gibs.cz 
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Moravskoslezský kraj
GIBS oddělení Ostrava

Sabinova 811
721 00 Ostrava - Svinov
telefon: +420 607 036 060 
e-mail: ostrava@gibs.cz 

Olomoucký kraj
GIBS oddělení Olomouc

třída Míru 273/99
779 00 Olomouc
telefon: +420 607 036 061 
e-mail: olomouc@gibs.cz 

Plzeňský kraj
GIBS oddělení Plzeň

Husova 2727/10
301 00 Plzeň
telefon: +420 607 036 062
e-mail: plzen@gibs.cz 

Ústecký kraj
GIBS oddělení Ústí nad Labem

Masarykova 219/371
400 10 Ústí nad Labem
telefon: +420 607 036 063
e-mail: usti@gibs.cz 

 
Zlínský kraj
GIBS oddělení Zlín

Hlavničkovo nábřeží 680
760 01 Zlín
telefon: +420 607 036 064
e-mail: zlin@gibs.cz
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GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ

ZRAKEM OSTŘÍŽÍM



Skokanská 2311/3
169 00 Praha 6, Břevnov

Generální inspekce bezpečnostních sborů


