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yÍnočruí ZPRÁVA zA RoK 2o13

o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon..)

V sou|adu s ustanovením $ 18 zákona předk|ádám Výroční zprávu o činnosti Generá|ní
inspekce bezpečnostních sborů (dále jen ,,inspekce..) v ob|asti poskytování informací
za rok2013.

í. Počet podaných Žádostí o informace

V roce 2013 by|o zaevidováno 39 Žádostío informace pod|e zákona"

2. Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti

V roce 2013 by|o vydáno 16 rozhodnutío odmítnutíŽádosti ve smys|u $ 15 zákona.

3. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti

V roce 2013 by|a podána 4 odvo|ání proti rozhodnutí"

4. opis podstatných částí každého rozsudku soudu

V roce 2013 by| vydán 1 rozsudek soudu, kteým by|o přezkoumáno rozhodnutí v oblasti
poskytován í informací.

Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 21" |istopadu 2013 čís|o jednací: 114 11412012.
56 - pří|oha č. 1.

Ža|obce poda| proti rozsudku městského soudu kasační stíŽnost k Nejvyššímu správnímu
soudu.



5. Přehled vyna|ožených nákladů v souvislosti se soudními řízeními

V roce 20,13 inspekce v souvis|osti se soudními řízeními nevynaloŽi|a Žádné finanční
prostředky.

6. Výčet poskytnutých výhradních licencí

V roce 2013 neposkyt|a inspekce Žádnou výhradní licenci.

7. Počet stíŽností podaných podle $ í6a zákona, důvody jejich podání a struěný popis
způsobu jejich vyřízeni

V roce 2013 nebyla podána Žádná stíŽnost na postup inspekce při vyřizování Žádosti
o informace pod|e $ 16a zákona.

8" Další informace vztahující se k uplatňování zákona a k poskytování informací
veřejnosti a médiím

Informace d|e ustanovení s 5 zákona jsou zveřejňovány v e|ektronické podobě na
internetových stránkách www'qibs.lz a v tištěné podobě na úřední desce před budovou
síd|a Generá|ní inspekce bezpečnostních sborů (Skokanská 231113). Dotazy veřejnosti,
institucí, novinářů i přís|ušníků bezpečnostních sborů jsou zodpovídány denně v průběhu
ce|ého roku obvyk|e telefonicky nebo e|ektronicky a nejsou zařazovány do evidence Žádostí
o informace pod|e výše uvedeného zákona. Inspekce také poskytuje informaee
prostřednictvím tiskových zpráv a proh|áŠení, které souvisí s v|astní náp|ní činnosti
a současně pokračuje v d|ouho|eté spo|upráci s médii' kteým poskytuje aktuá|ní informace
k záv ažný m kauzám do zpravod aj stv í.

Nejčastější témata dotazů :

- statistiky trestné činnost přís|ušníků jednotlivých sborů;

- podk|ady pro studijní úče|y;

- aktuá|ní stav prověřování a vyŠetřování trestné činnosti k jednot|ivým případům;

- organizační, ekonomické a personá|nízá|eŽitosti inspekce;

- moŽnosti up|atnění u Generá|ní inspekce bezpečnostních sborů;

- organizační struktura, kontakty na jednot|ivá oddě|ení inspekce.

V Praze dne 27" února2014

kpt. Mgr. Radka Sandorová, DiS.
tisková mluvčíGIBS


