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VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 

o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) 

V souladu s ustanovením § 18 zákona předkládám Výroční zprávu o činnosti Generální 

inspekce bezpečnostních sborů (dále jen „GIBS“) v oblasti poskytování informací  

za rok 2015: 

 1. Počet podaných žádostí o informace           

V roce 2015 bylo zaevidováno celkem 28 žádostí o informace podle zákona. 

2. Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti                   

V roce 2015 bylo vydáno 6 rozhodnutí o odmítnutí (úplném) žádosti ve smyslu § 15 zákona a 

4 rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti.  

3. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti                                                                                                                  

V roce 2015 bylo podáno 5 odvolání proti rozhodnutí. 

4. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu      

V roce 2015 byl vydán: 

rozsudek Městského soudu v Praze sp. zn. 11 A 183/2013-126 ze dne 8. 12. 2015, kterým 

bylo zrušeno rozhodnutí povinného subjektu ze dne 26. 9. 2013 č. j. GI-IF-27-9/2013 a věc 

byla vrácena povinnému subjektu k dalšímu řízení. 

5. Přehled vynaložených nákladů v souvislosti se soudními řízeními  

V roce 2015 GIBS v souvislosti se soudními řízeními vynaložila na základě rozsudku 

Městského soudu v Praze sp. zn. 11A 183/2013- 126 ze dne 8. 12. 2015 částku 27.595,- Kč 

jako náhradu nákladů řízení žalobci.  

6. Výčet poskytnutých výhradních licencí 

V roce 2015 neposkytla GIBS žádnou výhradní licenci. 

 

 



7. Počet stížností podaných podle § 16a zákona, důvody jejich podání a stručný popis 

způsobu jejich vyřízení 

V roce 2015 byly podány 2 stížnosti a to proti stanoveným úhradám za poskytnutí informace. 

V jednom případě byl postup povinného subjektu potvrzen a v jednom případě byla výše 

úhrady snížena. 

8. Další informace vztahující se k uplatňování zákona a k poskytování informací 

veřejnosti a médiím 

Informace dle ustanovení § 5 zákona jsou zveřejňovány v elektronické podobě na 

internetových stránkách www.gibs.cz  a v tištěné podobě na úřední desce před budovou 

sídla GIBS (Skokanská 2311/3). Dotazy veřejnosti, institucí, novinářů i příslušníků 

bezpečnostních sborů jsou zodpovídány denně v průběhu celého roku obvykle telefonicky 

nebo elektronicky a nejsou zařazovány do evidence žádostí o informace podle výše 

uvedeného zákona. GIBS také poskytuje informace prostřednictvím tiskových zpráv a 

prohlášení, které souvisí s vlastní náplní činnosti a současně pokračuje v dlouholeté 

spolupráci s médii, kterým poskytuje aktuální informace k závažným kauzám do 

zpravodajství. 

Nejčastější témata dotazů:  

- statistiky k trestné činnosti příslušníků jednotlivých sborů; 

- podklady pro studijní účely; 

- stav prověřování a vyšetřování trestné činnosti k jednotlivým případům; 

- organizační, ekonomické a personální záležitosti GIBS; 

- dotazy na platy, kariéry příslušníků. 

 
 
V Praze dne 29. února 2016 
                                                                                                                                                  
plk. Mgr. Lenka Haderková  
vedoucí organizačního oddělení  

http://www.gibs.cz/

