
                                                                                                     

  VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2017

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 2017:

1. Počet podaných žádostí o informace          

V roce 2017 bylo zaevidováno celkem 64 žádostí o informace podle zákona.

2. Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti                  

V roce 2017 bylo vydáno 14 rozhodnutí o odmítnutí (úplném) žádosti ve smyslu § 15 zákona

a 9 rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti.

3. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti                                                              

V roce 2017 bylo podáno 8 odvolání proti rozhodnutí.

4. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu     

V roce 2017 byly vydány tyto rozsudky:

1. Dne 17. 5. 2017 rozsudek MS v Praze sp.zn. 10A 175/2013-103 – původní rozsudek 

MS v Praze byl zrušen poté, co NSS vyhověl kasační stížnosti GIBS a MS v Praze 

musel přehodnotit své původní nesprávné závěry a žalobu zamítnout.

2. Dne  23.11.2017 rozsudek MS v Praze sp.zn. 8A 69/2016-142, který byl napaden 

kasační stížností GIBS pro svou nezákonnost. Kasační stížnosti nebyl přiznán 

odkladný účinek. Na rozsudek NSS čekáme. 

5. Přehled vynaložených nákladů v souvislosti se soudními řízeními 

V roce 2017 GIBS v souvislosti s nabytím právní moci rozsudku sp. zn. 8A 69/2016-142

vznikla povinnost uhradit žalobci náklady řízení ve výši 8.903,75 Kč.

6. Výčet poskytnutých výhradních licencí

V roce 2017 neposkytla GIBS žádnou výhradní licenci.

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

způsobu jejich vyřízení

V roce 2017 byla podána 1 stížnost proti postupu povinného subjektu. V tomto případě byl 

postup povinného subjektu potvrzen.



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 a novinářů 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;

- stav prověřování a vyšetřování trestné činnosti k jednotlivým případům;

- organizační, ekonomické a personální záležitosti GIBS;

- dotazy na platy, kariéry příslušníků.

V Praze dne 26. února 2018
                                                                                                                                                  
pplk. Mgr. Lenka Haderková, v.r.
koordinátor skupiny legislativně právní




