Praha 26. února 2014

Počet listů: 2
Přílohy: 1 el.soubor

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014
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 2014:

1. Počet podaných žádostí o informace
V roce 2014 bylo zaevidováno 37 žádostí o informace podle zákona.
2. Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti
V roce 2014 bylo vydáno 11 rozhodnutí o odmítnutí žádosti ve smyslu § 15 zákona.
3. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti
V roce 2014 bylo podáno 6 odvolání proti rozhodnutí.
4. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu
V roce 2014 byl vydán:
a/ 1 rozsudek Nejvyššího správního soudu sp. zn. 8 As 114/2013-36, kterým byla zamítnuta
kasační stížnost žadatele v oblasti poskytování informací, viz příloha č. 1,
b/ 1 rozsudek Městského soudu v Praze sp. zn. 11 A 183/2013-42, kterým byla zamítnuta
žaloba žadatele. Žalobce podal proti rozsudku Městského soudu v Praze kasační stížnost
k Nejvyššímu správnímu soudu. Nejvyšší správní soud pod sp. zn. 7 As 199/2014 rozsudek
8 As 114/2013-36 dne 5. 2. 2015 zrušil a věc vrátil k dalšímu řízení. Obsah rozhodnutí NSS
není k dnešnímu dni GIBS znám.

5. Přehled vynaložených nákladů v souvislosti se soudními řízeními
V roce 2014 GIBS v souvislosti se soudními řízeními nevynaložila, kromě úhrady platu
vlastního zaměstnance žádné finanční prostředky. Náklady na vlastního zaměstnance lze
stěží vyčíslit, protože se pracovně nezabývá pouze problematikou zákona č. 106/1999 Sb. a
právního zastoupení GIBS.
6. Výčet poskytnutých výhradních licencí
V roce 2014 neposkytla GIBS žádnou výhradní licenci.
7. Počet stížností podaných podle § 16a zákona, důvody jejich podání a stručný popis
způsobu jejich vyřízení
V roce 2014 nebyla podána žádná stížnost na postup GIBS při vyřizování žádosti
o informace podle § 16a zákona.
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 trestné činnost příslušníků jednotlivých sborů;

-

podklady pro studijní účely;

-

aktuální stav prověřování a vyšetřování trestné činnosti k jednotlivým případům;

-

organizační, ekonomické a personální záležitosti GIBS;

-

možnosti uplatnění u GIBS;

-

organizační struktura, kontakty na jednotlivá oddělení GIBS.

V Praze dne 27. února 2015
pplk. Mgr. Lenka Haderková
právník GIBS

