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GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2018
O ČINNOSTI V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

V souladu s ustanovením § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona“) zveřejňujeme výroční zprávu o činnosti
Generální inspekce bezpečnostních sborů (dále jen „GIBS“) v oblasti poskytování informací
za rok 2018.
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1. Počet podaných žádostí o informace
V roce 2018 bylo zaevidováno celkem 76 žádostí o informace podle zákona.
2. Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti
V roce 2018 bylo vydáno 23 rozhodnutí o odmítnutí (úplném) žádosti ve smyslu ustanovení
§ 15 zákona a 13 rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti.
3. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti
V roce 2018 bylo podáno 19 odvolání proti rozhodnutí.
4. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu
Rozsudek Nejvyššího správního soudu, vedený pod sp. zn. 9 As 5/2018-88
U Městského soudu v Praze se žalobce domáhal zrušení rozhodnutí ředitele GIBS, kterým
bylo zamítnuto jeho odvolání a potvrzeno rozhodnutí GIBS o částečném odmítnutí žádosti
žalobce o poskytnutí informací; žalobce žádal o informace k úředním služebně činným osobám
bezpečnostního sboru s uvedením služební hodnosti, jména, příjmení, služebního místa a
útvaru, u něhož působí a podílely se na nedostatečně účinném vyšetřování v konkrétní věci,
dále požadoval informace o služebním příjmu, který byl těmto osobám vyplacen v letech 2014
a 2015, s uvedením všech složek, uvedením roku jejich narození a obce trvalého pobytu.
Městský soud v Praze rozhodnutí ředitele GIBS zrušil a věc vrátil povinnému subjektu
k dalšímu řízení. GIBS podala kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu, který kasační
stížnost zamítl.
Rozsudek Městského soudu v Praze, vedený pod sp. zn. 8 A 77/2018-61-64
Žalobce se žalobou u Městského soudu v Praze domáhal zrušení rozhodnutí ředitelky GIBS,
kterým bylo zamítnuto odvolání žalobce proti rozhodnutí GIBS, jímž byla odmítnuta jeho
žádost o poskytnutí informace; žalobce žádal o zaslání dokumentu, kterým bylo v pravomoci
služebního funkcionáře vyřešeno nedodržování právní normy příslušníkem bezpečnostního
sboru v trestní věci. Městský soud v Praze rozhodnutí ředitelky GIBS zrušil a věc vrátil
povinnému subjektu k dalšímu řízení.
Rozsudek Městského soudu v Praze, vedený pod sp. zn. 8 A 76/2018-63-66
Žalobce se podanou žalobou domáhal u Městského soudu v Praze zrušení rozhodnutí
ředitelky GIBS, kterým bylo zamítnuto jeho odvolání proti rozhodnutí GIBS, jímž byla
odmítnuta žádost žalobce o poskytnutí informace; žalobce žádal o zaslání provozního řádu
areálu budovy a sdělení kdy a kým byl vydán. Soud žalobu jako nedůvodnou zamítl.
Opis podstatných částí rozsudku tvoří přílohu k této výroční zprávě za rok 2018.
5. Přehled vynaložených nákladů v souvislosti se soudními řízeními
V roce 2018 vynaložila GIBS ve věci soudních řízení o právech a povinnostech podle zákona
č. 106/1999 Sb. finanční částku ve výši 11.903,75 Kč.
6. Výčet poskytnutých výhradních licencí
V roce 2018 neposkytla GIBS žádnou výhradní licenci.
7. Počet stížností podaných podle ustanovení § 16a zákona, důvody jejich podání a
stručný popis způsobu vyřízení
V roce 2018 bylo podáno 5 stížností proti postupu povinného subjektu. Tři stížnosti byly
podány stejným stěžovatelem z důvodů uvedených v ustanovení § 16a odst. 1 písm. c)
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zákona, kvůli nespokojenosti s postupem povinného subjektu a tvrzenému neposkytnutí
informací v požadovaném rozsahu, ve dvou případech bylo stěžovateli vyhověno a
požadovaná informace doplněna. V jednom z těchto případů byla opakovaná stížnost
rozhodnutím zamítnuta. Ve dvou stížnostech žadatel z důvodů popsaných v ustanovení § 16a
odst. 1 písm. d) zákona nesouhlasil s výší požadované úhrady za poskytnutí informací.
V jednom případě byl rozhodnutím o stížnosti postup povinného subjektu potvrzen, v případě
druhém byla stížnost žadatelem vzata zpět.
8. Další informace vztahující se k uplatňování zákona
Další informace vztahující se k uplatňování zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění, taxativně
vymezené v ustanovení § 5 zákona jsou zveřejněny na úřední desce před vstupem do sídla
úřadovny GIBS, a současně na elektronické úřední desce způsobem umožňujícím dálkový
přístup na adrese internetových stránek www.gibs.cz.

V Praze dne 18. února 2019

plk. JUDr. Bc. Radim Dragoun, Ph.D. v. r.
ředitel
Generální inspekce bezpečnostních sborů
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