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GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2019
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 2019.
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1. Počet podaných žádostí o informace
V roce 2019 bylo zaevidováno celkem 68 žádostí o informace podle zákona.
2. Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti
V roce 2019 bylo vydáno 23 rozhodnutí o odmítnutí (úplném) žádosti ve smyslu ustanovení
§ 15 zákona a 7 rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti.
3. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti
V roce 2019 bylo podáno 11 odvolání proti rozhodnutí.
4. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu
V roce 2019 nebyl vydán žádný pravomocný rozsudek.
5. Přehled vynaložených nákladů v souvislosti se soudními řízeními
V roce 2019 vynaložila GIBS ve věci soudních řízení o právech a povinnostech podle zákona
finanční částku ve výši 3.000,- Kč. (Rozsudek Městského soudu v Praze, vedený pod sp. zn.
8A 77/2018 byl opatřen doložkou právní moci dne 14. prosince 2018, platba byla provedena
v lednu roku 2019.)
6. Výčet poskytnutých výhradních licencí
V roce 2019 neposkytla GIBS žádnou výhradní licenci.
7. Počet stížností podaných podle ustanovení § 16a zákona, důvody jejich podání a
stručný popis způsobu vyřízení
V roce 2019 byly podány 3 stížnosti proti postupu povinného subjektu. Stížnosti byly podány
z důvodů uvedených v ustanovení § 16a odst. 1 písm. c) zákona, kvůli nespokojenosti
s postupem povinného subjektu a tvrzenému neposkytnutí informací v požadovaném rozsahu.
V prvním případě byly námitky stěžovatele vyhodnoceny jako nedůvodné a postup povinného
subjektu byl potvrzen. V druhém případě byl stěžovatel vyzván k odstranění vad podání, na
které nereagoval, podstatné vady podání ve stanovené lhůtě neodstranil a řízení ve věci
stížnosti tak bylo usnesením zastaveno. V případě třetím bylo stěžovateli vyhověno a
požadované informace byly doplněny.
8. Další informace vztahující se k uplatňování zákona
Další informace vztahující se k uplatňování zákona, 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 13. ledna 2020

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