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Praha 14. února 2019
Věc: VÝROČNÍ ZPRÁVA Probační a mediační služby (PMS) podle §18 odst. 1 zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, o činnosti
PMS v oblasti poskytování informací v roce 2018.
Probační a mediační služba jako povinný subjekt podle § 2 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), zveřejňuje podle § 18 odst.
1 zákona tuto Výroční zprávu za rok 2018.
PMS během kalendářního roku 2018 umožňovala v intencích zákona přístup k informacím široké
veřejnosti* plně v souladu se zákonem, a to prostřednictvím internetových stránek, dále ústně,
písemně, elektronicky i telefonicky.
PMS obdržela v období od 1. ledna do 31. prosince 2018, 5 (slovy pět) písemných žádosti o
informace.
V uvedeném období nebyl vydán žádný rozsudek soudu ve věci přezkoumání zákonnosti
rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace (§ 18 odst. 1 písm c).
V roce 2018 neproběhlo ani v současné době neprobíhá vůči PMS řízení o sankcích za
nedodržování tohoto zákona.
Žádnému žadateli nebyly účtovány úhrady za poskytnutí požadovaných informací.
Ostatní žádosti o informace, které nebyly podány podle tohoto zákona, obdrželi jsme jich
minimálně 90, byly operativně vyřízeny v průběhu sledovaného období kompetentními
zaměstnanci PMS.
V průběhu roku 2018 PMS neobdržela ze strany sdělovacích prostředků žádné žádosti o
informace podle zákona. Všechny jiné dotazy ze strany sdělovacích prostředků, kterých bylo
z výše uvedeného množství přinejmenším 110, byly vyřizovány standardním způsobem
komunikace s novináři.
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*Veřejnost jsou pro potřeby tohoto standardu obyvatelé (včetně cizinců, dětí apod.), občané jako fyzické osoby, občané
jako fyzické osoby samostatně výdělečně činné (podnikatelé) a právnické osoby.
§ 18 odst. 1 písm. a
Počet podaných žádostí o
informace a počet vydaných
rozhodnutí o odmítnutí
žádosti v roce 2018

Celkem
podáno
Žádosti
vyhověno
Odmítnuto

5
3
1
odložena
1
odmítnuta
částečně

PMS obdrželo v období od 1. ledna do 31. prosince
2018, 5 písemných žádostí o informaci. 3 žadatelům
bylo vyhověno v zákonem stanovené lhůtě. 1 žádost
byla odložena - § 17 odst. 5 a 1 žádost byla částečně
odmítnuta - § 15 odst. 1.

§ 18 odst. 1 písm. b
Počet podaných odvolání
proti rozhodnutí

1

V uvedeném období bylo podáno jedno odvolání proti
rozhodnutí

§ 18 odst. 1 písm. c
opis podstatných částí
každého rozsudku soudu ve
věci přezkoumání zákonnosti
rozhodnutí povinného
subjektu o odmítnutí žádosti
o poskytnutí informace a
přehled všech výdajů, které
povinný subjekt vynaložil
v souvislosti se soudními
řízeními o právech a
povinnostech podle tohoto
zákona, a to včetně nákladů
na své vlastní zaměstnance
a nákladů na právní
zastoupení,

0

V uvedeném období nebyl vydán žádný rozsudek
soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí o
odmítnutí žádosti o poskytnutí informace

§ 18 odst. 1 písm. d

0

Ve sledovaném období nebyla poskytnuta žádná
výhradní licence

§ 18 odst. 1 písm.e
počet stížností podaných
podle § 16a, důvody jejich
podání a stručný popis
způsobu jejich vyřízení,

0

Ve sledovaném období nebyly podány žádné stížnosti

Hrazení nákladů podle § 17
zákona o svobodném
přístupu k informacím

Ve sledovaném období nebyly žádné úhrady účtovány.

výčet poskytnutých
výhradních licencí, včetně
odůvodnění nezbytnosti
poskytnutí výhradní licence,

§ 18 odst. 1 písm. f
další informace vztahující se
k uplatňování tohoto zákona.

V uvedeném roce neproběhlo ani v současné době
neprobíhá vůči PMS řízení o sankcích za
nedodržování tohoto zákona.
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