Krajské vojenské velitelství Liberec
Na Zápraží 376/4, Liberec, PSČ 461 241, datová schránka 9chaehe
V Liberci dne 15. ledna 2016
Výtisk jediný
Počet listů: 3
Bez příloh

VÝROČNÍ ZPRÁVA
za kalendářní rok 2015
o činnosti Krajského vojenského velitelství Liberec
v oblasti poskytování informací

V souladu s § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů, zveřejňuje Krajské vojenské velitelství Liberec výroční zprávu o své
činnosti v oblasti poskytování informací v roce 2015:
a) počet podaných písemných žádostí o informace nebo stížností dle §16a:
na Krajské vojenské velitelství Liberec byla podána jedna žádost o informaci
dle výše uvedeného zákona;
b) počet podaných odvolání (rozkladů) proti rozhodnutí o neposkytnutí informace :
nebylo podáno žádné odvolání (rozklad) podle § 16 zákona 106/1999 Sb.;
c) opisy podstatných částí rozsudků soudů :
neprobíhalo žádné soudní řízení vztahující se k zákonu č. 106/1999 Sb.;
d) výsledky řízení o sankcích za nedodržení zákona č. 106/1999 Sb.:
nebyly uloženy žádné sankce za nedodržení zákona č.106/1999 Sb.;
e) počet poskytnutých výhradních licencí.:
nebyly poskytnuté žádné licence.;
f) další informace vztahující se k uplatnění tohoto zákona:



žádosti o povolání do služebního poměru vojáka z povolání – podáno 60 a kladně vyřízeno
60;
z 69 zájemců žádost o zařazení do aktivní zálohy – podáno 39 žádostí, kladně vyřízeno 5,
dosud v řízení 21, zamítnuto 13, žádosti odvolané žadatelem 0, prodloužení dohody vojáka
AZ z počtu 18, 4 neprodloužilo a 1 dohoda ukončena uplynutím stanovené doby 1 celkem
prodlouženo 13 žádostí;
ostatní žádosti občanů a útvarů – 820 žádostí o zproštění mimořádné služby od 13
organizací;
žádosti o dobrovolné vojenské cvičení – 1.
350 žádostí o poskytnutí informaci prostřednictvím elektronické pošty;
490 žádostí o poskytnutí informaci písemně a telefonicky;
Obsahem většiny telefonických a elektronických žádostí je získání obecných informací o
branné povinnosti, informací o dobrovolném převzetí výkonu branné povinnosti, ať již za
účelem povolání do služebního poměru vojáka z povolání nebo zařazení do aktivní zálohy,
problematika služby vojáka z povolání a v neposlední řadě otázky vojenské evidence (např.
potvrzení vykonání VZS) a vojenských dokladů (např. řidičského oprávnění). V oblasti
personální práce stále trvá podávání informací válečným veteránům a v tomto roce ještě
vojenským důchodcům, i když už jsou podřízeni v gesci MO. V oblasti ekonomické podávání
informací o pohledávkách a refundaci mezd.
K podávání informací za KVV Liberec jsou určeni:
Plukovník Ing. Josef KULOVANÝ, tel. 973 262 200 (ředitel KVV Liberec)
Podplukovník Ing. Pavel DALECKÝ, tel. 973 262 215 (Vedoucí oddělení OdŘPod )
Major Ing. Rostislav BOLEK, tel. 973 262 233 (Vedoucí oddělení OdObPř )
Praporčík Marek BREZNAY, tel. 973 262 214 (pověřený tiskový a informační pracovník)
Ostatní pracovníci, kteří poskytují informace v rozsahu pracovní náplně, jsou odpovídajícím
způsobem proškoleni a byli upozorněni na povinnost poskytovat informace v souladu se zákonem a
to ve srozumitelné, úplné a správné formě.
Tito pracovníci v roce 2015 poskytovali informace na ústní nebo e-mailové žádosti v přímé
souvislosti s činností Krajského vojenského velitelství Liberec prováděné podle zákona č. 585/2004
Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (Branný zákon), nebo podle zákona č. 222/1999 Sb., o
zajišťování obrany ČR.
Povinné zveřejněné informace:
Krajské vojenské velitelství může omezit poskytnutí informací, pokud se vztahují výlučně k
vnitřním pokynům a personálním předpisům krajského vojenského velitelství.

Místo, lhůta a způsob, kde lze uplatnit opravný prostředek:
Odvolání proti rozhodnutí Krajského vojenského velitelství Liberec o odmítnutí žádosti o
informace podané podle § 16 odst. 1 zákona ve spojení s § 83 odst. 1 správního řádu se podává u
nadřízeného orgánu, kterým je Sekce rozvoje a plánování schopností Ministerstva obrany Praha, a
to prostřednictvím Krajského vojenského velitelství Liberec do 15 dnů ode dne doručení písemného
vyhotovení rozhodnutí. Krajské vojenské velitelství Liberec může zrušit nebo změnit napadené
rozhodnutí pokud tím plně vyhoví odvolání. Neshledá-li Krajské vojenské velitelství Liberec pro
tento postup podmínky, předá spis se svým stanoviskem odvolacímu orgánu do 15 dnů ode dne
doručení odvolání.
V Liberci dne 15. ledna 2016
praporčík Marek BREZNAY
pověřený tiskový a informační pracovník
Tel. 973 262 214 mob. 601 579 543

