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Věc: poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 
 
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“), zřízená zákonem č. 231/2001 Sb., o 
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále 
jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), jakožto povinný subjekt podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) v kontextu 
Vaší žádosti, na poskytnutí následujících informací 
 
 

 Jakou výši finančních prostředků získala Česká televize v prvním pololetí roku 2017 za 
reklamu a vysílací práva.  

 Jakou výši finanční částky získala televize za prodej reklamy a sponzoring za vysílací 
práva do zahraničí i v rámci ČR. 

 Kolik činily výnosy za celý loňský rok.  
 S jakou výši finanční částky z rozpočtu letos hospodaří Česká televize. 
 Jaký počet osob televize ke konci roku zaměstnávala, o kolik to je meziroční růst lidí. 
 Co bylo důvodem zvýšení příjmů reklamy na sportovním kanále. Odpovídaly tomu 

výsledky plánů. 
 Kolik procent reklamního času bylo vyprodáno na kterých televizních kanálech. Prodejní 

výsledky Telexportu, vysílací práva se zpravidla prodávají ve druhé polovině roku. 
 

sděluje následující: 
 

Rada uvedenými informacemi nedisponuje, neboť nevyplývají z její činnosti ve smyslu zákona č. 
231/2001 Sb., o rozhlasovém a televizním vysílání. 
 
Rada je ústřední orgán státní správy, který vykonává státní správu v oblasti rozhlasového a 
televizního vysílání a převzatého vysílání a v oblasti audiovizuálních mediálních služeb na 
vyžádání poskytovaných podle zákona č. 132/2010 Sb. Bližší údaje o činnosti Rady je možné 
dohledat pod tímto odkazem http://www.rrtv.cz/cz/static/o-rade/poslani-rady/index.htm. 
 
Pro zjištění Vámi požadovaných údajů doporučujeme kontaktovat Radu České televize.  
 
S pozdravem, 
 
Ivan Krejčí 
předseda Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 
elektronicky podepsáno 
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