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ROZHODNUTÍ O ODMÍTNUTÍ ŽÁDOSTI O INFORMACE DLE ZÁKONA Č. 106/1999 Sb. 
 
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.") rozhodla o 
žádosti žadatele

ze dne 29. listopadu 2017, č. j. RRTV/17009/2017-vra, takto: 
 
Žádost žadatele  

 ze dne 29. listopadu 2017, č. j. RRTV/17009/2017-vra, o poskytnutí 
detailních přehledů od provozovatelů celoplošného televizního vysílání, provozovatelů 
televizního vysílání prostřednictvím družice a provozovatelů vysílání zvláštními 
přenosovými systémy, na jejichž základě Rada vyhodnocuje naplňování požadavků na 
zastoupení evropských a evropských nezávislých děl ve vysílání se dle § 9 odst. 1 zákona 
č. 106/1999 Sb. a §11 odst. 3 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb. odmítá. 
 
Odůvodnění: 
 
Dne 30. listopadu 2017 byla Radě doručena žádost  (č.j. 
RRTV/17009/2017-vra) o poskytnutí informací týkajících se dohledu nad plněním povinností dle 
ustanovení § 43 zákona č. 231/2001 Sb. Konkrétně žadatel požaduje poskytnutí detailních 
přehledů od provozovatelů celoplošného televizního vysílání, provozovatelů televizního vysílání 
prostřednictvím družice a provozovatelů vysílání zvláštními přenosovými systémy, na jejichž 
základě Rada vyhodnocuje naplňování požadavků na zastoupení evropských a evropských 
nezávislých děl ve vysílání. 
 
Dle § 11 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. se informace, které povinný subjekt získal od třetí osoby 
při plnění úkolů v rámci kontrolní, dozorové, dohledové nebo obdobné činnosti prováděné na 
základě zvláštního právního předpisu, podle kterého se na ně vztahuje povinnost mlčenlivosti 
anebo jiný postup chránící je před zveřejněním nebo zneužitím, neposkytují. Povinný subjekt 
poskytne pouze informace, které při plnění těchto úkolů vznikly jeho činností. 
 
Požadované informace, tedy detailní přehledy vysílání provozovatelů televizního vysílání za 
uplynulý kalendářní rok, Rada získala v rámci své dohledové činnosti za účelem vyhodnocení 
naplňování požadavků na zastoupení evropských a evropských nezávislých děl ve vysílání 
televizních provozovatelů. Tyto informace nespadají do režimu zákona č. 106/1999 Sb., neboť 
jde o informace vytvořené jednotlivými provozovateli televizního vysílání, které byly Radě při 
plnění jejích úkolů poskytnuty výhradně pro účely kontroly dodržování ustanovení § 43 zákona č. 
231/2001 Sb. Povinný subjekt je dle § 11 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. povinen poskytovat 

 

 
 



pouze informace, které vznikly na základě jeho vlastní činnosti. Požadované detailní přehledy 
však vznikly výhradně na základě činnosti jednotlivých provozovatelů vysílání. 
 
Zákon uvádí demonstrativní výčet předpisů, na jejichž základě se při výkonu dohledové, kontrolní 
i jiné obdobné činnosti vztahuje na povinný subjekt povinnost mlčenlivosti anebo jiný postup 
chránící před zveřejněním nebo zneužitím informací.  
 
Jde například o zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 
15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších 
předpisů, zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 
 
Vzhledem k tomu, že v demonstrativním výčtu zákonů není zahrnut zákon č. 231/2001 Sb., je 
třeba se zabývat otázkou, zda i tento pod dané ustanovení spadá. 
 
Dle § 9 zákona č. 106/1999 Sb. 
 
(1) Pokud je požadovaná informace obchodním tajemstvím, povinný subjekt ji neposkytne. 
 
(2) Při poskytování informace, která se týká používání veřejných prostředků, se nepovažuje 
poskytnutí informace o rozsahu a příjemci těchto prostředků za porušení obchodního tajemství. 
Zákon o informacích odkazuje na § 17 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník. Tento zákon 
však již není v platnosti. 
 
Definice je však nyní obsažena v § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku - Obchodní 
tajemství tvoří konkurenčně významné, určitelné, ocenitelné a v příslušných obchodních kruzích 
běžně nedostupné skutečnosti, které souvisejí se závodem a jejichž vlastník zajišťuje ve svém 
zájmu odpovídajícím způsobem jejich utajení. 
 
S ohledem na charakter požadovaných informací, které jsou z hlediska provozovatelů televizního 
vysílání konkurenčně významné a zároveň běžným způsobem nedostupné, jde o informace 
podléhající obchodnímu tajemství, ke kterému vykonávají práva jednotliví provozovatelé 
televizního vysílání a tudíž dle § 9 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. nejsou poskytovány. 
 
Na základě toho lze tedy dovodit, že pod ustanovení § 11 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. spadá 
i zákon č. 231/2001 Sb., jakožto zvláštní právní předpis, podle kterého je Rada v postavení 
povinného subjektu vázána povinností mlčenlivosti a ochrany před zveřejněním informací, které 
získala při plnění úkolů v rámci kontrolní, dozorové, dohledové či jiné obdobné činnosti.  
 
S ohledem na výše uvedené Rada rozhodla tak, že žádost o poskytnutí informací odmítla. 
 
Poučení: 

Proti tomuto usnesení není dle § 66 zákona č. 231/2001 Sb. možno podat žalobu. 

 
Ivan Krejčí 
předseda Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 
elektronicky podepsáno 

 




