
Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. – odpověď 

 

Povinný subjekt: Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 

 

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Vás pro účely mé 

disertační práce žádám o poskytnutí následujících informací týkajících se regresních úhrad 

vyplývajících ze zákona č. 82/1998 Sb., respektive zákona č. 58/1969 Sb. V případě otázek 1 

– 9 mi, prosím, údaje poskytněte s ohledem na období od vzniku České republiky až dosud 

(případně za období, k němuž data existují), a to ke každému roku zvlášť: 

 

1. V kolika případech v jednotlivých letech vyplatila Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 

náhradu škody či nemajetkové újmy, která vznikla při výkonu veřejné moci v důsledku 

nezákonného rozhodnutí nebo nesprávného úředního postupu ve smyslu citovaných 

předpisů? 

Nebyly vyplaceny žádné náhrady škody či nemajetkové újmy. 

 

2. V jaké výši byla jednotlivá odškodnění Radou pro rozhlasové a televizní vysílání vyplacena? 

Nebyly vyplaceny žádné náhrady. 

 

3. V kolika případech v jednotlivých letech uplatnil stát prostřednictvím Rady pro rozhlasové 

a televizní vysílání nárok na regresní úhradu? 

V uplynulých letech nebyly uplatněny žádné nároky. 

 

4. Jaké věci se původní řízení o náhradě škody, respektive nemajetkové újmy, týkalo? 

Nebyly uplatněny žádné nároky. 

 

5. Vůči kterým subjektům byly regresní úhrady uplatněny? 

Regresní úhrady nebyly uplatněny vůči žádným subjektům. 

 

6. V jaké výši byly jednotlivé regresní úhrady požadovány? 

Nebyly požadovány žádné úhrady. 

 

7. V kolika případech bylo státu vyhověno zcela, částečně nebo vůbec? V případě plného 

nebo částečného vyhovění nároku, prosím, uveďte rozsah úhrady. 

Nebyly požadovány žádné úhrady. 

 

8. Z jakých důvodů nebyly regresní úhrady uplatňovány i v dalších případech? 

Nebyly požadovány žádné úhrady. 

 

9. Byla v jednotlivých případech regresní úhrada projednávána v soudním řízení? Uveďte, 

prosím, spisové značky a soudy u nichž se řízení vedlo. 

Nebyly uplatněny žádné nároky. 

 

10. Jak probíhá řízení o regresní úhradě svědčící státu (forma, obsah, popis postupu apod.)? 

Je toto řízení upraveno nějakým předpisem? V případě že ano, žádám o jeho poskytnutí. 

Řízení o regresní úhradě nebylo realizováno. 

 



 

11. Existuje nějaký vnitřní předpis nebo metodika k vymáhání regresních úhrad. V případě, že 

ano, žádám o její poskytnutí. 

Ne. 


