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Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. 
 
Společnost 

prostřednictvím svého právního zástupce, podává stížnost pro 
porušení zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně 
dalších zákonů, v platném znění, a to společnosti TV NOVA s.r.o., IČ: 458 00 456, se sídlem 
Praha 5, Kříženeckého nám. 1078/5, PSČ 15200, která je provozovatelem televizní stanice TV 
NOVA. 
 
Stěžovatel tímto současně žádá o poskytnutí níže uvedené informace:  
 
„V zákoně č. 231/2001 Sb., není nijak vysvětleno, co se rozumí pod pojmem „uchovávat v 
odvysílané podobě a v náležité technické kvalitě záznamy všech pořadů včetně dalších 
částí vysílání ….“ Tímto žádáme o sdělení, zda tato povinnost podléhá kontrole veřejnosti po 
celou dobu 30 dnů od data uveřejnění (např. dostupnou archivací pro veřejnost na oficiálních 
webových stránkách provozovatele), a to v případě nemožnosti shlédnout takto pořizovaný 
záznam i v jiné době než byl odvysílán.“ 
 
V daném případě se nejedná o informaci ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ale spíše o dotaz k výkladu předmětného zákona. 
 
Bylo by však přepjatým formalismem odpověď na takto formulovaný dotaz neposkytnout a 
vyzývat žadatele k doplnění a upřesnění žádosti dle ustanovení § 14 odst. 5 písm. b) zákona č. 
106/1999 Sb. 
 
K předmětu dotazu sdělujeme následující: 
 
Provozovatel vysílání nemá ve smyslu ustanovení § 32 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb., 
o provozování rozhlasového a televizního vysílání, povinnost poskytovat uchované (archivované) 
záznamy vysílání pro účely potřeb veřejnosti, ale výlučně pro účel výkon dozoru ze strany Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání, která je oprávněna zažádat o zapůjčení předmětného 
záznamu. 
 
Blíže k této problematice bylo vydáno stanovisko podle § 5 písm. z) zákona č. 231/2001 Sb., a 
které je dostupné pod tímto odkazem. 
 
http://www.rrtv.cz/cz/static/cim-se-ridime/pravni-stanoviska/Stanovisko_kvalita.pdf 
 
 

 
Závěrem sdělujeme, že Rada se bude Vaší stížností zabývat na svém 9. zasedání, které se 
uskuteční dne 9. května 2017. O výsledku jednání Vás budeme následně informovat. 
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v případě více adresátu používejte 
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