
 

 
 
 
 
Věc: poskytnutí informací 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 návaznosti na žádost p.    (dále  jen žadatel), která byla Radě doručena dne 2. 6. 
2016  pod  č.  j.  4297,  poskytuje  požadovanou  informaci  –  o  počtu  stížností  na  nevyvážené, 
zkreslené, neobjektivní a lživé vysílání ČT, a to za rok 2015 a 2016. 
 

Ponejprve k procesním aspektům předmětné žádosti. 

Radě byla dne  2.  6.  2016 pod  č.  j.  4297 doručena  žádost o poskytnutí  informace  ve  smyslu 
zákona č. 106/1999 Sb. (dále  jen „žádost“), ve které p.   (dále  jen žadatel) požaduje 
poskytnutí informací o počtu stížností na nevyvážené, zkreslené, neobjektivní a lživé vysílání ČT, 
a to za rok 2015 a 2016. 
 
Podle ustanovení § 3 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. je pro účel tohoto zákona žadatelem každá 
fyzická i právnická osoba, která žádá o informaci. 
 
Podle  ustanovení  §  14  odst.  2  zákona  č.  106/1999  Sb. musí  být  ze  žádosti  zřejmé,  kterému 
povinnému subjektu  je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí  informace ve smyslu tohoto 
zákona. Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého 
pobytu nebo, není‐li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší‐
li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. Právnická osoba uvede název, identifikační 
číslo  osoby,  adresu  sídla  a  adresu  pro  doručování,  liší‐li  se  od  adresy  sídla.  Adresou  pro 
doručování se rozumí též elektronická adresa. 
 
Na  základě  nekompletnosti  údajů  byl  žadatel  vyzván  k doplnění  údajů  prostřednictvím 
elektronické komunikace. 
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Nevyhoví‐li žadatel výzvě o doplnění údajů o žadateli podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 
106/1999  Sb.  do  30  dnů  ode  dne  jejího  doručení,  povinný  subjekt  (Rada)  žádost  podle 
ustanovení § 14 odst. 5 písm. a) věty za středníkem zákona č. 106/1999 Sb. odloží. 
 
Žadatel však v zákonné lhůtě nereagoval na výzvu k doplnění informací. 
 
Ze zákona  č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vyplývá:   Nevyhoví‐li žadatel 
výzvě o doplnění údajů o žadateli podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb. do 30 
dnů ode dne jejího doručení, povinný subjekt (Rada) žádost podle ustanovení § 14 odst. 5 písm. 
a) věty za středníkem zákona č. 106/1999 Sb. odloží.  
 
Rada  v rámci  svého  zasedání  dne  23.  srpna  2016,  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.“) a  v 
souladu s ustanoveními § 14 odst. 5 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb. rozhodla o odložení žádosti 
p.  , bližší údaje v rámci stížnosti nebyly specifikovány, ze dne 2. 6. 2016 pod č.  j. 
4297. 
 
V návaznosti na toto usnesení byla Radě doručena písemnost p.   RRTV/6841/2016‐
P, kde doplňuje požadované údaje. 
 
 
Požadovaná informace je následující: 
 
V prvé  řadě  je  nutno  uvést,  že  formulace  „nevyvážené,  zkreslené,  neobjektivní  a  lživé 
vysílání“  je  poněkud  volná  a  nevychází  z oficiální  kategorie  správních  deliktů,  tak  jak  jsou 
vymezeny  zákonem  č.  231/2001  Sb.  Dikce  zákona  hovoří  o  vysílání  neobjektivním  či 
nevyváženém. Nicméně  z pohledu  činnosti Rady bylo  za  rok 2015 projednáno 311  a  v roce 
2016  pak  96  stížností,  které  směřovaly  proti  vysílání  České  televize  ve  vztahu  k možné 
neobjektivitě či nevyváženosti. 
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