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Poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. 
 
 
Na základě Vaší žádosti 327025-RRTV o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. 
sdělujeme následující: 
 
Předmět žádosti: 
 

V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádám 
o poskytnutí těchto informací ohledně stížností podaných v roce 2019 na provozovatele 
televizního vysílání (tzn. stížnosti na provozovatele rozhlasového vysílání mně 
nezajímají):  
 
1.) Celkový počet stížností  
2.) Počet stížností na jednotlivé provozovatele  
3.) Počet kladně vyřízených stížností (dle jednotlivých provozovatelů)  
4.) Počet negativně vyřízených (odložených) stížností (dle jednotlivých provozovatelů)  
5.) V případě kladně vyřízených stížností druh postihu (upozornění, pokuta a její výše) 
 
 
Poskytnutá informace: 
 
V kontextu žádosti o poskytnutí informace sdělujeme následující. 
 

1.) Celkový počet stížností – v roce 2019 Rada obdržela 1362 stížností. 
2.) Počet stížností na jednotlivé provozovatele  
3.) Počet kladně vyřízených stížností (dle jednotlivých provozovatelů)  
4.) Počet negativně vyřízených (odložených) stížností (dle jednotlivých provozovatelů)  
5.) V případě kladně vyřízených stížností druh postihu (upozornění, pokuta a její výše) 
 
 
Ad 2 až 5)  
Rada přímo nedisponuje informacemi v tom rozsahu a členění, které požadujete. Zákon neukládá 
povinnost vést statistiku stížností tak, aby byl reflektován každý jeden provozovatel vysílání, ani 
není uložena povinnost vést statistiku, kolik bylo obdrženo stížností na každého jednotlivého 
provozovatele, kolik bylo právě každému stěžovateli uloženo sankcí na základě stížností, či kolik 
stížností bylo ve vztahu k jednotlivým provozovatelům odloženo. 
 
S ohledem na tuto skutečnost Vám však sdělujeme, že Rada zveřejňuje veškeré zápisy ze svých 
zasedání, z nichž lze uvedené informace extrahovat.  



 
K získání Vámi požadované informace Vás tímto odkazujeme na web Rady, kde jsou 
uveřejňovány zápisy z jednotlivých zasedání https://www.rrtv.cz/cz/static/o-rade/zapisy-ze-
zasedani.htm. Tento podklad umožňuje získání Vámi požadovaných informací přímo a bezplatně.  
 
Pokud setrváte na požadavku poskytnutí informace dle Vámi požadovaného členění a struktury, 
bude potřeba provést rešerši informací interně a následné jejich zpracování. Toto zpracování by 
však podléhalo náhradě nákladů ve smyslu § 17 zákona č. 106/1999 Sb. 
 
Dle § 17 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. v případě, že bude povinný subjekt za poskytnutí 
informace požadovat úhradu, písemně oznámí tuto skutečnost spolu s výší úhrady žadateli před 
poskytnutím informace. Z oznámení musí být zřejmé, na základě jakých skutečností a jakým 
způsobem byla výše úhrady povinným subjektem vyčíslena.  
 
 
Výpočet nákladů: 
 
Výpočet nákladů vychází ze sazebníku náhrad, který je umístěn pod tímto odkazem 
https://www.rrtv.cz/cz/static/predpisy/sazebnik.htm 
 
Rada podle § 5 odst. 1 písm. f) zákona č. 106/1999 Sb. a nařízení vlády č. 173/2006 Sb., o 
zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o 
svobodném přístupu k informacím stanovuje tento sazebník úhrad za poskytování informací. 
 
Pokud se jedná o informaci, která si vyžádá mimořádně rozsáhlé vyhledávání a zpracování, což 
je daný případ, zaplatí žadatel náklady ve výši 300,00 Kč za každou započatou hodinu práce 
odborného referenta. 
 
Předpokládaný rozsah práce zahrnuje rešerši z 21 písemností označených jako Zápis ze 
zasedání, přičemž cílem je vyzískání informací o  
 

 Počtu stížností na jednotlivé provozovatele  

 Počtu kladně vyřízených stížností (dle jednotlivých provozovatelů)  

 Počtu negativně vyřízených (odložených) stížností (dle jednotlivých provozovatelů)  

 V případě kladně vyřízených stížností druh postihu (upozornění, pokuta a její výše) 
 
S ohledem na fakt, že je licencováno několik stovek provozovatelů vysílání, je nutno, v kontextu 
požadované informace, zpracovat pro každého provozovatele vysílání jednotlivou charakteristiku 
a vyhodnocení. 
 

 Rešerše jednotlivých Zápisů ze zasedání – 45 minut za každou jednotlivou písemnost 
(21x 45 minut tj. 945 minut, tedy 15,75 hodiny) 

 Zpracování informací dle požadovaných kategorií – úhrnem 12 hodin  
 

Celkem 27,75 hodiny 
 
Předpokládané náklady: 27,75 hod. x 300 Kč tj. 8 325 Kč. 
 
 
V souvislosti s touto kalkulací Vás tímto žádáme o sdělení, ve lhůtě sedmi dnů od doručení, zda 
námi poskytnutá informace je v souladu s Vaším požadavkem, případně, zdali setrváváte na 
poskytnutí informací dle Vámi popsaného členění s úhradou výše vyčíslenou. 

https://www.rrtv.cz/cz/static/o-rade/zapisy-ze-zasedani.htm
https://www.rrtv.cz/cz/static/o-rade/zapisy-ze-zasedani.htm


 
 
V návaznosti na Vaši odpověď Vám budou poskytnuty pokyny k provedení platby a další případné 
náležitosti. 
 
 
 
Poučení:  
V souladu s § 17 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. je dána možnost podat proti požadavku úhrady 
nákladů za poskytnutí informace stížnost podle § 16a odst. 1 písm. d).  
 
 
 
 
 
Ivan Krejčí 
předseda Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 
elektronicky podepsáno 

 
 

 




