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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 
v souladu s ustanovením § 15 zákona č. 106/1999 Sb., o žádosti 

ze dne 6. března 2017 
(JID: 239738-RRTV) takto: 
 
Rada odmítá žádost (JID: 239738 – RRTV), doručenou dne 6. března 
2017, o poskytnutí informace, kterou je zveřejnění výroční zprávy o činnosti Rady pro 
rozhlasové a televizní vysílání v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, za rok 2016, a to v souladu s ustanovením § 11 odst. 2 písm. 
b) zákona č. 106/1999 Sb., protože se jedná o zákonnou výjimku, kdy povinný subjekt informaci 
neposkytne, pokud ji zveřejňuje na základě zvláštního zákona a v předem stanovených 
pravidelných obdobích až do nejbližšího následujícího období. Rada výroční zprávu zveřejňuje 
v souladu s § 6 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., tedy výroční zprávu je Rada povinna předložit 
Poslanecké sněmovně ke schválení a současně předsedovi vlády ke stanovisku nejpozději do 
30. dubna každého kalendářního roku. Současně je povinna ji zveřejnit způsobem umožňujícím 
dálkový přístup. Výroční zpráva je veřejná ode dne jejího schválení Radou, jenž na ní musí být 
vyznačen. V daném případě výroční zpráva ještě nebyla schválena Radou. 
 
Odůvodnění: 
 
Dne 6. března 2017 byla doručena žádost (JID: 239738 – RRTV) o 
poskytnutí informace, kterou je zveřejnění výroční zprávy o činnosti Rady pro rozhlasové a 
televizní vysílání v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, za rok 2016, s tím, že uvádí jako zákonný termín pro odevzdání a 
zveřejnění výroční zprávy 1. března 2017. 
 
Toto ustanovení však již bylo novelizováno, aktuální platné znění § 6 odst. 2 zákona č. 231/2001 
Sb. stanovuje následující: 
Výroční zprávu je Rada povinna předložit Poslanecké sněmovně ke schválení a současně 
předsedovi vlády ke stanovisku nejpozději do 30. dubna každého kalendářního roku. Současně 
je povinna ji zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup. Výroční zpráva je veřejná ode dne 
jejího schválení Radou, jenž na ní musí být vyznačen. Poslanecká sněmovna je oprávněna 
vyžadovat od Rady vysvětlení a dodatečné informace k výroční zprávě. Rada je povinna 
poskytnout vysvětlení a dodatečné informace v přiměřené lhůtě, kterou stanoví Poslanecká 
sněmovna. 

https://spisovka.rrtv.cz/forms.php?action=fill&id_ufrm=872076&msie=xulqtpxt


 
Podle § 11 odst. 2 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb. se tak jedná o výjimku, která omezuje právo 
na informace: 
Povinný subjekt informaci neposkytne, pokud ji zveřejňuje na základě zvláštního zákona a v 
předem stanovených pravidelných obdobích až do nejbližšího následujícího období 
Podle § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. Pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti, 
nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o 
odmítnutí části žádosti (dále jen "rozhodnutí o odmítnutí žádosti"), s výjimkou případů, kdy se 
žádost odloží. 
 
Poučení: 
 
Proti tomuto rozhodnutí lze v souladu s ustanovením § 65 a násl. zákona č. 150/2002 Sb., soudní 
řád správní, podat žalobu k Městskému soudu v Praze ve lhůtě dvou měsíců od doručení 
písemného vyhotovení tohoto rozhodnutí. Podání žaloby má odkladný účinek. 
 
 
Ivan Krejčí 
předseda Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 




