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Naše č. j.  RRTV/502/2021-vra  
 
Vyřizuje: Analytický odbor 
 
Datum, místo 7. ledna 2021, Praha 
 
 

Odpověď na žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. 
 
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) obdržela dne 6. ledna 2021 Vaší žádost 
o poskytnutí analýzy Analytického odboru k reportáži s názvem Šlechtična z bulváru, odvysílané 
dne 2. března 2020 od 22:00 hod. v rámci pořadu Reportéři ČT, a dále informaci o tom, kdo ji 
vypracoval.  
 
V rámci Vaší žádosti odkazujete na informaci zveřejněnou na webu Rady, dostupnou na adrese 
https://www.rrtv.cz/files/106/RRTV_14561_2020-kus.pdf, a uvádíte, že „součástí zveřejněného 
materiálu týkajícího se této reportáže je analýza Analytického odboru RRTV. Text analýzy a 
případně informace, kdo ji vypracoval, nebyla k výše uvedeném rozhodnutí RRTV přiložena.“ 
 
K Vaší žádosti Rada konstatuje, že zveřejněný dokument, na nějž ve své žádosti odkazujete, je 
analýzou předmětné reportáže, zpracovanou Analytickým odborem Úřadu Rady. Jedná se tedy 
zároveň o informaci, kterou po Radě požadujete. Rada tedy v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 
106/1999 Sb. uvádí odkaz na již zveřejněnou informaci: 
 
https://www.rrtv.cz/files/106/RRTV_14561_2020-kus.pdf 
 
 
Co se týče sdělení jména a příjmení osoby zpracovatele analýzy, pak je nutno odkázat na § 8a 
zákona č. 106/1999 Sb., dle něhož informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, 
soukromí fyzické osoby a osobní údaje povinný subjekt poskytne jen v souladu s právními 
předpisy, upravujícími jejich ochranu. To znamená, že ve vztahu k údajům o jménech a 
příjmeních zaměstnanců je třeba respektovat § 43 odst. 3 zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování 
osobních údajů, podle něhož může správce údajů, v daném případě Rada, zpracovávat osobní 
údaje pouze se souhlasem subjektu údajů. Pokud tedy konkrétní osoby neudělí svůj výslovný 
souhlas s poskytnutím svých osobních údajů žadateli, nelze údaje o jménech a příjmeních 
žadateli poskytnout. V daném případě nebyl ze strany zaměstnance udělen souhlas 
s poskytnutím jména a příjmení a Rada tedy není oprávněna Vám jej sdělit.   
 
 
S pozdravem 
 
 
Ivan Krejčí 
předseda Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 
elektronicky podepsáno 
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