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Odložení žádosti podle 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."), coby povinný subjekt podle ustanovení § 2 od st. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.") v souladu s ustanoveními § 14 odst. 
5 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb. 

o d k l á d á 

žádost o poskytnutí informace podle ustanovení § 13 zákona č. 106/1999 Sb., která jí byla 
doručena dne 22. září 2014 pod č.j. 8144/2014 ze strany e m a i l u | | z 
důvodu nedoplnění údajů podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb. 

Odůvodnění : 
Radě byla dne 21 . září 2014 odeslána žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. 
(dále jen „žádost"), která byla podepsána jménem Jan Schneider a kterou byla Rada požádána o 
poskytnuti vysvětlení provozovatele vysílání ČESKÁ TELEVIZE, o nějž Rada požádala na základě 
usnesení přijatého na svém 15. zasedání v roce 2014 a ve kterém žádala o vysvětlení, z jakého důvodu 
se v bloku věnovaném událostem na Ukrajině, odvysílanému dne 2 1 . července 2014 v rámci pořadu 
Události na programu ČT1 a ČT24 od 19:00 hodin, nevěnoval tiskové konferenci ruského ministerstva 
obrany, na níž zazněly tvrzení týkající se ukrajinských baterií BUK na místě sestřelu a pohybu 
ukrajinského letounu v blízkosti sestřeleného letadla (a v rámci vyváženosti též reakci ukrajinské strany 
na zveřejnění daných tvrzení), když v dané relaci zároveň zveřejnil kontroverzní záběry údajného převozu 
proti letadlového raketového systému k ruským hranicím (s dovětkem, že je ruské ministerstvo obrany 
odmítá). Žádost žádala také o poskytnutí stanoviska Rady k tomuto vysvětlení daného provozovatele. 
Žádost byla Radou zpracována dne 22. září 2014 pod č.j. 8144/2014. 

Žádost byla doručena elektronicky na emailový kontakt Rady podateIna@rrtv.cz. 

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. 

Žádost byla dostatečným způsobem označena jako žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 
106/1999 Sb. Ze žádosti bylo také dostatečně zřejmé, že je určena Radě. Tento zákonný požadavek tedy 
splněn byl. 
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Problematickým bodem žádosti bylo však nedostatečné identifikování žadatele, který se informace 
domáhá. 

Toto jsou přitom důležité údaje o žadateli, které Rada potřebuje pro vyřízení žádosti a pro formulaci 
reakce na žádost. 

Podle ustanovení § 14 od st. 5 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb. posoudí povinný subjekt žádost a brání-li 
nedostatek údajů o žadateli podle odstavce 2 postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona,, 
zejména podle § 14a nebo 15, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost 
doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost odloží. 

Rada z výše uvedených důvodů požádala korespondencí č.j. DRD/3386/2014 o doplnění výše 
specifikované žádosti o údaje o žadateli. 

Vzhledem ke skutečnosti, že tyto údaje v zákonem stanovené lhůtě 30 dnů doplněny nebyly, postupovala 
Rada podle ustanovení § 14 odst. 5 písm. a) věty za středníkem zákona č. 106/1999 Sb. a žádost 
odložila. 

Poučení: 

Odložení žádosti podle ustanovení § 14 odst. 5 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb. není rozhodnutím o 
odmítnutí žádosti podle § 15 téhož zákona. V případě odložení žádosti není ani využitelný zákon č. 
500/2004 Sb., správní řád, jak vyplývá z ustanovení § 20 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb. 
Proti odložení žádosti podle ustanovení § 14 odst. 5 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb. tak nelze uplatnit 
odvolání. 

Proti odložení žádosti podle ustanovení § 14 odst. 5 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb. nelze ani uplatnit 
stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace, jak vyplývá z ustanovení § 16a odst. 1 téhož 
zákona. 

V Praze dne: 2.12.2014 Ivan Krejčí 
předseda Rady 

pro rozhlasové a televizní vysílání 
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