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Poskytnutí informace v souladu se žádostí podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím 

Vážený pane inženýre, 

Radě pro rozhlasové a televizní vysílání byla dne 19. února 2014 pod č.j. RRTV/1894/2015-P doručena 
Vaše žádost o poskytnutí informace, respektive sdělení, zda jsou Radě známy skutečnosti týkající se 
financování uvedeného seriálu ze strany České televize a společnosti Karlovarské minerální vody, a.s., 
jakož i skutečnosti související se spoluprací České televize se společností Karlovarské minerální vody, 
a.s. (Vaše žádost byla následně rozvinuta s tím, že pokud jsou Radě tyto skutečnosti známy, požádal jste 
ji o zodpovězení několika doplňujících otázek). 

K tomuto Vám Rada sděluje následující: 

Podle ustanovení § 3 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb.ye 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. 

V žádosti pouze chybělo u identifikace žadatele, fyzické osoby, datum narození. 

Podle ustanovení § 14 odst. 5 písm. a) věty před středníkem 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. 

V tomto konkrétním případě bylo shledáno, že absence data narození Vás coby žadatele nebrání dalšímu 
postupu, respektive odpovědi na Vaši žádost. 

K Vaší žádosti lze však uvést pouze toliko, že Radě nejsou známy skutečnosti týkající se financování 
uvedeného seriálu ze strany České televize a společnosti Karlovarské minerální vody, a.s., ani 
skutečnosti související se spoluprací České televize se společností Karlovarské minerální vody, a.s. 

http://www.rrtv.cz


Z t�chto d�vod� tak nelze odpov�d�t ani na Vaše dopl�ující dotazy. 
 
Pro úplnost k tomuto Rada dodává, že její �innost v regulaci rozhlasového a televizního vysílání, 
respektive v dohledu nad touto oblastí, spo�ívá vedle licen�ních záležitostí (tzv. primární regulace) 
v dohledu nad obsahem rozhlasového a televizního vysílání (tzv. sekundární regulace). 
Tato sekundární regulace se však týká obsahu rozhlasového a televizního vysílání až v okamžiku jeho 
odvysílání, nikoli tedy v dob� jeho p�ípravy. 
 
Jelikož se v daném p�ípad� jedná o p�ipravované audiovizuální dílo, které nebylo dosud odvysíláno, 
Rada se jím doposud nezabývala a nemá o tomto díle informace a z pochopitelných d�vod� nem�že mít 
ani posouzení souladu daného díla se zn�ním zákon�, jejichž dodržování Rada dozoruje. 
 
Rada Vám však m�že pro dopln�ní doporu�it pokusit se s podobnou žádostí obrátit p�ímo na 
provozovatele �eská televize, který je dle zn�ní zákona �. 106/1999 Sb. a konstantní judikatury k n�mu 
také povinným subjektem k poskytování informací dle daného zákona.  
 
S pozdravem 

V Praze dne: 20.2.2015 Ivan Krej�í 

 p�edseda Rady 
 pro rozhlasové a televizní vysílání 

851-2

Digitally signed by Bc. Ivan Krejčí
Date: 2015.03.02 10:22:27 +01:00
Reason: Podpis dokumentu
Location: Praha


	201503022370
	201503022370.pdf

