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Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada") vydává toto 

R O Z H O D N U T Í 

Rada podle ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb."), odmítá žádost | 
o poskytnutí informace, zda může více provozovatelů vysílání provozovat vysílání svých programů pod 
stejným označením (názvem) programu, neboť povinnost poskytovat informace se podle ustanovení § 2 
odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb. netýká dotazů na názory a budoucí rozhodnutí. 

Odůvodnění: 

Dne 4. září 2014 pod čj. 7581/2014 byla Radě doručena ž á d o s t i | podle 
zákona č. 106/1999 Sb. Žadatelka požádala o poskytnutí informace, zda může více provozovatelů vysílání 
provozovat vysílání svých programů pod stejným označením (názvem) programu. 

Podle ustanovení § 14 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb. musí žádost o licenci obsahovat označení 
(název) programu. Označení (název) programu pak musí být podle ustanovení § 18 odst. 4 písm. b) zákona 
č. 231/2001 Sb. obsaženo také v rozhodnutí o licenci. 

Podle ustanovení § 32 odst. 1 písm. o) zákona č. 231/2001 Sb. je provozovatel vysílání povinen identifikovat 
rozhlasový program alespoň jedenkrát za hodinu, nenaruší-li tím celistvost vysílaného pořadu. 

Podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. je provozovatel vysílání s licencí povinen 
předem požádat Radu o písemný souhlas se změnou označení (názvu) programu. Rada o žádosti rozhoduje 
ve správním řízení a přitom je podle ustanovení § 50 odst. 3 správního řádu povinna zjistit všechny okolnosti 
důležité pro ochranu veřejného zájmu. Rada podle ustanovení § 50 odst. 4 správního řádu hodnotí podklady 
pro vydání rozhodnutí, zejména důkazy, podle své úvahy, ledaže zákon stanoví, že některý podklad je pro 
správní úřad závazný; přitom pečlivě přihlíží ke všemu, co vyšlo v řízení najevo, včetně toho, co uvedli 
účastníci. Na dotaz, zda může více provozovatelů vysílání provozovat vysílání svých programů pod stejným 
označením (názvem) programu, tedy není možné dát jednoznačnou odpověď; v konkrétním případě 
rozhoduje Rada vždy po zvážení všech okolností jednotlivého případu. 
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Podle ustanovení § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb. se povinnost poskytovat informace netýká dotazů na 
názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací. 
 
Pokud povinný subjekt žádosti o poskytnutí informace nevyhoví, byť i jen zčásti, vydá podle ustanovení 
§ 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě 
o odmítnutí části žádosti, s výjimkou případů, kdy se žádost odloží. Lhůta pro vyřízení žádosti podle ustanovení 
§ 14 odst. 1 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. činí 15 dnů ode dne přijetí žádosti. 
 
Protože posuzovaná žádost má povahu dotazu na názor či budoucí rozhodnutí Rady, na nějž se povinnost 
poskytovat informace nevztahuje, Rada rozhodla o odmítnutí této žádosti. 
 
 
Poučení: 
 
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení rozhodnutí. 
Odvolání se podává k Radě a podle ustanovení § 20 odst 5 zákona č. 106/1999 Sb. o něm rozhoduje její 
předseda. 

V Praze dne: 16.9.2014 Ivan Krejčí 

 předseda Rady 
 pro rozhlasové a televizní vysílání 
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