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Vážený pane doktore, 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání obdržela dne 31. 1. 2012 Vaši žádost dle zákona č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím, o poskytnutí informace jaká správní řízení byla od roku 2005 
ze strany Rady zahájena v rámci dozoru nad dodržováním zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, 
konkrétně pak o poskytnutí informací v této struktuře: kdy byla tato správní řízení zahájena, jak a kdy 
byla ukončena, proti jakému subjektu byla vedena, jakého výrobku se týkala, v čem bylo spatřeno 
protiprávní jednání, jaká sankce byla uložena. 

Vzhledem k okolnosti, že neexistuje žádná komplexní databáze, která by umožnila okamžité 
zpracování Vámi požadované informace ve Vámi požadované struktuře, je nutno provést rešerši 
všech spisů, což je personálně í časově náročná činnost. 

Z tohoto důvodu si Vás dovolujeme obeznámit s úkony, které jsou spojené s vypracováním Vámi 
požadovaných informací a jejich ohodnocení dle sazebníku platného v době doručení Vaší žádosti. 

Odhad počtu spisů: 500 

Odhadovaný čas cena dle Sazebníku (100 Kč/hod.) 
1) Vyhledání spisů 

Období 2005-2006 archiv 
Období 2007-2011 interní systém 

24 hodin 
2 hodiny 

2 400 Kč 
200 Kč 

2) Vyhledání požadovaných informací ze spisu 
Kč 

250 hodin 25 000 

3) Zpracování údajů v požadovaném formátu 
(předpokládané zpracování 20 min/spis) 

83 hodin 8 300 Kč 

Celkem 35 900 Kč 

Zaslání údaiú: 

pořízení oboustranného výtisku nebo kopie formátu A4 
CD/DVD 

1,50 Kč 
30 Kč 
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náklady spojené s poštovní službou podle platného sazebníku České pošty. 

Pokud byste ovšem netrval na výše uvedené struktuře informací a přesných datech, ale spokojil se 
s přehledem vedených správních řízení za jednotlivé kalendářní roky, tyto informace naleznete ve 
výročních zprávách zveřejněných na webu http://www.rrtv.cz/cz/static/o-rade/vvrocni- 
zpravv/index.htm. 

Tímto si Vás dovolujeme požádat o dopověď ve lhůtě 7 dnů ode dne doručení tohoto oznámení, zda 
akceptujete uvedené náklady spojené s vyhledáním Vámi požadovaných informací. 

S pozdravem 

V Praze dne: 17.2.2012 Ing. Petr Bartoš 
vedoucí Úřadu Rady 

pro rozhlasové a televizní vysílání 
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