Poskytnutí informace

Vážený pane,
do Českého rozhlasu byla dne 14. 3. 2016 prostřednictvím datové schránky doručena Vaše žádost
podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
v níž požadujete poskytnutí následujících informací v souvislosti s incidentem, který se odehrál dne
6. února 2016, kdy během demonstrace na Hradčanském náměstí v Praze mělo dojít k napadení
přenosového vozu Českého rozhlasu demonstranty. Ve své žádosti sdělujete, že informaci o této
události přinesl na svém profilu na sociální síti Facebook pracovník Českého rozhlasu pan Titlbach a
uvádíte opis jeho sdělení:
Filip Titlbach
6 únor ·
Dneska se nám na Hradčanském náměstí snažili dobýt do přenosového vozu někteří demonstranti. Třískali do
oken a rvali za dveře. Jednomu se to dokonce podařilo a sahal po technice. Další nás odpojili od elektrocentrály.
Když jsme požádali policisty o pomoc, řekli nám, cituji: "Můžete si za to sami, protože lžete, najměte si svojí
vlastní ochranku."
Tolik k heslu Pomáhat a chránit.

Ve své žádosti požadujete tyto informace:
1.
2.
3.
4.
5.

Zda a kdy požádal Český rozhlas o prošetření výše popsaného jednání policistů Policii ČR?
Pokud Český rozhlas nepožádal o prošetření, z jakého důvodu?
Pokud Český rozhlas požádal o prošetření, zda již obdržel oficiální odpověď Policie ČR?
Pokud Český rozhlas obdržel odpověď od Policie ČR, potvrdila policie porušení povinností
příslušníků policie?
Pokud ano, byl Český rozhlas informován o tom, jaký postih bude Policie ČR uplatňovat vůči
těmto policistům?

K výše uvedeným bodům Vaší žádosti poskytujeme tyto informace:
ad 1.
O prošetření okolností incidentu z 6. února 2016 Český rozhlas požádal Policii ČR oficiální cestou 9.
února 2016.
ad 2.
Český rozhlas požádal Policii ČR o prošetření.
ad 3.
Český rozhlas obdržel oficiální odpověď Policie ČR 8. března 2016.
ad 4.
Policie ČR informovala Český rozhlas o tom, že se jí nepodařilo potvrdit skutečnosti oznámené
redaktorem Českého rozhlasu a zahájit správní či trestní řízení s konkrétním pachatelem, který se měl
do přenosového vozu dobývat, či s policisty, již měli odmítnout pomoc a k věci se údajně nevhodně
vyjadřovat.

ad 5.
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Odkazujeme na výše uvedenou odpověď ad 4.

S pozdravem

Český rozhlas
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