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Do Českého rozhlasu byla dne 28. 1. 2022 a 2. 2. 2022 doručena Vaše žádost podle zákona  

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Ve své žádosti 

požadujete poskytnutí těchto informací: 

 

„Žádá se 1) sdělit stav vyřizování stížnosti ze dne 10.1.2022; 2) umožnit nahlížení do spisu daňového 

subjektu; 3) sdělit datum, čas a pracoviště správce daně, tj. kdy a kde správce daně spis zpřístupní; 4) 

poskytnout komunikaci správce daně s exekutorem v uvedené věci; 5) sdělit číslo jednací, pod kterým 

správce daně vede související řízení. Odmítá-li správce daně nadále postupovat podle daňové právní 

úpravy, informace se žádá poskytnout ve lhůtě a postupem dle zákona č. 106/1999 Sb.“ 

 
Na základě Vaší žádosti Vám poskytujeme následující informace: 
 
K bodu 1) Vaší žádosti: sdělit stav vyřizování stížnosti ze dne 10.1.2022 

 

Poskytnutí informace: Dne 10. 01. 2022 Český rozhlas obdržel námitku od společnosti  

Goodwill invest s.r.o., s názvem Věc: Evidence a placení daní. Vzhledem k faktu, že jde o exekuční 

řízení, které vede soudní exekutor, odeslal dne 11.01 2021 Český rozhlas datovou zprávu s názvem 

Předání podání povinného ke sp. zn. XXX, kdy námitku Goodwill invest s.r.o. předal soudnímu 

exekutorovi k vyřízení. 

 

K bodu 2) a 3) Vaší žádosti: umožnit nahlížení do spisu daňového subjektu a sdělit datum, čas a 

pracoviště správce daně, tj. kdy a kde správce daně spis zpřístupní 

 

Poskytnutí informace: Okolnost, že Český rozhlas byl zřízen na základě zákona (č. 404/1991 Sb.) a 

jedná se o veřejnoprávní instituci provozující rozhlasové vysílání, neodůvodňuje závěr, že tento 

vystupuje v postavení správce daně. Uvedené nelze dovodit ani na základě toho, že poplatníci jsou za 

splnění podmínek stanovených v zákoně č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích, 

povinni hradit tzv. koncesionářské poplatky, a to s odkazem na usnesení Obvodního soudu pro Prahu 

4, č. j. XXX ze dne 26. 01. 2022 a současně usnesení Ústavního soudu č. j. IV. ÚS 1039/20 ze dne 19. 

05. 2020. Proto nelze sdělit datum, čas a pracoviště správce daně, tj. kdy a kde správce daně spis 

zpřístupní, jelikož Český rozhlas nevystupuje v postavení správce daně a nelze umožnit nahlédnutí do 

spisu správce daně.  

 

Současně sdělujeme, že zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen "InfZ") se nevztahuje na poskytování informací, pokud zvláštní zákon upravuje jejich 
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poskytování, zejména vyřízení žádosti včetně náležitostí a způsobu podání žádosti, lhůt, opravných 

prostředků a způsobu poskytnutí informací. Ve vztahu k nahlížení do spisu je úprava zákona č. 280/2009 

Sb.,  daňového řádu či zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu zvláštní úpravou ve vztahu InfZ  a na 

základě žádosti o informace nelze tedy ani fyzické nahlédnutí do spisu správcem daně či správním 

orgánem umožnit. 

 

K bodu 4) a 5) Vaší žádosti: poskytnout komunikaci správce daně s exekutorem v uvedené věci a sdělit 

číslo jednací, pod kterým správce daně vede související řízení. 

 

Poskytnutí informace: Vzhledem k tomu, že Český rozhlas není správcem daně (s vysvětlením  

viz. Poskytnutí informace k bodu 2) a 3) Vaší žádosti) není možné, aby Český rozhlas poskytl 

komunikaci správce daně s exekutorem v uvedené věci a sdělil číslo jednací, pod kterým správce daně 

vede související řízení. 

 

Český rozhlas 


