
 
 

 
Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu  
k informacím (Výroční zpráva dle § 18 InfZ) 
 
I. 
V roce 2020 bylo k Českému rozhlasu podáno celkem osmnáct žádostí o poskytnutí 
informace na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“).  
 
Třináct žádostí bylo podáno fyzickými osobami a pět osobami právnickými. Žádosti o 
poskytnutí informace dle InfZ byly vyřízeny takto:  
 
V devíti případech bylo žádostem vyhověno a požadované informace byly beze zbytku 
poskytnuty.  
 
V osmi případech byla část požadované informace poskytnuta, část žádosti o poskytnutí 
informace byla rozhodnutím povinného subjektu odmítnuta. 
 
V jednom případě byla žádost o poskytnutí informace rozhodnutím odmítnuta.  
 
V pěti případech bylo proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti podáno odvolání.  Ve třech 
případech odvolací orgán napadené rozhodnutí zrušil a věc vrátil Českému rozhlasu 
k novému projednání. V jednom případě odvolací orgán napadené rozhodnutí potvrdil a 
odvolání zamítl. V jednom případě nebylo k 31. 12. 2020 odvolacím orgánem o odvolání 
rozhodnuto. 
 
V jednom případě zaslal Český rozhlas podle § 17 odst. 3 InfZ žadateli oznámení o výši 
úhrady nákladů za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací.  
 
V roce 2020 byly u Českého rozhlasu podány tři stížnosti na postup při vyřizování žádosti o 
informace podle § 16a InfZ: 
 
V prvém případě podal žadatel stížnost proti požadavku úhrady nákladů za poskytnutí 
informace.  Výše úhrady nákladů za mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací v souvislosti 
se žádostí o informace byla nadřízeným orgánem potvrzena, žadatel úhradu nákladů 
nezaplatil a Český rozhlas žádost odložil. 
 
V druhém případě podal žadatel stížnost směřující proti rozhodnutí o odmítnutí části žádosti 
o informace. Odvolací orgán potvrdil postup Českého rozhlasu při vyřízení žádosti o 
informace. 
 
Ve třetím případě podal žadatel stížnost na nečinnost Českého rozhlasu při vyřizování žádosti 
o informace, Český rozhlas stížnosti sám zcela vyhověl. 
 
V roce 2020 Český rozhlas neposkytl žádné výhradní licence.  
 
Poskytnuté informace Český rozhlas zveřejňuje také způsobem umožňujícím dálkový přístup 
na svých webových stránkách https://informace.rozhlas.cz/pravo-na-informace-7754007. 
 
II. 
V roce 2020 Městský soud v Praze usnesením č. j. 3A 66/2017 – 50 ze dne 14. 7. 2020 
rozhodl o zastavení řízení o žalobě proti rozhodnutí generálního ředitele Českého 
rozhlasu ze dne 2.3.2017 o odmítnutí poskytnutí informací požadovaných žadatelem, 
sp. zn. Inf. CRo 1/2017-6, a to z důvodu zpětvzetí žaloby v plném rozsahu. 
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