
6. Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu  
k informacím (Výroční zpráva dle § 18 InfZ) 
 
Český rozhlas v roce 2016 obdržel celkem patnáct žádostí o poskytnutí informací 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 dvě osobami právnickými. 
 
Žádosti o poskytnutí informací dle InfZ byly vyřízeny takto: 
 
V jedenácti případech bylo žádostem vyhověno a požadované informace byly beze zbytku 
poskytnuty.  
 
V jednom případě Český rozhlas vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace 
dle § 10 InfZ, neboť povinný subjekt požadované informace nesmí poskytnout z důvodu, že 
se jedná o informace o majetkových poměrech osob, které nejsou povinným subjektem, jež 
povinný subjekt získal na základě zákona č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních 
poplatcích. Proti tomuto rozhodnutí podal žadatel odvolání, o kterém generální ředitel 
Českého rozhlasu rozhodl tak, že odůvodnění odvoláním napadeného rozhodnutí částečně 
změnil a ve zbytku rozhodnutí potvrdil. Proti rozhodnutí generálního ředitele Českého 
rozhlasu podal žadatel žalobu u Městského soudu v Praze.  
 
V jednom případě Český rozhlas vydal v souladu s §2 odst. 4 InfZ. rozhodnutí o odmítnutí 
žádosti o poskytnutí informace, neboť se jednalo o vytvoření nové informace, kterou povinný 
subjekt nedisponuje a kterou by musel nově vytvořit. Proti tomuto rozhodnutí podal žadatel 
odvolání, o kterém generální ředitel Českého rozhlasu rozhodl tak, že odvolání zamítl a 
napadené rozhodnutí potvrdil.  
 
V jednom případě Český rozhlas vydal v souladu s §2 odst. 4 InfZ rozhodnutí o odmítnutí 
části žádosti o poskytnutí informace, neboť se jednalo o vytvoření nové informace, kterou 
povinný subjekt nedisponuje a kterou by musel nově vytvořit. Ostatní požadované informace 
Český rozhlas žadateli poskytl.  
 
V jednom případě Český rozhlas část v žádosti požadovaných informací žadateli poskytl. 
Ohledně zbylé části požadovaných informací vydal Český rozhlas v souladu s §2 odst. 4 InfZ 
a s § 8a InfZ rozhodnutí o odmítnutí části žádosti o poskytnutí informace, neboť se jednalo o 
vytvoření nové informace, kterou povinný subjekt nedisponuje, resp. neboť se jednalo o 
informace o osobních údajích, k jejichž poskytnutí žadateli nezískal povinný subjekt souhlas 
od dotčených osob. Proti tomuto rozhodnutí žadatel podal odvolání, o kterém generální ředitel 
Českého rozhlasu rozhodl tak, že v odůvodnění odvoláním napadeného rozhodnutí opravil 
zřejmou nesprávnost v písemném vyhotovení rozhodnutí a ve zbytku odvolání zamítl a 
napadené rozhodnutí potvrdil. 
 
V roce 2016 Český rozhlas neposkytl žádné výhradní licence. 
 
Poskytnuté informace Český rozhlas zveřejňuje také způsobem umožňujícím dálkový přístup 
na svých webových stránkách http://www.rozhlas.cz/informace/pravo/. 

 

http://www.rozhlas.cz/informace/pravo/

