Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Česká televize je povinným subjektem podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. I v roce 2016 byl zajištěn přístup
veřejnosti k informacím, které se vztahují k působnosti České televize, a to
prostřednictvím webových stránek http://www.ceskatelevize.cz/, písemně, elektronicky,
telefonicky a osobně:
Počet obdržených žádostí o poskytnutí informace

156
z toho vyřízených

Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti
z toho rozhodnutí o odmítnutí části žádosti

152
20
8

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí

5

Počet stížností podaných podle ustanovení § 16a zákona č. 106/1999 Sb.

3

Celková výše výdajů vynaložených v souvislosti se soudními řízeními o právech
a povinnostech podle zákona č. 106/1999 Sb., včetně nákladů na zaměstnance
České televize a nákladů na právní zastoupení
Počet poskytnutých výhradních licencí

98 Kč
0

V roce 2016 bylo České televizi doručeno celkem 156 žádostí o poskytnutí informace,
z čehož jich bylo 152 vyřízeno a 4 žádosti doručené na konci roku 2016 byly vyřízeny
na začátku roku 2017. Z celkového počtu žádostí nevyřizovalo TS Brno a TS Ostrava
žádnou žádost, ale obě studia spolupracovala při přípravě podkladů u několika žádostí.
I v roce 2016 pokračoval růst počtu žádostí. Jestliže v roce 2006 to byly 4 podané žádosti
o informace, v roce 2016 to bylo 156 žádostí. Ze 156 nově obdržených žádostí
o informace v roce 2016 obdržela Česká televize 146 žádostí od fyzických osob,
právnické osoby podaly celkem 10 nových žádostí.
Počet nově obdržených žádostí v letech 2006 - 2016

V roce 2016 pokračoval trend žádostí tzv. opakovaných žadatelů (tj. osob, které v daném
kalendářním roce podaly více než jednu žádost o poskytnutí informace), kterých bylo
v tomto roce 9. Opakovaní žadatelé zaslali České televizi celkem 26 žádostí, což je po
zaokrouhlení 17 % z celkového počtu doručených žádostí o informace. Mezi opakovanými
žadateli existují co do počtu žádostí značné rozdíly. Česká televize např. eviduje od jedné
fyzické osoby celkem pět žádostí a stejně tak od jedné právnické osoby. Ostatní
opakovaní žadatelé podali po dvou až čtyřech žádostech. V roce 2016 byl zároveň
zaznamenán nový jev, kdy celkem 104 různých žadatelů zaslalo České televizi shodně
formulovanou žádost o poskytnutí informace, což představuje 67 % žádostí podaných
v roce 2016.
Procentuální podíl žádostí opakovaných žadatelů na celkovém počtu nově doručených
žádostí v roce 2016
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Požadované informace se týkaly různých oblastí činnosti České televize. Nejčastěji se
žadatelé ptali na otázky související se zpravodajstvím a publicistikou. Značně vysoký
podíl žádostí týkajících se této oblasti však ovlivnila shora zmíněná situace, kdy totožně
pojatou žádost o informaci zaslalo 104 různých žadatelů (což je 90 % z celkového
objemu žádostí týkajících se zpravodajství a publicistiky, znázorněném na níže uvedeném
grafu). Žadatele zajímaly také informace o hospodaření České televize a nákladech na
výrobu pořadů, programové skladbě či o výběru televizních poplatků. Objevily se rovněž
dotazy související s fungováním České televize jakožto veřejnoprávního provozovatele
televizního vysílání.
Předměty žádostí o poskytnutí informace v roce 2016
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Česká televize se snaží o maximální otevřenost. O tom svědčí také počet žádostí, kterým
bylo alespoň z části vyhověno. Pokud se žadatelé domáhali poskytnutí informací, které již
byly zveřejněny na webových stránkách České televize nebo ve výroční zprávě, byl jim
zaslán odkaz, na němž bylo možné požadovanou informaci najít.
Poskytování informací v letech 2012 – 2016
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V roce 2016 bylo podáno celkem pět odvolání proti rozhodnutím České televize, o nichž
rozhodoval generální ředitel. Ve třech případech generální ředitel České televize jakožto
odvolací orgán rozhodnutí České televize potvrdil a odvolání žadatelů zamítl.
Ve zbývajících dvou případech generální ředitel České televize odvoláním napadené
rozhodnutí změnil. Vedle toho byly v roce 2016 České televizi doručeny tři stížnosti
na postup při vyřizování žádosti o informace. Ve dvou případech generální ředitel České
televize postup vyřízení žádosti potvrdil a v jednom případě byl postup České televize
částečně potvrzen, zatímco ve zbývající části byla věc usnesením převzata a generální
ředitel České televize žadatelovu žádost v této části odmítnul.
Co se týká soudních sporů, v roce 2016 probíhalo celkem šest soudních řízení ve věci
přezkoumání zákonnosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace, přičemž
jedno z nich na základě žaloby podané v roce 2016. V žádném z těchto sporů nebylo
v roce 2016 rozhodnuto.
Česká televize pokračovala v roce 2016 ve zveřejňování informací poskytnutých na
základě individuálních žádostí na webových stránkách České televize a ve vedení
evidence obdržených žádostí.

