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Český rozhlas, IČO 45245053, se sídlem Vinohradská 12, 120 99 Praha 2, jako povinný subjekt ve 
smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen jako „InfZ“), 
ve znění pozdějších předpisů (dále jako „Český rozhlas“ nebo „povinný subjekt“) rozhodl v souladu 
s  ustanovením § 15 odst. 1 InfZ ve spojení s ustanovením §8a InfZ , §8b InfZ a §9 odst. 1 InfZ o žádosti 
Sodales Solonis z.s. (dále jen „žadatel“) doručené povinnému subjektu dne 7. 12. 2020 o poskytnutí 
následujících informací podle InfZ: 
 
1) Jakými finančními částkami je honorován pan Luboš Xaver Veselý za pořady v ČRo „Xaver a host“ 
a „Xaverův veselý kvíz“, jako externí spolupracovník ČRo? 
2) Na základě čeho, resp. jakého druhu smlouvy působí jako spolupracovník ČRo? 
3) Žádám o zaslání této smlouvy, případně smluv.  
 
t a k t o : 
 
Žádost žadatele o poskytnutí informací, a to v části požadující poskytnutí informace: 

1) Jakými finančními částkami je honorován pan Luboš Xaver Veselý za pořady v ČRo „Xaver a 
host“ a „Xaverův veselý kvíz“, jako externí spolupracovník ČRo? 

2) Osobní údaje obsažené v požadovaných smlouvách uzavřených mezi Českým rozhlasem a 
panem Lubomírem Veselým 

 
se odmítá. 
 
O d ů v o d n ě n í : 
 
Povinný subjekt žádost žadatele posoudil a část požadovaných informací žadateli poskytnul v souladu 
se sdělením č.j. Inf. CRo 16/2020 – 3. Ohledně požadovaných informací uvedených ve výroku tohoto 
rozhodnutí dospěl povinný subjekt v souladu s InfZ k rozhodnutí, že tyto informace neposkytne. 
 
Žadatel ve své žádosti mimo jiné požaduje informace: 1) Jakými finančními částkami je honorován pan 
Luboš Xaver Veselý za pořady v ČRo „Xaver a host“ a „Xaverův veselý kvíz“, jako externí 
spolupracovník ČRo? 
 
Povinný subjekt i v případech, kdy je požadovanou informací osobní údaj vyžádaný na základě 
ustanovení § 8b  odst. 1 InfZ, je  povinen v každém jednotlivém případě střetu ústavně zaručených 
zvážit význam a intenzitu dotčených práv. 
 
Dle usnesení Nejvyššího správního soudu 8As 55/2012 – 23 i v případech, kdy je požadovanou 
informací údaj o výši poskytnuté odměny či prostředku z veřejného rozpočtu, je třeba přistoupit k testu 
proporcionality a posoudit tak, zda se poskytnutí základních osobních údajů vymezených v § 8b   odst. 
3 InfZ nedostane do kolize s právem na ochranu osobních údajů a soukromí dotčeného subjektu. 

Sodales Solonis z.s 
zastoupený předsedou Janem Šináglem 
se sídlem Bratří Nejedlých 335 
267 53 Žebrák 
IČ: 22848347 
 
IDDS: u2zs3bk 
  
V Praze dne 22. 12. 2020 
Sp.zn.: Inf. CRo 16/2020 
 Č.j. Inf. CRo 16/2020 - 4 

Věc: Rozhodnutí o odmítnutí části žádosti o poskytnutí informace   
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Povinný subjekt je proto povinen poskytnout informaci o konkrétní výši vydaných veřejných prostředků 
teprve po posouzení střetu práva na informace a práva na ochranu osobních údajů, a to při zohlednění 
konkrétních souvislostí daného případu. 
 
Povinný subjekt přistoupil  tedy k testu proporcionality ve vztahu k otázce, zda jsou splněny podmínky 
pro poskytnutí údajů dle  § 8b   odst. 3 InfZ, Povinný subjekt posoudil kritérium vhodnosti, kritérium 
potřebnosti a kritérium přiměřenosti.  
 
V daném případě, u údaje výše poskytnutého veřejného prostředku, dle provedeného testu 
proporcionality není splněno ani jedno z těchto kritérií. 
 
Poskytnutí těchto údajů není naplněním veřejného zájmu na informovanosti o hospodaření povinného 
subjektu. Pokud jde o kontrolu hospodaření, jsou informace o hospodaření přístupné ve veřejných 
výročních zprávách o hospodaření a cíle kontroly nad hospodařením povinného subjektu lze tedy 
dosáhnout jinak, bez zásahu do soukromí dotčené osoby. Informace jakými finančními částkami je 
honorován pan Lubomír Veselý za pořady v ČRo „Xaver a host“ a „Xaverův veselý kvíz“, jako externí 
spolupracovník ČRo, nemá ve vztahu ke kontrole hospodaření potřebnou vypovídací schopnost. 
 
Současně informace o finanční odměně za vytvoření díla a činnosti dotčené osoby pro povinný subjekt 
jsou součástí soukromí této dotčené osoby. Právo na soukromí garantuje rovněž právo jednotlivce 
rozhodnout podle vlastního uvážení, zda, popř. v jakém rozsahu, jakým způsobem a za jakých okolností 
mají být skutečnosti a informace z jeho soukromí zpřístupněny jiným subjektům. Sdělení v žádosti, že 
pan Lubomír Veselý proti zveřejnění těchto informací nic nenamítá, je nutné brát pouze jako subjektivní 
názor žadatele a při provádění testu proporcionality toto nelze brát jako relevantní hledisko. 
 
Povinný subjekt dle provedeného testu proporcionality dospěl k závěru, že zde nejsou splněny 
podmínky pro poskytnutí informací, jakými finančními částkami je honorován pan Lubomír Veselý jako 
externí spolupracovník ČRo za pořady v ČRo „Xaver a host“ a „Xaverův veselý kvíz“. 
 
Povinný subjekt rovněž považuje informace o výši finančního plnění za zhotovení díla či činnost dotčené 
osoby za skutečnosti naplňující znaky obchodního tajemství. Stanovení daného finančního plnění a jeho 
jednotlivých složek, z čehož vychází i formulace v příslušném ustanovení smlouvy, vypovídá o cenové 
politice povinného subjektu a je součástí obchodní strategie povinného subjektu. Jedná se o určitelné, 
konkurenčně významné, ocenitelné skutečnosti, neboť se jedná o běžně nedostupné skutečnosti, které 
mají komerční hodnotu. Tyto údaje o finančním plnění pro dotčenou osobu vypovídají o cenové politice 
a finančních možnostech povinného subjektu a poskytnutí žadateli a posléze veřejnosti by umožnilo 
odhalení cenové politiky, která je součástí obchodní strategie povinného subjektu. Jedná se o informace 
konkurenčně využitelné a poskytnutí požadovaných informací i následné zveřejnění by mělo pro povinný 
subjekt negativní následky a mohlo by bezprostředně ohrozit konkurenceschopnost povinného subjektu.  
 
V příslušných obchodních kruzích jsou tyto informace běžně nedostupné a poskytnutím těchto informací 
žadateli, a tím i jejich zveřejněním, by došlo k poskytnutí konkurenční výhody ostatním subjektům a 
mohlo by tím dojít k citelnému negativnímu ovlivnění hospodářského výsledku povinného subjektu. Tyto 
informace jsou v příslušných obchodních kruzích běžně nedostupné, jak ve vztahu ke konkurentům tak 
ve vztahu ke všem osobám, které by mohly tyto informace konkurentům sdělit.  
 
Bez ohledu na specifický charakter povinného subjektu jako veřejnoprávního vysílatele ze zákona, je 
rozhlasové vysílání obor činnosti, který je vykonáván v konkurenčním prostředí, které se vyznačuje 
vysokou mírou soutěživosti. Ve vztahu k ostatním provozovatelům rozhlasového vysílání je povinný 
subjekt v postavení soutěžitele a musí svou obchodní strategií, do níž spadá i cenová politika, soutěžit 
o míru poslechovosti. 
 
Povinný subjekt u informací týkajících se cenové politiky zajišťuje odpovídajícím způsobem jejich 
utajení, a to pomocí vnitřně-bezpečnostních opatřeních jak technické povahy (potřebné IT zajištění), tak 
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personální povahy (k daným informacím má přístup v rámci povinného subjektu pouze velmi omezený 
počet osob).  
 
Požadované informace o výši finančního plnění pro dotčenou osobu, tedy informace jakými finančními 
částkami je honorován pan Lubomír Veselý jako externí spolupracovník ČRo za pořady v ČRo „Xaver 
a host“ a „Xaverův veselý kvíz“, naplňují všechny znaky obchodního tajemství. I proto povinný subjekt 
nemůže tyto informace poskytnout.  
 
Žadatel ve své žádosti mimo jiné požaduje zaslání smlouvy, na základě které působí pan Lubomír 
Veselý jako externí spolupracovník ČRo. Povinný subjekt žadateli kopii těchto smluv, tedy smluv o dílo 
a licenční smluv (dále jen „smlouvy“) poskytl v souladu se sdělením č.j. Inf. CRo 16/2020 – 3, 
v anonymizované podobě, tedy bez osobních údajů. 
 
Dle ustanovení § 8a  odst. 1 InfZ informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí 
fyzické osoby a osobní údaje povinný subjekt poskytne jen v souladu s právními předpisy, upravujícími 
jejich ochranu. Ve smlouvě se nachází osobní údaje jak pana Lubomíra Veselého, tak rovněž dalších 
osob. Na tyto osobní údaje se vztahuje výluka uvedená v ustanovení § 8a InfZ. Povinný subjekt, proto 
tyto osobní údaje nemůže poskytnout. V souladu s odmítnutím poskytnout informaci, jakými částkami 
je pan Lubomír Veselý jako externí spolupracovník ČRo za pořady v ČRo „Xaver a host“ a „Xaverův 
veselý kvíz“ honorován, nemůže povinný subjekt ponechat tuto informaci ani v požadovaných kopiích 
smluv, a to z důvodů popsaných výše. 
 
S ohledem na výše uvedené rozhodl Český rozhlas tak, že v případě požadovaných informací, jakými 
finančními částkami je honorován pan Lubomír Veselý jako externí spolupracovník ČRo za pořady v 
ČRo „Xaver a host“ a „Xaverův veselý kvíz“, a osobních údajů obsažených v požadované smlouvách, 
nejsou splněny podmínky pro poskytnutí, a proto rozhodl, jak je výše uvedeno. 
 
P o u č e n í   o   o p r a v n é m   p r o s t ř e d k u: 
 
Proti tomuto rozhodnutí lze podle ustanovení §16 odst. 1 InfZ ve spojení s § 83 odst. 1 zákona  
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat odvolání. Odvolání se podává 
Českému rozhlasu do 15 dnů ode dne doručení stejnopisu písemného vyhotovení tohoto rozhodnutí.  
O odvolání bude rozhodovat Úřad pro ochranu osobních údajů. 
 
 
 
Český rozhlas 
 
Mgr. Jana Doušová 
právník 
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