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Čj. UOOU-04515/21-10 
 
 
 

ROZHODNUTÍ  
 

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) jako příslušný nadřízený orgán 

podle ustanovení § 20 odst. 4 a 5 a podle ustanovení § 16 odst. 3 a 4 zákona č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím, rozhodl o odvolání spolku Sodales Solonis z.s., IČ: 228 

48 347, se sídlem Bratří Nejedlých 335, 267 53 Žebrák, jednajícím předsedou Janem Šináglem 

(dále jen „žadatel“), proti rozhodnutí České televize, IČ: 000 27 383, se sídlem Na Hřebenech 

II 1132/4, 140 70 Praha 4 – Kavčí Hory, ze dne 20. 12. 2022, č.j. LP 4468/2022, o částečném 

odmítnutí žadatelovy žádosti takto: 

V souladu s ustanovením § 20 odst. 4 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, a ustanovením § 90 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 

se rozhodnutí České televize ze dne 20. 12. 2022, č.j. LP 4468/2022, potvrzuje a odvolání 

žadatele se zamítá. 

 

Odůvodnění 

I. 

Vymezení věci 

Žadatel požádal dne 7. 9. 2021 Českou televizi (dále jen „povinný subjekt“ nebo „Česká 

televize“), dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „InfZ“), 

o poskytnutí následujících informací: 

1) Kolik zaměstnanců, případně i externích spolupracovníků, vyslala ČT na OH do Tokia?  

2) Kolik z nich bylo techniků, komentátorů, případně členů vedení ČT jako čestných hostů, 

či jiných pozvaných?  

3) Jaké byly celkové finanční náklady na jejich pobyt?  

4) Jaké byly celkové finanční náklady ČT na OH?  

5) Kolik hodin přímých přenosů odvysílala ČT z OH?“ 

(dále jen „žádost“). 

Povinný subjekt rozhodnutím ze dne 22. 9. 2021, č.j. LP 3188/2021, body č. 3) a č. 4) 

žadatelovy žádosti odmítl s odkazem na ochranu obchodního tajemství dle § 9 odst. 1 InfZ. 

Zároveň žadatele přípisem k bodům č. 1), č. 2) a č. 5) žádosti odkázal dle § 5 odst. 3 a § 6 InfZ 

na své webové stránky. Téhož dne napadl žadatel rozhodnutí povinného subjektu 

o částečném odmítnutí žádosti odvoláním, na jehož podkladě Úřad napadené rozhodnutí 
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o částečném odmítnutí žádosti ze dne 22. 9. 2021, č.j. LP 3188/2021, zrušil a vrátil věc 

povinnému subjektu se závazným právním názorem k novému projednání.  

Povinný subjekt žadatelovu žádost v rozsahu bodů č. 3) a č. 4) znovu projednal 

a rozhodnutím ze dne 20. 5. 2022, č.j. LP 4468/2021, odmítl požadované informace 

s odkazem na ustanovení § 15 odst. 1 ve spojení s § 9 odst. 1 InfZ z důvodu ochrany 

obchodního tajemství poskytnout. Uvedené rozhodnutí napadl žadatel dne 22. 5. 2022 

odvoláním, přičemž Úřad napadené rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti opětovně 

zrušil a se závazným právním názorem vrátil povinnému subjektu k novému projednání. 

Povinný subjekt ve třetím projednání poskytl žadateli informaci pod bodem č. 3) a k bodu 

č. 4) poskytl informaci zčásti, konkrétně poskytl žadateli částku o nákladech zahrnutých 

do celkových nákladů vynaložených povinným subjektem na vysílání LOH Tokio, které činily 

22,86 mil. Kč. Informaci o finanční částce vynaložené na nákup vysílacích práv povinný 

subjekt poskytnout odmítl dne 20. 12. 2022 rozhodnutím č.j. LP 4468/2022 s odkazem 

na § 15 odst. 1 ve spojení s § 9 odst. 1 InfZ, neboť tato informace (částka vynaložená 

na nákup vysílacích práv Českou televizí) představuje obchodní tajemství.  

Uvedené rozhodnutí napadl žadatel dne 22. 12. 2022 odvoláním, které povinný subjekt 

postoupil se svým stanoviskem Úřadu dne 9. 1. 2023. Následujícího dne byl Úřadu doplněn 

chybějící spisový materiál a odepřená informace ve smyslu § 17 odst. 3 zákona č. 500/2004 

Sb., správní řád (dále jen „správní řád“). Povinný subjekt ve svém stanovisku neshledal důvod 

pro změnu svého rozhodnutí a navrhl, aby Úřad napadené rozhodnutí potvrdil. 

II. 

Procesní otázka určení nadřízeného orgánu 

Příslušnost Úřadu k vedení předmětného odvolacího řízení byla již vyslovena v předchozím 

rozhodnutí ze dne 8. 11. 2021, č.j. UOOU-04515/21-2, na nějž bylo odkázáno i v rozhodnutí 

ze dne 16. 11. 2022, č. j. UOOU-04515/22-5. V uvedené věci nedošlo k žádné legislativní 

či judikatorní změně, která by měla ve vztahu k České televizi vliv na určení věcně 

příslušného nadřízeného orgánu k rozhodnutí o žadatelově odvolání. 

III. 

Věcné posouzení 

Z ustanovení § 82 odst. 2 správního řádu vyplývá, že podané odvolání musí mít náležitosti 

uvedené v ustanovení § 37 odst. 2 téhož zákona a musí obsahovat údaje o tom, 

proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu jej napadá a v čem je spatřován rozpor 

s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo s tím, 

že není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu je rozhodnutí napadeno, platí, že se odvolatel 

domáhá zrušení celého rozhodnutí. 

Úřad na základě řádně, včas a oprávněnou osobou podaného odvolání přezkoumal 

rozhodnutí povinného subjektu podle ustanovení § 89 odst. 2 správního řádu.  

Úřad přezkoumal soulad napadeného rozhodnutí a řízení, které mu předcházelo, s právními 

předpisy. Správnost napadeného rozhodnutí byla přezkoumána v celém jeho rozsahu, jelikož 

žadatel uplatňuje totožnou námitku jako v předchozích projednání. Konkrétně z jeho 

odvolání vyplynulo, že nelze argumentovat obchodním tajemstvím, pokud je jedna ze stran 
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veřejnou institucí, a ochrana obchodním tajemstvím není nadřazena veřejnému zájmu 

na veřejné kontrole s hospodařením povinného subjektu, který je veřejnou institucí. 

S ohledem na to, že z Úřadu již dostupných materiálů nevyplývaly nové skutečnosti, s nimiž 

by nebyl žadatel v průběhu řízení o jeho žádosti seznámen a k nimž by se nevyjádřil, Úřad 

nepostupoval dle § 36 odst. 3 správního řádu a žadatele nevyzýval k možnosti vyjádřit 

se k podkladům pro vydání rozhodnutí v odvolacím řízení. Žadatelova práva nejsou tímto 

postupem dotčena.  

Právní rámec 

Předchozí rozhodnutí ze dne 8. 11. 2021, č.j. UOOU-04515/21-2 a navazující rozhodnutí 

ze dne 16. 11. 2022, č. j. UOOU-04515/22-5 podrobným způsobem vymezila právní rámec 

vztahující se k § 9 InfZ, pojmu obchodního tajemství dle § 504 občanského zákoníku včetně 

odkazů na relevantní soudní judikaturu v předmětné věci. V uvedeném ohledu proto Úřad 

nepovažuje za nezbytné podrobný právní rámec znovu zopakovat, neboť v rámci předchozích 

rozhodnutí byl žadatel i povinný subjekt s tímto právním rámcem dostatečně obeznámen. 

Aplikace na předmětný případ 

Povinný subjekt částečně odmítl poskytnout informaci požadovanou pod bodem č. 4) žádosti 

z důvodu ochrany obchodního tajemství. V napadeném rozhodnutí ve vztahu k částce 

vynaložené Českou televizí na nákup vysílacích práv nejprve odkázal na doslovné znění § 504 

občanského zákoníku a vyjádřil se ke všem zákonem stanoveným znakům, které obchodní 

tajemství definují.  

Konkurenční významnost chráněné informace povinný subjekt dovozuje z ustanovení § 2 

odst. 1 a § 2 odst. 2 písm. e) zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi (dále jen „zákon o ČT“), 

a ze skutečnosti, že konkrétní výše částky je významná a hodnotná pro konkurenční média. 

K uvedenému povinný subjekt dodal, že je pro něho postavení v těchto konkurenčních 

prostředích o to složitější, protože se na něj vedle povinností stanovených obecně závaznými 

právními předpisy pro všechny provozovatele televizního vysílání (např. zákon č. 231/2001 

Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání), vztahují navíc i povinnosti stanovené 

speciálními zákony (např. zákon o ČT), které na povinný subjekt kladou výrazné povinnosti, 

jež jeho konkurenti plnit nemusí. Povinný subjekt se tak v konkurenčním prostředí musí 

umět dostatečně prosadit a zároveň dostát principům veřejné služby. Povinný subjekt dále 

uvedl, že musí jednak dbát na účelné a hospodárné využití svých finančních prostředků, 

které pochází mj. i z veřejných zdrojů a zároveň musí být schopen držet krok s konkurenčními 

médii. Zcela zásadní položku v celkových finančních nákladech pak dle názoru povinného 

subjektu představují náklady na získání vysílacích práv. Hodnota finančního plnění 

vynaloženého v souvislosti se získáním vysílacích práv k Letním olympijským hrám v Tokiu 

má  pro povinný subjekt nepochybně konkurenční význam, neboť pokud by konkurenční 

média měla znalost o výši těchto nákladů, mohlo by to mít pro povinný subjekt za následek 

ztrátu konkurenceschopnosti v rámci volné soutěže na mediálním a informačním trhu, 

především z pohledu vyjednávání o podmínkách a rozsahu vysílacích práv. 

Úřad se s hodnocením znaku konkurenční významnosti povinným subjektem ztotožňuje. Trh 

s vysílacími právy, na kterém se Česká televize pohybuje, je vysoce konkurenční. Zveřejnění 

požadované informace o částce vynaložené na zajištění vysílacích práv by mohlo 

konkurenční média zvýhodnit na úkor České televize, kdy konkurenční média by za účelem 
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zisku co možná nejvýhodnější nabídky stran nákupu vysílacích práv mohla nastavit svou 

vyjednávací strategii na základě dané informace tak, aby jejich nabídka byla výhodnější než 

nabídka České televize. Tato skutečnost by mohla pro povinný subjekt představovat ztrátu 

konkurenceschopnosti na vysílacím trhu, navíc za situace, kdy konkurenční subjekty v oblasti 

mediálního trhu a audiovizuální tvorby povinnost požadovanou informaci poskytnout 

nestíhá.  

Chráněná informace představující obchodní tajemství je dle povinného subjektu bez pochyby 

určitelná, jelikož je vyjádřena konkrétní výší finanční hodnoty.  

Úřad se s hodnocením znaku určitelnosti ztotožňuje, neboť požadovaná informace je 

skutečně vyjádřena výší finanční hodnoty, přičemž konkrétní finanční hodnota je součástí 

správního spisu a Úřad se s ní mohl seznámit. 

Ocenitelnost jako další ze znaků obchodního tajemství propojil povinný subjekt 

s konkurenční významností chráněné informace, neboť i tento znak představuje pro povinný 

subjekt soutěžní výhodu při vyjednávání o získávání vysílacích práv. V oblasti sportovních 

práv se situace v posledních letech rychle mění, zejména pokud jde o nárůst jejich cen, 

a na tento stav musí být povinný subjekt schopen reagovat. 

Úřad se s hodnocením znaku ocenitelnosti ztotožňuje, neboť situace na trhu v oblasti 

sportovních práv stran jejich ceny se skutečně rychle mění, je třeba na ni adekvátně reagovat 

a dosáhnout nejvýhodnější nabídky, což by mohlo být poskytnutím požadované informace 

znemožněno. 

Informaci o konkrétní hodnotě finančního plnění vynaloženého v souvislosti se získáním 

vysílacích práv považuje povinný subjekt v obchodních kruzích za běžně nedostupnou, jelikož 

konkurenční subjekty v oblasti mediálního trhu a audiovizuální tvorby tyto typově totožné 

informace nezveřejňují ani nesdělují. Naopak tyto informace chrání a považují je za hodné 

utajení. 

Úřad se s hodnocením daného znaku ztotožňuje, neboť požadovaná informace skutečně není 

běžně dostupná, konkurenční subjekty typově obdobné informace veřejně nesdělují. 

Zároveň požadovaná informace není veřejně dostupná či dohledatelná.  

Souvislost s obchodním závodem jako další z definičních znaků obchodního tajemství 

považuje povinný subjekt za splněný. Požadovaná informace má přímou souvislost 

s obchodním závodem, neboť je povinným subjektem využitelná pro jeho hospodářskou 

činnost. 

Úřad se s hodnocením daného znaku ztotožňuje, neboť požadovaná informace přímo souvisí 

s Českou televizí a její činností. 

K poslednímu znaku obchodního tajemství, tj. zajištění jeho utajení, povinný subjekt uvedl, 

že k tomuto účelu využívá vlastní interní systém, v jehož rámci má přístup k požadované 

informaci omezený okruh zaměstnanců. Omezení přístupu k údajům označeným za obchodní 

tajemství vychází z kompetencí daných interními předpisy České televize s tím, že technické 

omezení je na úrovni IT aplikací a právní omezení přístupu k daným informacím spočívá 

ve smluvních ujednání o mlčenlivosti. Navíc požadovaná informace byla před podáním 

samotné žádosti označena jako obchodní tajemství. 
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Proti uvedeném zdůvodnění k naplnění daného znaku obchodního tajemství Úřad ničeho 

nenamítá. 

Ve vztahu k výjimce z ochrany obchodního tajemství zakotvené v § 9 odst. 2 InfZ povinný 

subjekt v napadeném rozhodnutí zdůraznil, že požadované informace chrání z důvodu 

zachování konkurenceschopnosti. Sdělení požadované informace, tj. částky vynaložené 

na nákup vysílacích práv Českou televizí, kterou povinný subjekt považuje za obchodní 

tajemství, by mohlo vést k porušení povinnosti související s plněním úkolů veřejné služby 

v oblasti televizního vysílání. Jelikož povinný subjekt plní úkoly veřejné služby dle § 2 zákona 

o ČT je žádoucí, aby plnění těchto úkolů bylo efektivní, což vyžaduje schopnost prosadit 

se v konkurenčním prostředí. K tomu povinný subjekt dodal, že toto by bylo stěží 

realizovatelné, pokud by zároveň existovala povinnost zveřejňovat údaje, které naplňují 

znaky obchodního tajemství.  

Dále povinný subjekt posoudil, zda převažuje nad ochranou obchodního tajemství veřejný 

zájem na poskytnutí požadované informace, přičemž shledal, že nikoliv. Povinný subjekt 

uvedl, že z hlediska veřejné kontroly nad hospodařením s veřejnými prostředky existují jiné 

kontrolní mechanismy, které jsou zajišťovány prostřednictvím Rady České televize a dozorčí 

komise, která je podle § 8a odst. 1 zákona o ČT poradním orgánem ve věcech kontroly 

hospodaření povinného subjektu a jejím úkolem je sledovat, zda jsou finanční zdroje 

a majetek České televize účelně a hospodárně využívány.  

Úřad k výše uvedenému předně konstatuje, že povinný subjekt ve třetím projednání 

předmětné žádosti přistoupil k poskytnutí informací pod bodem č. 3) a částečně pod bodem 

č. 4), které dle svého obsahu mohou mít vypovídací hodnotu za účelem veřejné kontroly 

nakládání s veřejnými prostředky, s nimiž povinný subjekt jako veřejná instituce nakládá. 

Nelze se však ztotožnit s žadatelem, že obchodní tajemství, existuje-li, nemůže být 

automaticky upřednostněno před právem na informace, pokud je povinný subjekt veřejnou 

institucí se závazkem veřejné služby. Povinný subjekt v tomto ohledu respektoval závazný 

pokyn Úřadu obsažený v předchozích rozhodnutích. Zároveň Úřadu chráněnou informaci 

o výši částky vynaložené na nákup vysílacích práv Českou televizí předložil společně se 

spisovým materiálem, přičemž tato informace je v souladu s § 17 odst. 3 správního řádu 

uchovávána odděleně mimo spis a vyloučena z možnosti nahlížení do spisu účastníkům 

řízení. 

Povinný subjekt, respektující závazný pokyn v předchozím rozhodnutí č.j. UOOU-04515/21-5 

ze dne 16. 11. 2022, se přezkoumatelným způsobem vypořádal s posouzením požadované 

informace jako obchodního tajemství, u níž byly kumulativně naplněny všechny související 

znaky stanovené v § 504 občanského zákoníku. Povahu jednotlivých znaků obchodního 

tajemství ve vztahu k vynaložené částce na nákup vysílacích práv Českou televizí bylo možné 

spolehlivě přezkoumat Úřadem i v odvolacím řízení, jelikož byla jednoznačně odlišitelná 

od informací, které byly žadateli dodatečně poskytnuty. V tomto ohledu Úřad neshledal, že 

by výjimka stanovená v § 9 odst. 2 InfZ byla v případě konkrétní částky spojené s nákupem 

vysílacích práv aplikovatelná. Pokud by tomu tak nebylo, sdělení této konkrétní výše by 

ve svém důsledku mohlo znamenat riziko ztráty konkurenceschopnosti České televize 

v oblasti mediálního trhu a audiovizuální tvorby. Pro účely veřejné kontroly nakládání 

s veřejnými prostředky je přitom i dle Úřadu plně dostačující penzum informací, které 
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povinný subjekt žadateli poskytl od data podání jeho žádosti do 20. 12. 2022, kdy žadateli 

byly sděleny informace k bodu č. 3) a částečně k bodu č. 4) jeho žádosti.  

Ve svém předchozím rozhodnutí Úřad uvedl, že „nikterak nezpochybňuje důvody, které 

na podporu ochrany obchodního tajemství uvedl povinný subjekt ve svém prvostupňovém 

rozhodnutí, neboť minimálně hodnota finančního plnění vynaloženého Českou televizí 

v souvislosti se získáním vysílacích práv spojených s vysíláním olympijských her má 

nepochybně konkurenční význam“. Po přezkoumání obsahu napadeného rozhodnutí 

a důvodů, které vedly k jeho vydání, se Úřad ztotožnil s nutností tuto konkrétní informaci 

chránit před jejím zveřejněním, neboť má pro povinný subjekt nepochybný hospodářský 

význam.  

Úřad pro přesnost konstatuje, že přezkum napadeného rozhodnutí byl přitom poznamenán 

nerealizovaným potenciálem žadatelova odvolání, který v něm prakticky neuplatnil konkrétní 

námitky, jimiž by tvrzení a závěry povinného subjektu rozporoval nebo jimiž by poukazoval 

na možná opomenutí. 

K výše uvedenému je nutno dodat, že v předmětné věci je nepochybné, že ve smyslu § 15 

odst. 2 InfZ je povinný subjekt tím, kdo k předmětnému tajemství vykonává své právo. Ačkoli 

není výslovně tato skutečnost v napadeném rozhodnutí uvedena, z podstaty samotné 

informace a předchozího postupu povinného subjektu tuto skutečnost dovodit lze.  

IV. 

Závěr 

Úřad na základě posouzení všech relevantních skutečností dospěl k závěru, že žadatelovo 
odvolání není důvodné, neboť rozhodnutí povinného subjektu bylo shledáno po právní 
a skutkové stránce přezkoumatelným a v souladu s právními předpisy. Proto byl dán základ 
pro postup Úřadu podle ustanovení § 90 odst. 5 správního řádu, podle kterého odvolací 
orgán odvolání zamítne a napadené rozhodnutí potvrdí, nejsou-li dány důvody pro postup 
jiný. 
 
Vzhledem k výše uvedenému bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto 

rozhodnutí. 

Poučení: 

Proti tomuto rozhodnutí se podle ustanovení § 20 odst. 4 InfZ ve spojení s ustanovením § 91 

odst. 1 správního řádu nelze odvolat. 

Praha 14. března 2023  
 

Mgr. Lenka Kopřivová 
vedoucí oddělení rozhodování 

 
 
Rozdělovník: 
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2. Česká televize, Na Hřebenech II 1132/4, 140 70 Praha 4 – Kavčí Hory, ID DS: weeab8c  
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