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Rozhodnutí ceské televize

Česká te|evize, zřízená zákonem č. 48311991 sb., o České te|evizi, se sídlem Kavčí hory, 14o 70,
Praha 4, |Č: 00027383, rozhod|a o Žádosti spo|ku Soda|es So|onis z.s.' |Č: 22848347, síd|em Bratří
Nejed|ých 335,267 53 Žebrák (dá|e jen ,,Žadatel,.), podle zákona Ó' 106/1999 Sb', o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějŠích předpisů (dá|e jen ,,zákon č, 10611999 Sb."), ze dne 23'
března 2017, která by|a České televizi doručena téhoŽ dne a ve které Žadatel žádá o sdě|ení
informací' c|I'' ,,z jakých konkrétních dŮvodů se náhle přesouvá repríza dánského seriálu VLÁDA
z 10:25 hod. na 4:25 hod. u posledních dílŮ?,,

ta kto:
-

Žádost Žadatele o sdělení předmětných informací se v souladu s ustanoVením $ 15 odst. 1

zákona č. 106/1999 Sb. ve spojení s s 2 odst. 4 a s 3 odst. 3 odmítá, nebot' se jedná o
neexistující informaci.

odůvodnění:

l.

Dne 23. března 2017 by|a České te|evizi doručena Žádost' ve které Žadate| prostřednictvím svého
předsedy, pana Jana Šinagta, sodkazem na zákon Č. 106/1999 Sb. poŽádaI o poskytnutí informace
cit.'. ,,z jakých konkrétních dŮvodŮ se náhte přesouvá repríza dánského seriálu VLÁDA z 1O:25 hod. na
4:25 hod. u posledních dílŮ?
...JešÍé 14.2.2017 byl pořad na ČT dvě uváděn díl 20/30 od 1O:25 hod. (repríza předchozího dítu) a
téhoŽ dne nový díl 21/30 od 22:15 hod. Dopoledne si mohl divák předchozí díl shlédnout nebo sijej
připomenout' Byl na to zvyklý. Na poslední 1/3 seriálu už tento ,,modď' nabízen není?! Volal jsem
dnes do Diváckého centra ČT panu Rychtrmocovi, kteý mi v podstatě řekt, Že to diváky asi
nezajÍmá,..?! Můžete mi vysvětlit racionální dŮvod pro takovou změnu, kterou by akceptovali diváci
veřejnoprávní Čr _ se zdravým rozumem? obávám se' že takový neexistuje.
Nepotkal jsem anijediného diváka, kteý by tak aktuálním, skvělým politickým seriilem, nebyl nadšen,
resp. i zděšen. Jste snad také toho názoru, jako gen. řed' veřejnoprávní Čr, ze tento seriá! diváky
V roce voleb do Parlamentu vŮbec nezajímá, nemá jim co říci a proto je třeba ho vysílat ve všední dny,
pozdě večer, reprízovat zprvu dopoledne a poté pro nezájem _ aby se neřeklo _ až k ránu?!
Veřejnoprávní CT je ze zákona nezávislá, pokud takto prokazatelně selhává, jsou jen dvě možnosti:
1) Ti co o časech rozhodují jsou buď zcela neschopní, upřednostňující nepodstatnost v hlavních
vysílacích časech.
2) Nebo jednají na politickou objednávku. Seriál popisuje at' už přímo či nepřímo i poměry v české
politice, kdy seriál promítaný v hlavním vysílacím čase, by tradiční politické strany po listopadu 89
nepochybně a podstatně ohrozil v jejich volebních preferencích. Tedy jejich volitelnost, resp. přispď
k jejich konci. Za svoji odvedenou ,,práci'' za posledních 30 let, by si to nepochybně zaslouži|y.,.
VŮbec nelze vyloučit, že se jedná o určitou strategii, vzhledem ktomu, že pravidla se během seriálu
mění v neprospěch jeho sledovanosti, tedy možný cílený záměr' Ujišťuji Vás, že to nenÍ zdaleka



ojedinětý názor' Chci věřit, ze Čr v bmto směru ještě do voteb podstatně přictá, aby moht být hodna
svého názvu a poslání, tzn. českou veřejnoprávní televizí, sloužící občanŮm a ne přednostně
politikŮm. občané si 77.sÍě neplatí své politiky proto, aby jim ještě sloužila jimi placená veřejnoprávní

ll.
D|e ustanovenÍ $ 2 odst. 4 zákona č. 106 Sb. se povinnost poskytovat informace netýká dotazŮ na
názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.

D|e ustanovení $ 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. se informací pro účely tohoto zákona rozumí
jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah
písemného záznamu na listině, záznamu uloŽeného v elektronické podobě nebo záznamu zvukového,
obrazového ne bo aud iovizu ál n ího.

Pod|e odborné |iteratury a ustá|ené judikatury (srov. rozsudek NejvyŠŠÍho správního soudu ze dne 14'
září2009, č.j. 6 As 18i2009-63) se v případě dotazů na konkrétnÍ důvody a pohnutky jedná o dotazy
na vnitřní motivy' které vedou ke konkrétnÍmu konánÍ či nekonání a které nejsou zaznamenány
v žádné podobě aŽádným způsobem, a proto se nejedná o inÍormace ve smys|u ustanovení$ 3 odst'
3 zákona č. 10611999 sb. Jedná se tedy o tzv" neexistující informaci, kterou ne|ze ze strany povinného
subjektu poskytnout, coŽ je faktický důvod pro odmítnutÍŽádosti pod|e zákona č. 106/1999 Sb.

Zároveň by|o judikaturou správních soudů dovozeno, Že zákon č' 10611999 sb' a právo na svobodný
přÍstup k informacím nes|ouŽí pro případy, kdy Žadate| usiluje o to, aby s ním povinný subjekt vedI
dia|og a vysvět|ova| a obhajova| konkrétnÍ postupy, respektive aby povinný subjekt reagova| na dotazy
po|emického charakteru, které zpochybňujÍ správnost jeho dosavadního postupu. (srov. rozsudek
Městského soudu v Praze ze dne 2. července 2014, č.i.5 A6712010-45\

Dotazy Žadate|e na konkrétní důvody postupu a reakci na jeho polemiku o nesprávné Činnosti České
te|evize tak ne|ze ooskvtnout v reŽimu zákona č- 10611999 Sb.

Iil.

Zvýše uvedených důvodů rozhod|a Česká te|evize v souladu se zněním zákona ě. 106/1999 sb.
o odmitnuti Žadatelovy Žádosti.

Pro Úp|nost však Česká te|evize dodává, Že veřejnoprávni vysí|ánÍ provozuje zce|a nezávisle a časové
uspořádáníjednot|ivých te|evizních pořadů a da|Ších částÍ vysí|ánÍ není ov|ivněno ze strany po|itických
či jiných externích subjektů.

Poučení:
Vsou|adu s ustanovením $ 16 zákona č. 10611999 Sb. je moŽné proti tomuto rozhodnutÍ podat
odvo|ání. a to ve |hůtě 15 dní ode dne oznámenítohoto rozhodnutÍ.

odvo|ánÍ se v sou|adu s ustanovením $ 86 zákona č- 50012004 Sb. podává u subjektu, který
napadené rozhodnutí vyda|, tj. u České te|evize. V sou|adu s ustanovenÍm $ 20 odst. 5 zákona č.

106/1999 Sb' o podaném odvo|ání rozhoduje generá|ní ředite| České te|evize.

V Praze dne 7. dubna 2017 l, , | / An /^ /
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JUDr. Markéta Havlová
vedoucí úseku mediá|ního práva
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