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Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (§ 16a zákona č. 
106/1999 Sb.) – neposkytnutí informací ve lhůtě bez vydání rozhodnutí o 
odmítnutí žádosti 
 
 
Dne 11. 10. 2012 jsem podal prostřednictvím datové schránky (ID uvedeno níže) povinnému 
subjektu uvedenému výše žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, v platném znění. Předmětem žádosti o informace mělo být zaslání 
datových maticí výsledků dotazníkových šetření ke krajským volbám 2012, které si povinný 
subjekt nechal zpracovat společnostmi SC&C a STEMMARK. Text původní žádosti je přiložen 
k této stížnosti.  
 
Podle vyjádření generálního ředitele povinného subjektu, Ing. Petra Dvořáka, MBA, v pořadu 
„Volby 2012 za kamerou“, který odvysílal povinný subjekt na svém kanálu ČT24 dne 14. 10. 
2012 od 20 h, data z dotazníkových šetření pracovníci povinného subjektu pro větší 
transparentnost kontrolovali. Tento pořad označuji jako důkaz, že povinný subjekt má 
požadované informace k dispozici.  
 
V zákonné lhůtě 15 dní dle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. mi požadovaná 
informace nebyla poskytnuta. Povinný subjekt tuto lhůtu pro poskytnutí informací ani 
řádně neprodloužil, ani nevydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti. Proto podávám ve smyslu § 
16a odst. 1 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb. tuto stížnost.  
 
Požaduji posouzení této stížnosti podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb. a okamžité vyřízení mé 
žádosti o informace. Pokud povinný subjekt informace sám neposkytne, navrhuji, aby orgán 
kontroly dle § 4 zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, tj. Rada České televize, zajistil 
poskytnutí informace sám. 
 
Střelice, 30. 10. 2012 
 
Identifikace žadatele: 
Mgr. Michal Nový 
Narozen 
Adresa místa trvalého pobytu: 
Telefon: +420 
E-mail: @mail.muni.cz 
ID datové schránky: j4mj9sf 
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PŘÍLOHA STÍŽNOSTI – TEXT PŮVODNÍ ŽÁDOSTI O INFORMACE: 
 

Česká televize 
Kavčí hory 

140 70 Praha 4 
 
 

Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím 
 
Jakožto povinný subjekt podle § 2, odst. 1 zákona 106/1999 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, („veřejná instituce“) vás žádám o následující informace: 
 
Kompletní datové matice z předvolebního výzkumu České televize „Krajské volby 
2012“ z níže uvedených krajů České republiky, na jejichž základě byly sestaveny tzv. 
zprávy z předvolebního výzkumu veřejného mínění (např. pro Karlovarský kraj viz na 
odkazu: http://img5.ceskatelevize.cz/volby/pdf/predvolebni-vyzkum-ct-krajske-volby- 
2012-karlovarsky.pdf). Data, jejichž sběrem a analýzou byly dle těchto zpráv pověřeny 
společnosti SC&C a STEMMARK, požaduji zaslat elektronicky v běžně využívaném 
formátu, například .sav nebo .xls. 
 
Kraje: 
1. Karlovarský 
2. Liberecký 
3. Vysočina 
4. Pardubický 
5. Královehradecký 
6. Plzeňský 
7. Zlínský 
8. Jihočeský 
9. Olomoucký 
10. Ústecký 
11. Jihomoravský 
12. Moravskoslezský 
13. Středočeský 
 
Data, o něž žádám, pokládám za informace dle § 3, odst. 3 výše uvedeného zákona. 
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Mgr. Michal Nový 
Narozen 
Adresa místa trvalého pobytu: 
Telefon: +420 
E-mail: @mail.muni.cz 
ID datové schránky: j4mj9sf     
 


