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Předžalobní výzva ve věci neoprávněného zásahu – nezveřejnění informace

Vážený pane řediteli,

dne 3. 10. 2013 Česká pirátská strana zjistila, že Česká televize porušuje svou zákonnou po-
vinnost zveřejnit poskytnutou informaci podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím (dále jen „InfZ“). Žádáme, aby Česká televize ukončila svůj neoprávněný
zásah do práva na informace, které je naší politické straně zaručeno čl. 17 odst. 1, 5 Listiny
základních práv a svobod.

Pokud Česká televize do 5 dnů od doručení tohoto dopisu požadované informace nezveřejní na
svých internetových stránkách, budeme nuceni se bránit žalobu na nezákonný zásah do práva
na informace podle § 82 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „SŘS“). Budeme
také požadovat regresní úhradu po odpovědných zaměstnancích České televize.

Odůvodnění:

I. Úvod

Právo na informace je veřejné subjektivní právo, které má každá fyzická i právnická osoba vůči
všem orgánům veřejné moci a veřejným institucím, neboť ho zaručuje Listina základních práv
v čl. 17 odst. 1, 5 jako přirozené základní právo. Obsahem práva na informace je svobodný
přístup k informacím, které jsou povinné subjekty povinny poskytovat na žádost nebo zveřej-
něním. Pokud povinný subjekt porušuje právo na informace, tj. odmítne poskytnout informaci
na žádost nebo ji odmítne zveřejnit, zákon opravňuje v souladu s čl. 4 Ústavy fyzickou nebo
právnickou osobu, do jejíhož práva na informace bylo zasaženo, domáhat se svého práva na
informace u nezávislého soudu.

II. Dosavadní průběh sporu

Dne 2. 1. 2013 Česká televize zaslala České pirátské straně na její žádost podle zákona o svo-
bodném přístupu k informacím článek „U středoškoláků vyhráli v krajských volbách Piráti, TOP
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09 skončila druhá“ (v celém textu také jen „požadovaná informace“), který před tím podle svých
vnitřních předpisů z internetové stránky odstranila pro údajný rozpor s pravidly předvolební sou-
těže.

Podle § 5 odst. 3 InfZ má povinný subjekt poskytnutou informaci zveřejnit do 15 dnů od poskyt-
nutí informace způsobem umožňujícím dálkový přístup, tedy na svých internetových stránkách.
Česká televize tuto svou povinnost – jak se Česká pirátská strana později dozvěděla – nespl-
nila ani do dne 5. 5. 2013, kdy Jakub Michálek jako fyzická osoba podal řediteli České televize
žádost o ochranu před nečinností v této věci. Ředitel České televize v rozporu s § 80 zákona
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, o žádosti nerozhodl ani po uplynutí zákonné 30denní lhůty,
a tedy byl protiprávně nečinný, neboť v každém případěměl přinejmenším vydat usnesení podle
§ 80 odst. 6 SpŘ. Dne 4. 8. 2013 podal Jakub Michálek Radě České televize na ředitele České
televize stížnost podle § 8 odst. 1 písm. h) zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi. Na tuto
stížnost odpověděla Rada České televize dopisem ze dne 26. 9. 2013, kde stížnost označila za
neoprávněnou a ztotožnila se s následujícím vysvětlením České televize:

„v minulosti Česká televize nikdy žádné informace poskytnuté nebo odmítnuté podle
zákona o svobodném přístupu k informacím nawebu nezveřejňovala. Od roku 2012,
kdy tuto agendu převzal Útvar mediální legislativy pod vedením JUDr. M. Havlové,
lze nalézt na webu České televize v sekci „Svobodný přístup k informacím“ přímo
poskytnutou informaci. V těch výjimečných případech, kdy není možné celou infor-
maci zveřejnit na webu, poskytne Útvar mediální legislativy pouze doprovodnou in-
formaci o tom, co bylo žadateli sděleno. Tak tomu bylo i v tomto případě, kdy šlo
o článek, který byl uveřejněn v rozporu s volebními pravidly a následně stažen.“

Z vysvětlení České televize vyplývá, že Česká televize přiznává, že až do konce roku 2011
porušovala zákon o svobodném přístupu k informacím a informace na svém webu vůbec ne-
zveřejňovala. Tento nezákonný zásah do práva na informace i nadále trvá, neboť informace
stále nebyly zveřejněny. Tím je porušeno právo na informace všech zájemců, neboť ti jsou
protiprávně nuceni podávat nové žádosti o informace, případně absolvovat časově náročná
správní řízení, ačkoliv by informace měly být zveřejněny na internetových stránkách. Takový
postup správního orgánu je vedle zjevné nezákonnosti rovněž ve flagrantním rozporu s dalšími
základními zásadami činnosti správních orgánů, neboť v daném případě není povinný subjekt
oprávněn zasahovat do práva na informace (§ 2 odst. 2 SpŘ), zvolené řešení je v příkrém
rozporu s veřejným zájmem (§ 2 odst. 3 SpŘ) a osobám žádajícím o nezveřejněné informace
vznikají zbytečné náklady (§ 6 odst. 2 SpŘ).

Od začátku roku 2012 sice začala Česká televize zveřejňovat poskytnuté informace, ale v pří-
padě požadované informace zveřejnila pouze doprovodnou informaci, nikoliv informaci samot-
nou, jak vyžaduje zákon o svobodném přístupu k informacím.

Výše zmíněnou požadovanou informaci Česká televize odmítla zveřejnit z důvodu, který nemá
oporu v zákoně. Podle § 5 odst. 3 InfZ totiž postačí zveřejnit doprovodnou informaci vyjadřující
obsah poskytnuté informace výlučně v případě, kdy byly poskytnuty informace v jiné než elek-
tronické podobě nebo šlo o mimořádně rozsáhlé elektronicky poskytnuté informace – v případě
požadované informace se nejedná ani o jeden případ, neboť šlo o jediný článek doručený do
datové schránky České pirátské strany. Zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev
krajů, ani zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky, ani žádný jiný zá-
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kon neobsahuje žádné ustanovení, které by v uvedeném případě zakládalo výjimku z obecné
povinnosti zveřejňovat poskytnuté informace. Nezveřejnění požadované informace bylo tedy
svévolným porušením práva na informace.

III. Předžalobní opatření

Právo na informace nemá jen každý člověk, ale též Česká pirátská strana jako politická strana
a právnická osoba. Statutárním orgánem České pirátské strany je republikové předsednictvo,
jehož členem je i Jakub Michálek, který se před tím v rámci své soukromé iniciativy a s ohledem
na to, že právo na přístup ke zveřejněné informaci svědčí i jemu samému jako každému jednot-
livci, domáhal zveřejnění informace ve správním řízení, aby pokud možno předešel soudnímu
sporu, ve kterém bude porušení povinností České televize nepochybně prokázáno.

Dne 3. 10. 2013 informoval Jakub Michálek republikové předsednictvo České pirátské strany
o tom, že vůči skupině osob, které navštěvují internetové stránky České televize probíhá výše
popsaný nezákonný zásah, neboť Česká televize neoprávněně znemožňuje přístup k informa-
cím, které mají být podle zákona zveřejněny. V důsledku tohoto zásahu nemá k dané informaci
přístup ani Česká pirátská strana, jak bylo na místě zjištěno. Česká televize tím bezprostředně
zasahuje do základního práva politické strany na informace; v tomto případě dokonce na ta-
kové informace, která se také týkají její politické činnosti. Dnem, kdy se Česká pirátská strana
o nezákonném zásahu dozvěděla, je den 3. 10. 2013 (§ 84 odst. 1 SŘS).

Pro doplnění uvádíme, že požadovanou informaci poskytnutou na žádost nemá Česká pirát-
ská strana již k dispozici, neboť v souladu s § 6 vyhlášky č. 194/2009 Sb., o stanovení po-
drobností užívání a provozování informačního systému datových schránek, byla odstraněna
z informačního systému datových schránek a Česká pirátská strana měla za to, že Česká te-
levize jako orgán veřejné moci splní svou veřejnoprávní povinnost a informaci v souladu s § 5
odst. 3 InfZ zveřejní, tedy informace bude přístupná neomezenému okruhu osob i po uplynutí
lhůty pro uložení datové zprávy.

Není podstatné, že zásah České televize má povahu nečinnosti při jiném úkonu (zveřejnění je
podle nauky tzv. informačním úkonem) – podstatné je, že je v důsledku jednání České televize
České pirátské straně bezprostředně a neoprávněně znemožněn přístup k informaci, kterou
měla Česká televize zveřejnit. Základní právo na informace je přitom státem zaručeno (čl. 17
odst. 1, 5 Listiny základních práv a svobod provedenéh § 5 odst. 3 InfZ). Zásah do práva na in-
formace ohledně požadované informace i ostatních povinně zveřejňovaných informacích, které
Česká televize odmítá zveřejnit, trvá a obáváme se opakování podobných zásahů v případě
dalších nově zveřejňovaných informací. Hrozí totiž, že Česká televize bude nadále s odvolá-
ním na svá pravidelně vydávaná tzv. předvolební pravidla omezovat přístup k informacím nad
míru povolenou zákonem.

Republikové předsednictvo ověřilo, že na příslušné internetové stránce České televize1 nejsou
uvedeny informace požadované zákonem o svobodném přístupu k informacím, konstatovalo,
že tento zásah do práva na informace České pirátské strany je nezákonný a uložilo Jakubu

1Česká televize: Informace poskytnutá dne 2. 1. 2013. Dostupné na http://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/
svobodny-pristup-k-informacim/?id=6663&strana-20=3&category=20.

3

http://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/svobodny-pristup-k-informacim/?id=6663&strana-20=3&category=20
http://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/svobodny-pristup-k-informacim/?id=6663&strana-20=3&category=20


Michálkovi, aby o této skutečnosti nechal jménem strany pořídit exekutorský zápis ve smyslu
§ 77 zákona č. 120/2001 Sb., exekučního řádu (usnesení RP 27/2013 ze dne 3. 10. 2013).
Podle tohoto úkolu byl o nezveřejnění požadované informace na internetových stránkách České
televize pořízen exekutorský zápis, kterým lze porušení povinnosti u soudu prokázat, pokud
Česká televize svou povinnost dobrovolně nesplní ani v dodatečně poskytnuté lhůtě podle této
výzvy.

Protože je nepochybné, že Česká televize nadále zasahuje do základního práva na infor-
mace České pirátské strany, žádáme Vás o urychlenou nápravu ve výše uvedené lhůtě
a sdělení Vašeho odůvodněného stanoviska. V opačném případě se budeme domáhat
našeho práva na informace soudní cestou.

S pozdravem

Mgr. Bc. Jakub Michálek
1. místopředseda Pirátů
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