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ÚRAD RADY
pro rozhlasové a televizní vysílání

DOŠLO
1 3

I DNE -0
.

9- 2005

~o jednací:..()Ý, ;..................

CESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK
,

JMENEM REPUBLIKY

Mestský soud VPraze rozhodl v senáte složeném z predsedy JUDr. Slavomíra Nováka
a soudcu JUDr. Bedrišky Sitenské a JUDr. Hany Pipkové v právní veci žalobkyne: Frekvence
1, a.s., se sídlem Wenzigova 4/1872, 120 00 Praha 2, zast. JUDr. Vladimírem Kroupou,
advokátem, se sídlem Zavadilova 6, 160 00 Praha 6, proti žalované: Rada pro rozhlasové a
televizní vysílání, se sídlem Krátká 10, 100 00 Praha 10, o žalobe proti rozhodnutí žalované
ze dne21.2.2005c.j. Rpo/131104/527, .

takto:

I. Rozhodnutí Rady pro rozhlasové a televizní vysílání ze dne 21.2.2005 c.j.

Rpo/131/04/527 s e z ruš u je a vec se vrací žalované k dalšímu rízení.

II. Žalovaná je povinna zaplatit žalobkyni náhradu nákladu rízení v cástkou

5.225,-Kc do trí dnu od právní moci rozsudku k rukám zástupce žalobkyne

JUDr.Vladimíra Kroupy, advokáta.

'7,

Oduvodnení:

Rozhodnutím Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") ze dne
21.2.2005 c,j. Rpo/131104/527, byla žalobkyni podle ust. § 60 odst.3 zák.c.23112001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o zmene dalších zákonu (dále jen "zákon")
uložena pokuta ve výši 100000,-Kc za porušení ust. § 32 odst.1 písm.g) zákona, jehož se
dopustila tím, že odvysílala na programu Frekvence 1 dne 6.9.2004 v dobe od 11.00 do 13.00
hodin porad Sexy život, ackoli podle cit. ustanovení je provozovatel vysílání povinen
nezarazovat do vysílání v dobe od 6.00 do 22.00 hodin porady, které by mohly ohrozit
fyzický, psychický nebo mravní vývoj detí a mladistvých. V oduvodnení rozhodnutí žalovaná
uvedla, že dne 23.9.2004 Rada obdržela opet písemnou stížnost na cyklus poradu Sexy život,
který žalobce vysílá na stanici Frekvence 1 každý pracovní den mezi 11.00 a 13.00 hodinou.
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Krome této stížnosti zaznamenala Rada také nekolik telefonátu, ve kterých posluchaci
negativne reagovali na obsah jednotlivých poradu tohoto cyklu. Rada cyklus nekolikrát
kontrolovala, provozovateli bylo vydáno upozornení a v lednu 2004 mu uložila pokutu ve
výši 20 000 Kc. Poté Rada provedla analýzu poradu" Meli jste nekdy ciste sexuální vztah?"
odvysílaného dne 6.9.2004 a zjistila, že porad obsahuje problematické cásti, a to 11:46:30
telefonát od pana Petra, 11.51.30 SMS od Zdeny a 12.23.23 telefonát od pana Jirky (uvedené
cásti poradu jsou v oduvodnení citovány). Rada podle § 33 spr.r. vyzvala žalobkyni, aby s~
k veci vyjádrila a prípadne prednesla návrhy na doplnení rízení. V podání ze dne 22.12.2004
žalobkyne navrhla, aby Rada rízení zastavila a pro prípad, že bude Rada v rízení pokracovat,
navrhla, aby byl proveden dukaz znaleckým posudkem k tomu, zda je porad zpusobilý
ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj detí a mladistvých ve smyslu ust. § 32 odst.l
písm.g) zákona. Žalobkyne ve vyjádrení dále uvedla, že téma poradu,tj. vztahy navazované
jen pro sex se dotýká ve spolecnosti rozšíreného jevu a vypovídá o prirozené soucásti
sexuálního života, která nemá být pred detmi a mladistvými tabuizována., pokud je v kontextu
celkového vyznení poradu vhodne interpretována a komentována. V poradu nejsou požity
vulgarismy ci nevhodné výrazy. Porad celkove vyznívá odmítave a varovne ke vztahum
navazovaným jen pro sex. Na príkladech uvádených posluchaci jsou ukazovány negativní
dusledky techto vztahu. Individuální výpovedi posluchacu lze pri prímých vstupech obtížne
moderováním usmernovat, presto je snahou moderátorky poradu posluchacské vstupy
s kontroverznejším obsahem komentovat ironicky a s nadhledem.

Toto vyjádrení žalobkyne hodnotí Rada jako nedostatecné a jeho argumentaci za
úcelovou. Podle názoru Rady vnímá detský posluchac uvedený porad a jeho téma, vcetne
zmínených výpovedí posluchacu jako neco velmi pritažlivého, vzrušujícího, a tak trochu
zakázaného. U detí a mladistvých nelze posluchacu nelze predpokládat takový stupen
intelektuální a morální cvyspelosti, který jim umožnuje- rozlišovat nadsázku ~a ironii a
abstrahovat od predpokládaných jevu, jakými byly jevy a situace popisované v predmetném
poradu a dospet k takovým záverum, ke kterým žalobkyne predpokládá, že dospejí, tedy že
budou vnímat komentár moderátorky a prizvaných osobností a odborníku jako ironizující a
odsuzující. Naopak volnost, s jakou se o uvedeném jevu v daném poradu mluví, muže v díteti
zanechat dojem, že mimomanželský sex, který popisuje napr. posluchac Petr, nebo sex bez
jakéhokoliv citového vztahu s castým strídáním partnerek, který popisuje posluchac Jirka, je
zcela prirozená a neškodná vec, bez jakéhokoliv dopadu v citové oblasti nebo v mezilidských
vztazích. Nelze v žádném prípade tolerovat takový porad jen z duvodu, že daný jev je dle
názoru žalobkyne rozšírený a že jej žalobkyne považuje za prirozenou soucást sexuálního
života, a oduvodnuje jeho odvysílání nutností osvety, a to i mezi detmi a mladistvými. Daný
jev není podle názoru Rady rozhodne možno považovat za no~ální, prirozený a Rada
nepovažuje za vhodné, aby byl prezentován v rádiu s celoplošným pokrytím a navíc v dobe,
kdy mohou rádio poslouchat deti a mladiství. S detmi a mladistvými je samozrejme nutno o
sexu hovorit otevrene, ale zpusobem primereným jejich veku, za který však Rada uvedení
predmetného poradu, s ohledem na možný vek posluchacu, nepovažuje. Rada nepovažuje za
nutnou osvetu informovat detského posluchace o tom, že v živote dospelých dochází relativne
casto a bežne k neverám, sexuálním stykum bez citového vztahu, promiskuite a jiným
podobným jevum, nehlede na to, že dané jevy není možno považovat za prirozené. Rada
zastává názor, že díte by si vždy melo sex spojovat predevším se vztahem citovým.

Krome toho z pasáží predmetného poradu, citovaných v oduvodnení tohoto
rozhodnutí, je zrejmé, že komentáre moderátorky nebyly vždy ironizující ani jasne odsuzující,
jako napr. pri reakci moderátorky na SMS zprávu posluchacky Zdeny, jejíž obsah byl zjevne
vulgární. Rada dospela k záveru, že jsou splneny podmínky, aby mezi uvedením predmetného
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poradu a možným ohrožením fyzického, psychického anebo mravního vývoje detí a
mladistvých, mohla být spatrována prícinná souvislost, nebot byl v rádiu, jež je obecne
pokládáno za jednu z platforem na kterých se zejména detem a mladým lidem predkládají
prototypy paradigmat, vzoru chování, morálky a etických principu v širším pojetí, uveden
porad, ve kterém jsou vztahy navazované jen pro sex, nevera, promiskuita prezentovány jako
neco bežného a prirozeného. Je sice upozornováno na negativní dusledky takového prístupu
k sexu, ale pro detského posluchace zustávají i tak nejzajímavejší práve uvedené telefonáty
posluchacu a jimi prezentovaný zpusob života. U nezralých mladých lidí muže dójít k nábytí
dojmu, že takový zpusob života je bežnou normou ve vztazích mezi lidmi a to formou módní,
jaksi nezkostnatelou, napr. již jen proto, že jiné chování na nich vyžadují rodice, škola a jiné
instituce. Díte nebo mladistvý si pak z duvodu urcité pózy, stylizace nebo i vzdoru
z uvedených príkladu vytvárí životní postoj, který at u nej nebo u jiných muže vést k citové
újme.

Rada rozhodla, že nebude provádet další dokazování znaleckými posudky, jak to
navrhovala žalobkyne, nebot má za to, že ve správním rízení byla s to sama zjistit skutecný
stav veci a posoudit možný negativní úcinek odvysílání predmetného poradu na deti a
mladistvé. Provedení dukazu znaleckým posudkem by ani nebylo v souladu se zásadou
procesní ekonomiky.

Rada dospela k záveru, že v daném prípade se jednalo o zarazení poradu, který by
mohl ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj detí a mladistvých, do vysílání v dobe od
6.00 do 22.00 hodin a tedy o porušení ust. § 32 odst.! písm.g) zák.c.23112001 Sb., které
zakládá duvod k uložení pokuty ve výši od 20000,-Kc do 10000 OOO,-Kcpodle ust. § 60
odst.3 písm.d) cit.zákona, a uložila žalobkyni pokutu ve výši 100 OOO,-Kc.Pri rozhodování o
výši pokuty prihlédla k povaze vysílaného programu a k postavení žalobkyne , jakožto
provozovatelky rozhlasového vysílání s vysokým procentem pokrytí obyvatelstva. Rada
presto stanovila pokutu pri doplní hranici zákonného rozpetí, protože se domnívá, že
závažnost a míra zavinení úcastníka jsou v tomto prípade nižší. Rada prihlédla k zábavné a
osvetové povaze poradu (což nemuže omlouvat závadné výroky) a k tomu, že nekteré
závadné výroky pocházejí od posluchacu (i v takové situaci však žalobkyne nese odpovednost
za obsah vysílání a moderátor muže obsah poradu ovlivnit). Rozsah, typ a dosah závadného
vysílání je dán jednak tím, že se jedná o vysílání s vysokým pokrytím obyvatelstva. Prípadný
financní prospech získání odvysílání predmetného poradu nelze presne ohodnotit; obecne lze
konstatovat, že takový typ poradu pritahuje posluchace a zvyšuje cenu reklamy na daném
programu. Pri stanovení výše pokuty Rada také prihlédla ke skutecnosti, že u žalobkyne se
jedná o opakované porušení ust. § 32 odst.l písm.g) zákona, a to v souvislosti s porady
uvádenými práve v rámci cyklu Sexy život. Žalobkyni byla již v minulosti uložena pokuta ve
výši 20 OOO,-Kca rovnež jí bylo vydáno upozornení na porušení predmetného ustanovení.

Proti tomuto rozhodnutí podala žalobkyne žalobu. V žalobe zopakovala duvody, které
uvedla ve svém vyjádrení a které se týkaly námitek žalované k dramaturgii poradu, obsahu
nekterých sdelení posluchacu a nevhodnosti casového zarazení poradu do vysílacího
schématu. Dále uvedla, že nezákonnost rozhodnutí Rady spatruje v tom, že žalovaná
v rozporu s namítaným vyjádrením žalobkyne nehodnotila celkový obsah a vyznení poradu
jako celku, hodnotila zcela úcelove bez kontextu s ostatními prvky poradu tri výpovedi
posluchacu, tj. pana Petra, pana Jirky a paní Zdeny. V prípade hodnocení dopadu a vyznení
výše uvedených trech príspevku se žalobkyne ztotožnuje se závery posudku MUDr.Miloslava
Plzáka, CSc., podle nehož jsou všechny tri prípady predmetem neopodstatnené kritiky Rady,
nebot nefandí mimomanželskému sexu, promiskuite, resp. sexu bez citového vztahu a
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nemohou vést k nezodpovednému postoji mladistvých k sexu. Podle žalobkyne vytržení
posluchacských výpovedí, bez,hodnocení celkového vyznení poradu, neposkytuje podklad pro
hodnocení dopadu poradu na deti a mladistvé, k nemuž dospela žalovaná. Celkovém vyznení
poradu je odmítavé a varující k vztahum navazovaným jen pro sex. Porad není urcen detem a
mladistvým, byt' je vysílán v dobe od 11.00 do 13.00 hodin. Žalovaná bez bližšího
oduvodnení klade duraz na škodlivost poradu pro deti a mladistvé a soucasne omezuje právo
dospelých na svobodu projevu a svobodnou komunikaci. Zájem žalované jako regulacního
orgánu postihovat žalobkyni opakovaným ukládáním sankcí jí znemožnuje svobodne a
nezávisle vysílat program se sexuální problematikou. Žalobkyne tvrdí, že žalovaná nemuže
opakovaným ukládáním sankcí redukovat programový obsah vysílání žalované mezi 6.00 a
22.00 pouze na takový obsah, který je vhodný pouze pro deti, pokud porady ci programové
prvky vysílaného obsahu neobsahují bezduvodné násilí, zjevne obscénní prvky, hrubé
neslušnosti a vulgarismy. Jediným "vulgarismem" v celém poradu oznaceným v oduvodnení
rozhodnutí žalované je použití výrazu "pták" v SMS paní Zdeny. Žalobkyne se ztotožnuje se
závery odborného vyjádrení PhDr.Václava Mertina, podle nehož jde o bežné konverzacní
slovo mezi detmi a mládeží.

Podle názoru žalobkyne se za porady, které by mohly ohrozit fyzický, psychický nebo
mravní vývoj detí a mladistvých považují porady zjevne obscénní, vulgární, pornografické ci
obsahující bezduvodné násilí, tj. porady postrádající jakoukoli literární, umeleckou, politickou
ci vedeckou hodnotu, zejména porady podbízivého, dráždivého ci vulgárního erotického ci
sexuálne explicitního obsahu. To není prípad uvedeného poradu, který má osvetove zábavný
charakter. V poradu vystupují známé osobnosti a k problematice se vyjadrují renomovaní
odborníci na danou problematiku. Pri hodnocení poradu se žalovaná nezabývala otázkou, jaká
skupina detí a mládeže by mohla být postižena "citovou újmou". Žalobkyne bez jakéhokoli
dalšího oduvodnení dovozuje, že by mohla být spatrována prícinná s6uvislost mezi uvedením
poradu a možným ohrožením fyzického, psychického a mravního vývoje mladistvých.
Z priložených odborných vyjádrení predních odborníku na danou problematiku a z rady
zahranicních studií expertu na danou problematiku (což muže žalobkyne doložit) jednoznacne
vyplývá, že neexistuje žádný empirický základ pro uvedené tvrzení žalované. Žalobkyne
v žalobe dále cituje závery odborného vyjádrení detského psychologa PhDr.Václava Mertina
na predmetný porad, s tím, že se nimi ztotožnuje.

Žalobkyne tvrdí, že hodnocení poradu z hlediska možného ohrožení fyzického,
psychického a mravního vývoje detí a mladistvých žalovaným nebere do úvahy celkový
kontext, v jakém jsou ve spolecnosti (vcetne detí a mladistvých) problematika sexuality a
bežné standardy sexuálního chování obecne verejností vnímány a v jakém rozsahu jsou
informace se sexuální tématikou obecne detem a mladistvým dostupné. Pri srovnání
žalovanou napadených výroku, jež zaznely v poradu s tím, co je bežne dostupné na internetu,
v bežných casopisech, ve zpravodajství apod. se jeví závery žalované ohledne možného
vyznení poradu jako "kulturní relativismus", žalovaná bez bližšího zduvodnení dovozuje, že
porad žalobkyne prezentuje vztahy navazované jen pro sex jako normu bežného života.
Žalovaná by podle názoru žalobkyne však musela prokázat, že existuje empiricky overená
souvislost mezi inkriminovanými výroky, ci poradem v jeho celkovém vyznení, a ohrožením
fyzického, psychického a mravního vývoje detí a mladistvých, která by legitimovala
žalovanou k ukládání opakovaných sankcí žalobci za vysílání predmetného cyklického poradu
se sexuální tematikou.

~

Žalobkyne rovnež tvrdí, že zjištení skutkového stavu, ze kterého vycházelo rozhodnutí
žalované, bylo nedostacující k posouzení veci.Pri zkoumání, zda predmetný porad podporuje
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chování ohrožující fyzický, psychický a mravní vývoj detí a mladistvých ve smyslu ust. § 32
odst.1 písm.g) zákona nemuže správní orgán rozhodovat v rámci volného správního uvážení,
ale musí rozhodnout, zda predmetný porad je možné podradit pod zákonem nedefinovaný a
tudíž neurcitý pojem poradu, které by mohly ohrozit fyzický, psychický a mravní vývoj detí a .

mladistvých. K podrazení predmetného poradu pod neurcitý pojem podle názoru žalobkyne
došlo bez použití náležitých odborných znalostí a tudíž bez zjištení skutkového stavu
dostacujícího pro posouzení veci. Žalovaná nemohla bez provedení dukazu znaleckýffi
posudkem vypracovaným znalcem z oboru detské psychologie, sexuologie ci psychiatrie
takovou ryze odbornou otázku sama posoudit, nebot pro to nemá odbornou zpusobilost.
Oduvodnení rozhodnutí se opírá pouze o domnenky a názory žalované, které nemají oporu
v žádném žalobci, a jím osloveným odborníkum, dostupném vedeckém, klinickém,
experimentálním ci sociologickém pruzkumu. Žalovaná dospela k záveru, že je s to sama
zjistit skutecný stav veci a posoudit možný negativní vliv predmetného poradu na deti a
mladistvé. Žalobkyne všemi priloženými odbornými vyjádreními odborníku dokládá, že
posuzované výroky nebyly zpusobilé ohrozit fyzický, psychický a mravní vývoj detí a
mladistvých a že mezi uvedením poradu a možným jejich ohrožením nelze spatrovat
prícinnou souvislost.

Žalovaná podala k žalobe písemné vY.iádrení,v nemž k námitce, že nebyl posouzen
porad jako celek, uvedl, že mladiství nemuseli porad sledovat jako celek, mohly je upoutat
práve jen nevhodné výroky, které zaznely ze strany nekterých posluchacu. Pritom nebylo
technicky obtížné nevhodné výroky odfiltrovat tím, že by se mohly predtocit a zkontrolovat
jejich obsah, nebo by se mohly prijímat prostrednictvím SMS nebo e-mailu opet s kontrolou
obsahu. Voduvodnení rozhodnutí jsou príklady toho, že moderátorka nereagovala vždy
kriticky na vulgární a sexuálne explicitní obsah. Jsou-li závadné jednotlivé cásti.poradu, je
porad zpusobilý ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj detí a mladistvých. K námitce,
že porad není urcen detem a žalovaná omezuje právo na svobodu projevu žalovaná uvedla, že
právo na svobodu projevu lze omezit zákonem a jedním z duvodu takového omezení je práve
ochrana detí a mládeže ve smyslu ust. § 32 odst.1 písm.g) zákona. Není relevantní to, zda
porad byl urcen detem, ale to, že byl vysílán v dobe od 6.00 do 22.00 hodin. Rozhlasové a
televizní vysílání je pri tom duležitým normotvorným prvkem pri vývoji detí a mladistvých.
To, že porad je osvetove-zábavný zvyšuje dojem, že téma samo o sobe je jednou z dalších
životních zajímavostí bez vlastní hluboké etické závažnosti. Pasáže poradu uvedené a
analyzované v napadeném rozhodnutí mohly u mladistvých vzbudit dojem, že takovým
zpusobem prezentovaný sex je necím zcela prirozeným, je nezávaznou hrou zbavenou
jakékoliv morální odpovednosti, což by mohlo vést k ohrožení ci rozpadu morálních hodnot
mladistvého.Mladiství nejsou schopni dostatecne rozpoznat mravní hodnotu jevu, se kterými
se setkávají. Zde není rozhodující sexuální obsah jako takový, ale zpusob jeho prezentace.
Pokud žalobkyne poukazuje na to, že jsou k dispozici daleko horší druhy sexuálne
explicitního obsahu, má žalovaná za to, že rozhlasové a televizní vysílání má vzhledem
k silnému vlivu na tvorbu verejného mínení a utvárení charakteru mladistvých v tomto ohledu
zvláštní postavení a není možné tolerovat druhy obsahu, které jsou v jiných zdrojích bežne
dostupné. Tuto zvýšenou ochranu vyjadruje zejména § 32 odst. 1 písm.g) zákona. K námitce
žalobkyne, že ve správním rízení nebyl náležite zjišten skutkový stav, zejména nebyl
proveden znalecký posudek, žalovaná odkázala na oduvodnení napadeného rozhodnutí, kde je
podrobne rozebrána prícinná souvislost mezi odvysíláním poradu a ohrožením fyzického,
psychického a mravního vývoje detí a mladistvých, i další okolnosti, proc byla pokuta
uložena. Poukázala též na judikaturu zdejšího soudu, v níž bylo konstatováno, že znalecký
posudek v techto prípadech není nezbytným predpokladem pro uložení pokuty. Navrhla proto,
aby žaloba byla zamítnuta.

........
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Pri ústním jednání dne 11.8.2005 zástupkyne ža10bkyneuvedla, že Rada sama žádná
pravidla pro podobné porady.nemá. Odkázala na právní úpravu práva na svobodu informací,
která je dána Evropskou úmluvou o lidských právech, a na judikaturu, která z ní vychází. Dále
poukázala na to, že Rada v rozhodnutí vyjádrila jistý prefabrikovaný názor, který zastává,
aniž by se vyporádala se znaleckými posudky, které žalobkyne predložila. Z napadeného
rozhodnutí není dost jasné, jakými výroky mohlo dojít k ohrožení mravního a citového vývoje
detí a mládeže. Pri rozhodování ve vecech tohoto druhu se vychází z jakéhosi standardu
prumerného obyvatele, který se v každém státe liší. Podle názoru Evropského soudu pro
lidská práva by mel být merítkem soucasný standard komunity v tom kterém státe. V rízení
pred Radou je nastavena jistá úroven již tím, kdo podává stížnost na konkrétní porad a
vzhledem k tomu, že v Rade není žádný psycholog, príp. sexuolog, má za to, že Rada
pochybila, pokud se nevyporádala se znaleckými posudky, které v prubehu rízen í predložila
žalobkyne. Zástupkyne žalované odkázala na napadené rozhodnutí a vyjádrení k žalobe.
Poukázala na to, že Rada nezahájila správní rízení na základe ojedinelých stížností a na to, že
nešlo o první pokutu uloženou žalobkyni. Rada predmetný porad pravidelne monitoruje,
vypracovává analýzy, které by mely být podrobeny znaleckému zkoumání. Výše uložené
pokuty odpovídá zámeru Rady dosáhnout regulace poradu, prípadne jeho posunutí na
vhodnejší dobu, což Rada preferuje pred prípadným zákazem ci cenzurou.

Ze správního spisu, který soudu predložila žalovaná vyplývá, že správní rízení ve veci
porušení povinnosti provozovatele vysílání, vyplývající z ustanovení § 32 odst.1 písm.g)
zákona c. 23112001Sb., kterého se mela žalobkyne dopustit tím, že dne 6.9.2004 mezi 11.00 a
13.00 hod. na programu Frekvence 1 odvysílala porad z cyklu Sexy život, který mohl ohrozit
fyzický, psychický nebo mravní vývoj detí a mladistvých, bylo zahájeno písemným
oznámením ze dne 7.12.2004, doruceným žalobkyni dne 9.12.2004. Žalobkyne podala
k zahájenému rízení dne 27.12.2004 písemné vyjádrení. Žalovaná poté vydala žalobou
napadené rozhodnutí, které bylo žalobkyni doruceno dne 23.2.2005.

V projednávané veci je mezi úcastníky nesporné, že dne 6.9.2004 mezi 11:00 a 13:00
hod. odvysílala žalobkyne na programu Frekvence 1 porad z cyklu Sexy život. Mezi úcastníky
je však sporné, zda jde obsah tohoto poradu, by mohl ohrozit fyzický, psychický nebo mravní
vývoj detí a mladistvých, a zda tedy došlo k naplnení ust. § 32 odst.1 písm.g) zákona.

Mestský soud v Praze po prezkoumání žalobou napadeného rozhodnutí a rízení, které
jeho vydání predcházelo, dospel k záveru, že žaloba je duvodná.

V daném prípade byla žalobkyni, jako provozovatelce vysílání, uložena pokuta za
porušení základní povinnosti, stanovené v ust. § 32 odst.1 pís. g) zák.c. 231/2001 Sb.,
nezarazovat v dobe od 6.00 hod.do 22.00 hod. porady a upoutávky, které by mohly ohrozit
fyzický, psychický nebo mravní vývoj detí a mladistvých. Zásadní námitka žalobkyne
smeruje do skutkových zjištení. Žalobkyne má za to, že skutkový stav nebyl zjišten presne a
úplne. Rozhodnutí žalované se opírá pouze o její domnenky a názory a nemá oporu v žádném
vedeckém, klinickém, experimentálním ci sociologickém pruzkumu.

Tuto námitku považuje soud za duvodnou.

I pri rozhodování o uložení sankce za porušení povinnosti stanovené provozovateli
vysílání zákonem c. 231/2001 Sb. pro správní orgán vyplývá povinnost stanovená v § 3
odstA, § 32 odst.1 a § 46 spr.r. zjistit pred vydáním rozhodnutí presne a úplne skutecný stav
veci. Pritom není správní orgán vázán jen návrhy úcastníku. Podle ust. § 32 odst.2 spr.r.
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podkladem pro rozhodnutí jsou zejména podání, návrhy a vY.iádreníúcastníku rízení, dukazy,
cestná prohlášení, jakož i skutecnosti všeobecne známé správnímu orgánu z jeho úrední
cinnosti. Rozsah a zpusob zjištování podkladu urcuje správní orgán. K dokazování muže
správní orgán použít všech prostredku, jimiž lze zjistit a objasnit skutecný stav veci a které
jsou v souladu s právními predpisy (ust. § 34 odst.1 spr.r.). Podle odstavce 2 cit. ustanovení
jsou dukazy zejména výslech svedku, znalecké posudky, listiny a ohledání. Nutno prisvedcit
námitce žalobkyne, že v daném prípade se žalovaná citovanými ustanoveními nerídila. Pritom
z hlediska relativní neurcitosti právní úpravy provedené ust. § 32 odst,1písm.g)
zák.c.23112001 Sb., bylo na míste, aby skutkový stav byl zjišten v rozsahu, který by poskytl
žalované dostatecný podklad pro posouzení, zda konkrétní okolnosti prípadu vedou k záveru,
že ze strany žalobkyne došlo k porušení povinnosti v ust. § 32 odst.1 písm.g) stanovené. Je
treba dát za pravdu žalobkyni, že vzdor tomu, že v daném prípade jde o posouzení otázek,
které vyžadují odborné znalosti s oboru psychologie, sexuologie a psychiatrie, opírá se
napadené rozhodnutí pouze o subjektivní názor žalované ohledne dopadu predmetného
poradu z cyklu Sexy život na fyzický, psychický nebo mravní vývoj detí a mladistvých. Ze
spisového materiálu ani z oduvodnení rozhodnutí totiž nevyplývá, že by podkladem
rozhodnutí byly nejaké pruzkumy, odborná vyjádrení, resp. znalecké posudky, prípadne další
podklady. Z rozhodnutí není ani zrejmé, proc má žalovaná za to, že má sama dostatek znalostí
posoudit odborné otázky týkající se dopadu predmetného poradu na fyzický, psychický a
mravní vývoj detí a mladistvých.

Duvodná je také námitka žalobkyne, že se žalovaná nevyporádala s dukazy
(vY.iádrenímiodborníku na danou problematiku), které v prubehu správního rízení žalobkyne
predložila. V oduvodnení napadeného rozhodnutí (krome konstatování, že byly žalobkyní
predloženy) není o techto dukazních prostredcích zmínka. K návrhu žalobkyne na provedení
znaleckých posudku je pak pouze uvedeno, že další dokazování znaleckými posudky nebude
provedeno, nebot Rada má za to, že ve správním rízení byla s to sama zjistit skutecný stav
veci a posoudit možný negativní úcinek odvysílaného poradu na deti a mladistvé, a
provedením dukazu znaleckým posudkem by porušila zásady procesní ekonomiky. Takovéto
obecné odmítnutí návrhu úcastníka na provedení dukazu, bez toho, že by správní orgán
vyložil, jaké konkrétní duvody jej k tomu vedou, nelze považovat za dostacující.

Pro úplnost je treba prisvedcit i námitce žalobkyne, že žalovaná se ve své úvaze
zabývala toliko tremi telefonáty, resp. SMS od posluchacu, které tak byly vytrženy z dalších
souvislostí, tedy nehodnotila porad jako celek.

Z toho, co bylo uvedeno vyplývá, že zjištení skutkového stavu, na základe kterého
správní orgán rozhodoval, je nedostacující pro posouzení veci a má za následek
neprezkoumatelnost rozhodnutí pro nedostatek duvodu.

S ohledem na toto zjištení dospel soud k záveru, že napadené rozhodnutí žalované
bylo vydáno v rozporu se zákonem a žalobkyne byla zkrácena na svých právech.. proto soud
napadené rozhodnutí podle ust. § 78 odst. 1 s.r.s. zrušil a podle ust. § 78 odst.4 s.r.s. vec
vrátil žalované k dalšímu rízení.

Výrok o nákladech rízení se opírá o ust. § 60 odst.1 s.r.s. Žalobkyne mela ve veci
úspech a proto má právo na náhradu nákladu tohoto rízení. Náklady sestávají ze zaplaceného
soudního poplatku ve výši 2 OOO,-Kca nákladu na právní zastoupení, t.j. za tri úkony právní
služby po 1 OOO,-Kc(prevzetí zastoupení, sepis žaloby a úcast pri ústním jednání)
s príslušnými paušálními náhradami po 75,-Kc dle vyhl.c. 177/1976 Sb. Celkem tedy 5 225,-
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Kc. Žalované pak soud uložil, aby náklady zaplatil ve stanovené lhute k rukám zástupce
žalobce.

P o u c e ní: Proti tomuto rozsudku I z e podat kasacní stížnost za podmínek
stanovených v ust. § 102 a násl.s.r.s., a to do dvou týdnu po dorucení rozsudku. KasacnÍ
stížnost se podává u Mestského soudu v Praze a rozhodoval by o ní Nejvyšší správní
soud. Podle ust. § 105 odst.2 s.r.s. stežovatel musí být zastoupen advokátem; to neplatí,
má-li stežovatel, jeho zamestnanec nebo clen, který za nej jedná nebo jej zastupuje,
vysokoškolské vzdelání, které je podle zvláštních zákonu vyžadováno pro výkon
advokacie.

V Praze dne 11. srpna 2005

Za správnost vyhotovení:

Jana ŠrubarOVá~ .

JUDr. Slavomír Novák, v.r.
predseda senátu


