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Věc: odpověď na stížnost č.j. 1718/2012 
 
Vážený pane Jarolíme,  
 
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) se na svém 5. zasedání, konaném ve dnech 
28. – 29. února 2012, seznámila s Vaší stížností na obsah televizního vysílání, respektive na 
objektivitu a vyváženost hlavních zpravodajských relací provozovatelů televizního vysílání České 
televize, CET 21 spol. s r.o. a FTV Prima, spol. s r.o. 
 
Ve své stížnosti upozorňujete na skutečnost, že výše zmiňovaní provozovatelé vysílání ve svých 
hlavních zpravodajských pořadech nikterak nereflektovali tiskovou konferenci politické strany Věcí 
veřejných v souvislosti s problematikou výstavby dálnice D47 (konaná dne 23. ledna 2012), ačkoliv se 
jí jejich zástupci zúčastnili a využili rovněž možnosti klást otázky. Stejný postup pak zmínění 
provozovatelé vysílání zvolili v případě tiskové konference Věcí veřejných, která byla uspořádána 
v souvislosti s problematikou společnosti MUS, a.s. (konaná dne 10. února 2012).   
 
Pravomoci Rady vycházejí ze zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního 
vysílání (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.). Dle ustanovení § 5 zákona č. 231/2001 Sb. Rada dohlíží na 
dodržování právních předpisů v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a podmínek stanovených 
v rozhodnutí o udělení licence či v rozhodnutí o registraci, a to tím, že monitoruje obsah rozhlasového 
a televizního vysílání. 
 
Zákon č. 231/2001 Sb. Radě neumožňuje, aby provozovateli vysílání přikázala nebo zakázala vysílat 
jakýkoliv pořad či mu uložila co má být obsahem jím vysílaného pořadu. V daném případě bylo zcela 
v kompetenci daných provozovatelů vysílání, jak s nasbíraným materiálem ze zmíněných tiskových 
konferencí naloží, tedy zda informaci o tiskových konferencích a o jejich obsahu odvysílají. Jak sami 
uvádíte ve své stížnosti, provozovatel vysílání Česká televize zveřejnila takovéto informace formou 
přímých přenosů z tiskových konferencí na programu ČT24. Ostatní provozovatelé pak zřejmě dali 
přednost odvysílaní jiných aktuálních informací, které považovali za významnější.   
 
Dle ustanovení § 31 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb. poskytuje provozovatel vysílání objektivní a 
vyvážené informace nezbytné pro svobodné vytváření názorů. Názory nebo hodnotící komentáře musí 
být odděleny od informací zpravodajského charakteru.  
 
Dle ustanovení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. je provozovatel vysílání povinen zajistit, aby ve 
zpravodajských a politicko-publicistických pořadech bylo dbáno zásad objektivity a vyváženosti a 
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zejména nebyla v celku vysílaného programu jednostranně zvýhodňována žádná politická strana nebo 
hnutí, popřípadě jejich názory nebo názory jednotlivých skupin veřejnosti, a to s přihlédnutím k jejich 
reálnému postavení v politickém a společenském životě. 
 
Rada celou záležitost důsledně posoudila a dospěla k závěru, že takovýmto postupem provozovatelů 
vysílání nedošlo k porušení zákonných povinností dotýkajících se problematiky objektivního a 
vyváženého vysílání. Ačkoliv se jednalo o tiskovou konferenci politické strany Věcí veřejných, její 
nezařazení do hlavních zpravodajských pořadů zmíněných provozovatelů vysílání automaticky 
nezakládá znevýhodňování této strany v celku jednotlivých vysílaných programů, neboť o této 
konkrétní politické straně je zcela běžně informováno jako o účastníku politického dění, ani 
nedostatečné poskytování objektivních a vyvážených informací divákovi.  
 
Rada Vám však děkuje za Váš dopis, váží si Vašeho zájmu o problematiku televizního vysílání. Může 
Vás ujistit, že průběžně monitoruje vysílání všech provozovatelů vysílání a vyhodnocuje, zda jsou 
v souladu se zněním  zákona č. 231/2001 Sb., a pokud dojde k závěru, že došlo k porušení zákona 
o rozhlasovém a televizním vysílání, uplatní vůči provozovateli příslušné postupy v souladu se svými 
pravomocemi.  
 
S pozdravem 
 
 

V Praze dne: 28.2.2012 JUDr. Kateřina Kalistová 

 předsedkyně Rady 
 pro rozhlasové a televizní vysílání 
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