Sdělení Rady pro rozhlasové a televizní vysílání k dopadům novely zákona č. 159/2006
Sb., o střetu zájmů, ve vztahu k provozování rozhlasového a televizního vysílání

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada), jako ústřední správní úřad, který dohlíží na
dodržování právních předpisů v oblasti rozhlasového a televizního vysílání, upozorňuje provozovatele
na legislativní změny, ke kterým došlo v důsledku přijetí novely zákona č. 159/2006 Sb. o střetu zájmů.
Předmětná novela zavedla zákaz provozování vysílání pro všechny veřejné funkcionáře, jejichž
kompletní výčet je obsažen v § 2 odst. 1 tohoto zákona, a přinesla také některé změny v zákoně č.
231/2001 Sb. o provozování rozhlasového a televizního vysílání.
Dle přechodných ustanovení novely zákona o střetu zájmů se zákazy a omezení podle § 4a zákona č.
159/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nevztahují na veřejného
funkcionáře, který zahájil výkon veřejné funkce přede dnem nabytí účinnosti tohoto ustanovení, tj. před
9. 2. 2017.
Dle ustanovení § 4a zákona o střetu zájmů, veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 nesmí být
provozovatelem rozhlasového nebo televizního vysílání nebo vydavatelem periodického tisku ani
společníkem, členem nebo ovládající osobou právnické osoby, která je provozovatelem rozhlasového
nebo televizního vysílání nebo vydavatelem periodického tisku. V případě, že tomu tak je, je povinen
dle § 4a odst. 2 zákona o střetu zájmů tuto činnost ukončit bez zbytečného odkladu; nejpozději do 60
dnů od vzniku funkce.
Z toho důvodu je nově v zákoně č. 231/2001 Sb. stanovena v § 13 jako jeden z předpokladů pro účast
v licenčním řízení podmínka, že žadatel není veřejným funkcionářem, jemuž je podle zákona o střetu
zájmů zakázáno provozovat rozhlasové nebo televizní vysílání, ani právnickou osobou, jejímž je takový
veřejný funkcionář společníkem, členem nebo ovládající osobou.
V případě, že se provozovatel, či společník nebo člen obchodní společnosti provozovatele, stane
veřejným funkcionářem, je mu novelizovaným zněním ustanovení § 21 odst. 6 a 7 umožněno převést
z těchto důvodů svůj podíl ve společnosti provozovatele i před uplynutím lhůty pěti let od udělení licence.
Jinak je skutečnost, že se provozovatel, nebo jeho člen, resp. společník či ovládající osoba, stal
veřejným funkcionářem, důvodem pro bezpodmínečné odnětí licence dle nového ustanovení § 63 odst.
1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb.
Rada dále sděluje, že v případě obecních veřejných funkcionářů (starostů, členů zastupitelstva atd.),
kdy je obec, kterou veřejní funkcionáři zastupují, provozovatelem vysílání, nedochází ke střetu zájmů
veřejného a osobního. Obecní veřejní funkcionáři jednají či zastupují obec v jejím zájmu, nikoliv zájmu
osobním a osobně-podnikatelském.

