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Věc: Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. 
 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) obdržela dne 9. října 2020 Vaší žádost 
o „poskytnutí podrobné reakce na stížnost na reportáž Šlechtična z bulváru pořadu Reportéři ČT.“ 
Uvádíte, že jste dne 27. září 2020 zaslal stížnost na předmětnou reportáž a bylo Vám sděleno, 
že se Rada již touto věcí zabývala. Požadujete poskytnutí podrobné reakce na stížnost, která je 
identická s Vaší stížností.  
 
K Vaší žádosti Rada konstatuje, že na stížnost původní stěžovatelky, která je identická s Vaším 
podáním, bylo odpovězeno totožně, tudíž paní stěžovatelka byla informována o přesném znění 
přijatého usnesení o odložení věci, stejně jako Vy.  
 
Odpověď poskytnutá stěžovatelce byla podrobnější pouze o pasáž, která informovala 
o pravomocech Rady, dohledu nad plněním Kodexu ČT atd. 
 
Plné znění odpovědi zaslané původní stěžovatelce a současně informace poskytnutá dle zákona 
č 106/1999 Sb. zní:   
 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) se na svém 10. zasedání, konaném 
dne 26. května 2020, seznámila s Vaší stížností na provozovatele vysílání Česká televize. 
 
Kritizujete Českou televizi pro údajné porušení § 31 zákona č. 231/2001 Sb., zákona č. 483/1991 
Sb. a Kodexu ČT v souvislosti s natáčením a odvysíláním reportáže Šlechtična z bulváru dne 2. 
března 2020 v rámci pořadu Reportéři ČT. Podáváte podnět k prošetření porušení regulérnosti 
volby do Rady ČT zásahem České televize v době volby. 
 
Z celkového obsahu Vašeho podání spadá do pravomoci Rady jen část. Patrně předpokládáte, 
že Rada je nadřízeným orgánem České televize, který může posuzovat možné porušování jejího 
interního předpisu – Kodexu ČT – a zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, či regulérnost voleb 
do Rady ČT. Tyto pravomoci však Rada nemá. 
 
Pravomoc Rady ve vztahu k České televizi vychází z § 5 odst. g) zákona č. 231/2001 Sb., o 
vysílání, který stanoví, že Rada monitoruje obsah rozhlasového a televizního vysílání. Rada může 
tedy posoudit obsah reportáže podle zákona o vysílání, ale nemůže posuzovat např., jestli byl, či 
nebyl v souvislosti s přípravou reportáže porušen Kodex ČT, průběh natáčení, jednání redaktorů 
mimo rámec odvysílaného obsahu, regulérnost volby Rady ČT a další věci, které nejsou v její 
pravomoci. Se stížnostmi na porušování Kodexu ČT či zákona č. 483/1991 Sb. je třeba se obracet 
na Radu ČT, která je orgánem veřejné kontroly ČT, případně na generálního ředitele ČT. Z 
podnětu Vašeho podání byla nicméně zpracována obsahová analýza reportáže Šlechtična z 
bulváru. Rada věc podrobně projednala. Nezjistila však žádné skutečnosti, které by mohly 
dokládat možné porušení zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání. 
 
Rada coby ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona 
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů 

Jiří Jeřábek 

 



(dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona 
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného 
přestupku spáchaného odvysíláním pořadu Reportéři ČT, respektive reportáže Šlechtična z 
bulváru dne 2. března 2020 od 22:00 hodin na programu ČT1, natáčením této reportáže a 
narušením regulérnosti volby členů Rady ČT, že věc odkládá. 
 

 
Pro úplnost je v daném kontextu třeba doplnit, že dle § 42 zákona č. 500/2004 Sb., je správní 
orgán povinen oznamovateli sdělit jen to, že řízení zahájil, nebo že neshledal důvody k zahájení 
řízení z moci úřední, popřípadě že podnět postoupil příslušnému správnímu orgánu. Povinností 
Rady je tedy sdělit oznamovateli pouze a právě to, jak s jeho stížností naložil, nikoliv mu sdělovat, 
z jakých důvodů tak jednal, což rovněž judikoval i Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 12. 
října 2017, č. j. 8A 59/2017-49-53.   
 
S pozdravem 
 
 
Ivan Krejčí 
předseda Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 
elektronicky podepsáno 
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