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Věc: poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 
 
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“), zřízená zákonem č. 231/2001 Sb., o 
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále 
jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), jakožto povinný subjekt podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), poskytuje 
požadované informace. 
 
Předmětem žádosti o informace je poskytnutí metodiky, manuálu, či jiného písemného postupu 
určeného k ověřování plnění povinnosti dle § 43 zákona č. 231/2001 Sb. 
 
Dovolujeme si Vám sdělit, že Rada neprovádí dozor nad plněním jednotlivých zákonných 
povinností dle metodik či manuálů, ale podle interně nastavených standardů, plynoucích 
z příslušných právních úprav, správního řádu, teoreticko-vědních východisek mediálních studií a 
judikatury. Ve výjimečných případech také dle vlastních stanovisek vydaných dle § 5 písm. z) 
zákona č. 231/2001 Sb. V případě dozoru nad povinnostmi, formulovanými § 43 zákona č. 
231/2001 Sb., Radou nebylo vydáno žádné právní stanovisko. 
 
Plnění výše uvedené povinnosti provozovatelů je kontrolováno cyklicky, jednou za rok. 
 
Pro účely vyhodnocení naplňování požadavků na zastoupení evropských a evropských 
nezávislých děl ve vysílání českých televizních provozovatelů jsou Radou žádána data od 
provozovatelů celoplošného televizního vysílání, od provozovatelů televizního vysílání 
prostřednictvím družice, resp. prostřednictvím družice a kabelových systémů, a od provozovatelů 
vysílání zvláštními přenosovými systémy vždy za celý předcházející kalendářní rok. 
(Provozovatelé data poskytují pravidelně v průběhu ledna.)  
 
Provozovatelé Radě předkládají souhrnné údaje, vztahující se k jednotlivým sledovaným 
skupinám evropských děl (evropská díla, evropská díla nezávislých producentů a evropská díla 
nezávislých producentů mladší 5 let). A dále poskytují konkrétní přehledy odvysílaných děl, 
včetně identifikace producentů. 
 
Možnosti verifikace dat jsou značně omezené. Kontrola se omezuje na namátkové ověřování, 
zda konkrétní tituly pořadů, které provozovatelé vykazují, skutečně byly v deklarovaném čase do 
vysílání zařazeny. Není v kapacitních možnostech Rady ověřovat všechny poskytované údaje, 
kterých jsou desetitisíce. Podrobnější ověřování probíhá tam, kde existují důvodné pochybnosti 
o úplnosti či správnosti poskytnutých údajů. Podobné pochybnosti zpravidla vyplynou z interní 
analýzy dat. Data provozovatelů dosud nikdy nebyla zpochybňována na základě externího 
podnětu.  
 
Vyhodnocování naplňování zákonných povinností vztahujících se k zastoupení evropských děl je 
ztíženo faktem, že zdaleka ne vždy všichni provozovatelé vycházejí z totožných vstupních 

 
Asociace producentů v audiovizi, 
z.s.,  
Národní 60/28,  
110 00 Praha 1 
 



podkladů, resp. ne všichni provozovatelé interpretují dostupné informace totožně. Někteří 
provozovatelé upozorňují, že nedisponují daty o prvním celosvětovém zveřejnění zahraničních 
pořadů či že nemohou v určitých případech ověřit, zda výrobce je skutečně nezávislým 
producentem, event. že nejsou schopni získat informace o tom, zda pořad vznikl v koprodukci 
s  účastí mimoevropských produkcí.  
 
Pokud analýza dat odhalí nedostatky, pak Rada postupuje v souladu se svými pravomocemi a 
správním řádem. 
 
Závěrem si Vás dovolujeme informovat, že veškeré výstupy (souhrnné údaje, nikoli přehledové 
tabulky) a výsledky hodnocení v oblasti dozoru nad dodržováním povinností dle § 43 zákona č. 
231/2001 Sb. jsou pravidelně zveřejňovány ve výročních zprávách Rady, na jejichž obsah Vás 
odkazujeme. Výroční zprávy jsou dostupné pod tímto odkazem: http://www.rrtv.cz/cz/static/o-
rade/vyrocni-zpravy/index.htm. 
 
S pozdravem 
 
 
 
 
Ivan Krejčí 
předseda Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 
elektronicky podepsáno 
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