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Vážený pane Pešto, 
 
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) obdržela dne 17. února 2020 pod č. j. 
RRTV/2226/2020-vra Vaší žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. o zaslání „formulářů a vzorů dokumentů, 
které Rada používá pro vedení správního řízení proti televizní společnosti ve věci skrytého obchodního 
sdělení.“ 
 
Rada nevyužívá k zahájení řízení o přestupku žádné standardizované formuláře, neboť každý případ je 
individuální a jednotlivá zahájení řízení o přestupku zpracovávají právníci Úřadu Rady pro rozhlasové a 
televizní vysílání. Rada vykonává svojí dozorovou činnost v souladu se zákonem č. 231/2001 Sb., o 
provozování rozhlasového a televizního vysílání a v případě, že na základě své vlastní činnosti či diváckého 
podnětu zjistí, že ze strany provozovatele mohlo dojít k odvysílání skrytého obchodního sdělení, zahájí 
s provozovatelem řízení o přestupku v souladu s § 78 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za 
přestupky a řízení o nich.  
 
Obecně lze konstatovat, že usnesení o zahájení řízení o přestupku se skládá ze tří základních částí 
- výrokové části, odůvodnění a poučení. Výrok o zahájení řízení o přestupku obsahuje identifikaci 
obviněného, stručný popis přestupku, jehož se měl obviněný dopustit a zákonné označení přestupku. 
V odůvodnění jsou blíže popsány skutečnosti, na základě nichž Rada s obviněným zahájila řízení o 
přestupku a rovněž jejich právní kvalifikace. V poučení je pak obviněný obeznámen o svých právech a 
povinnostech v průběhu řízení o přestupku.   
 
Pokud jde o poskytnutí vzorového usnesení o zahájení řízení o přestupku, je třeba konkretizovat určité 
řízení o přestupku, jež Rada s provozovatelem vedla a následně můžete požádat o poskytnutí tohoto 
konkrétního usnesení, neboť Rada nedisponuje vzorovými formuláři či dopisy, kterými zahajuje řízení o 
přestupku, nýbrž pouze konkrétními usneseními, na základě nichž byla řízení o přestupku zahájena. 
 
Seznam rozhodnutí o vině v řízeních, jež Rada v minulosti vedla je dostupný na stránkách Rady pod 
odkazem https://www.rrtv.cz/cz/static/prehledy/rozhodnuti-o-vine.htm 
 
 
S pozdravem 

 
Ivan Krejčí 
předseda Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 
elektronicky podepsáno 
 
 

 

Otto Pešta  
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