
 

Jedn. identifikátor 398621-RRTV 

 
Váš dopis zn.  -    
Naše č. j.  RRTV/4342/2021-
rud  
Sp. zn. RRTV/2021/201/rud  
 
Vyřizuje: Analytický odbor 
 
Datum, místo 22. března 2021, Praha 
 
 
Odpověď na žádost o 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, jakožto povinný subjekt 

podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, obdržela dne 

16. března 2021 Vaši žádost o „zaslání právních předpisů, respektive paragrafu kterého zákona, dle kterých 

vydává Rada rozhodnutí o stížnostech občanů na neobjektivitu televizního a rozhlasového vysílání, a dále 

o zaslání podkladů, dle kterých Rada rozhodla o odložení, resp. zamítnutí, stížnosti na reportáž Šlechtična 

z bulváru“. 

 

Na základě Vaší žádosti Vám Rada poskytuje následující informace: 

 

Dle ustanovení § 42 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, je správní orgán povinen přijímat podněty, aby 

bylo zahájeno řízení z moci úřední. Pokud o to ten, kdo podal podnět, požádá, je správní orgán povinen 

sdělit mu ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy podnět obdržel, že řízení zahájil, nebo že neshledal důvody k 

zahájení řízení z moci úřední, popřípadě že podnět postoupil příslušnému správnímu orgánu.  

 

Dle ustanovení § 76 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, správní 

orgán, aniž řízení zahájí, věc usnesením odloží, jestliže 

a) došlé oznámení neodůvodňuje zahájení řízení o přestupku nebo předání věci, 

b) podezřelý z přestupku požívá výsad a imunit podle mezinárodního práva, 

c) podezřelý z přestupku požívá výsad a imunit podle jiného zákona nebo je senátorem nebo poslancem, 

který požádal orgán příslušný k projednání přestupku o projednání přestupku v disciplinárním řízení podle 

jiných zákonů, anebo soudcem Ústavního soudu, který požádal orgán příslušný k projednání přestupku o 

projednání přestupku v kárném řízení podle jiného zákona, 

d) podezřelý z přestupku v době spáchání skutku nedovršil patnáctý rok svého věku, 

e) podezřelý z přestupku nebyl v době spáchání skutku pro nepříčetnost za přestupek odpovědný, 

f) odpovědnost za přestupek zanikla, 

g) fyzická osoba nebo podnikající fyzická osoba podezřelá ze spáchání přestupku zemřela, pokud 

odpovědnost podnikající fyzické osoby za přestupek nepřešla na osobu, která pokračuje v její 

podnikatelské činnosti, 

h) právnická osoba zanikla, pokud odpovědnost za přestupek nepřešla na jejího právního nástupce, 

i) o skutku již bylo pravomocně rozhodnuto správním orgánem nebo orgánem činným v trestním řízení 

způsobem uvedeným v § 77 odst. 2, 

j) o skutku již bylo rozhodnuto jako o disciplinárním deliktu a uložené opatření lze považovat za postačující, 

nebo 



k) nezjistí do 60 dnů od přijetí oznámení nebo ode dne, kdy se o přestupku dozvěděl, skutečnosti 

odůvodňující zahájení řízení proti určité osobě. 

 

V případě podnětu týkajícího se reportáže Šlechtična z Bulváru odvysílaného v pořadu Reportéři ČT dne 

2. března 2020, Rada dospěla k závěru, že došlé oznámení neodůvodňuje zahájení řízení o přestupku, a 

proto na základě ustanovení § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., podnět odložila. 

 

Podkladem pro rozhodnutí Rady o odložení věci byl jednak materiál Úřadu Rady pro rozhlasové a televizní 

vysílání (ten Vám již byl poskytnut na základě Vaší žádosti ze dne 9. října 2020 a je zveřejněn zde: 

https://www.rrtv.cz/files/106/RRTV_14135_2020-kus.pdf), který zahrnoval analýzu reportáže a stížnost 

pisatelky, dále záznam pořadu, resp. reportáže a samozřejmě přímý rozbor věci členy Rady na zasedání. 

O věci bylo následně Radou jako kolegiálním orgánem hlasováno a jak již bylo uvedeno výše, bylo přijato 

usnesení o odložení věci, jelikož Rada neshledala důvody k zahájení řízení o přestupku.  

 

S pozdravem 

 
Ivan Krejčí 
předseda Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 
elektronicky podepsáno 

 
 
 




