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Odpověď na žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím 
 

Vážená paní magistro, 

 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada), zřízená zákonem č. 231/2001 Sb., o provozování 

rozhlasového a televizního vysílání (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.) 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 15. srpna 2019 Vaši žádost o poskytnutí informace, jak dopadlo správní řízení 

vedené s Českou televizí ve věci odvysílání reportáže s názvem "Školáci v Palestině" v pořadu Zprávičky 

na programu ČT :D dne 8. září 2018 v čase od 18:40 hodin. 

 

K Vaši žádosti Rada uvádí, že předmětné řízení o přestupku bylo na 4. zasedání Rady konaném dne 19. 

února 2019 zastaveno, neboť v daném případě nebyla naplněna podmínka předchozího typově obdobného 

upozornění na porušení zákona dle ustanovení § 59 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. Současně Rada uložila 

provozovateli vysílání Česká televize upozornění na porušení zákona, kterého se dopustil odvysíláním 

pořadu Zprávičky, respektive reportáže s názvem Školáci v Palestině dne 8. září 2018 od 18:40 hodin na 

programu ČT:D, neboť reportáž mírou zjednodušení, jednostranností a uvedením značně zavádějících 

informací poskytla dětskému divákovi neúplný a zkreslený obraz událostí v Pásmu Gazy. Rada stanovila 

provozovateli vysílání lhůtu 7 dní k nápravě. 

 

Pokud Rada dle ustanovení § 59 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., zjistí, že provozovatel vysílání porušuje 

povinnosti stanovené tímto zákonem, upozorní jej na porušení a stanoví mu lhůtu k nápravě, která musí 

být v souladu s ustanovením § 59 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., přiměřená charakteru porušené 

povinnosti. V daném případě byla lhůta stanovena na 7 dní ode dne doručení tohoto upozornění. Podle 

ustanovení § 59 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., dojde-li k nápravě ve stanovené lhůtě, Rada správní trest 

neuloží. 

 

Pokud by provozovatel uvedené povinnosti nesplnil, bude Rada, v případě dalšího zjištění obdobného 

porušení zákona (tj. odvysílání reportáže, která by mírou zjednodušení, jednostranností a uvedením 

značně zavádějících informací poskytla dětskému divákovi neúplný a zkreslený obraz o referované 

události) v budoucnu (respektive po uplynutí stanovené lhůty k nápravě) oprávněna v řízení o přestupku 

uložit provozovateli správní trest v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 231/2001 Sb. 

 

S pozdravem 

 
Ivan Krejčí 
předseda Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 
elektronicky podepsáno 




