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Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) vydává toto 
 
 

R O Z H O D N U T Í  
 
 
Rada podle ustanovení § 137 odst. 2 správního řádu ukládá Českému rozhlasu se sídlem Vinohradská 
12/1409, 120 99  Praha-Vinohrady, identifikační číslo 45245053, pořádkovou pokutu ve výši 5 000,– Kč za 
nevyhovění výzvě Rady k podání vysvětlení čj. bar/745/2013 ze dne 5. února 2013, která byla Českému 
rozhlasu doručena dne 22. února 2013. 

Pokuta je splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí na účet č. 3754-19223001/0710 
vedený u České národní banky, variabilní symbol 2012893. 
 
 
Odůvodnění: 
 
Podle ustanovení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. je provozovatel vysílání povinen zajistit, aby ve 
zpravodajských a politicko-publicistických pořadech bylo dbáno zásad objektivity a vyváženosti a zejména 
nebyla v celku vysílaného programu jednostranně zvýhodňována žádná politická strana nebo hnutí, popřípadě 
jejich názory nebo názory jednotlivých skupin veřejnosti, a to s přihlédnutím k jejich reálnému postavení 
v politickém a společenském životě. Za porušení této povinnosti uloží Rada podle ustanovení § 60 odst. 1 
písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. provozovateli vysílání pokutu ve výši od 5 000,– Kč do 2 500 000,– Kč. 
 
Ve dnech 12. až 13. 10. 2012 proběhly v České republice volby do zastupitelstev krajů a volby do Senátu 
Parlamentu České republiky. Český rozhlas, který je podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 484/1991 Sb., 
o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, poskytovatelem veřejné služby v oblasti rozhlasového 
vysílání, vysílal v období od 28. 8. do 8. 10. 2012 na programu Radiožurnál pořad Předvolební speciál 
Martina Veselovského, do něhož byli zváni představitelé politických stran a hnutí kandidujících ve volbách 
do krajských zastupitelstev. Každý z těchto pořadů se věnoval vždy jednomu ze samosprávných krajů, 
přičemž podle informace zveřejněné na http://www.rozhlas.cz/zpravy/politika/_zprava/1113194 byli do 
příslušného pořadu pozváni na základě výsledků předvolebních průzkumů vždy ti, kdo by v době konání 
výzkumu s 90% pravděpodobností překročili 5% hranici potřebnou pro vstup do krajského zastupitelstva. 
 
Výsledky voleb do krajských zastupitelstev však ukázaly, že výsledky předvolebních průzkumů použité 
Český rozhlasem při výběru účastníků těchto diskusí (zveřejněné Českým rozhlasem na jeho stránkách) 
vykazovaly značné odchylky od skutečných výsledků voleb, přičemž odchylky přesahovaly průměrnou 
statistickou chybu, jak je podrobně uvedeno v níže uvedené výzvě k podání vysvětlení. 
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Dne 22. února 2013 byla Českému rozhlasu doručena výzva Rady čj. bar/745/2013 k podání vysvětlení ve 
věci odchylek ve volebních modelech, na jejichž základě byli vybírání hosté do Volebního speciálu Martina 
Veselovského vysílaného před krajskými volbami v roce 2012, od reálného postavení politických stran. 
Lhůtu k podání vysvětlení stanovila Rada na 15 dnů ode dne doručení výzvy. Součástí výzvy bylo i poučení 
o možnosti uložení pořádkové pokuty tomu, kdo bezdůvodně odepře podat vysvětlení. 
 
Lhůta k podání vysvětlení tak uplynula marně dnem 11. března 2013. 
 
Podle ustanovení § 137 odst. 1 správního řádu opatřuje správní úřad nezbytná vysvětlení k prověření 
oznámení, ostatních podnětů a vlastních zjištění, která by mohla být důvodem k zahájení řízení z moci 
úřední; vysvětlení může požadovat jen tehdy, nelze-li rozhodné skutečnosti zjistit jiným úředním postupem, 
přičemž při opatřování vysvětlení se obdobně užijí ustanovení o předvolání a předvedení. 
 
Podle ustanovení § 137 odst. 2 správního řádu může správní úřad uložit tomu, kdo bezdůvodně odepře 
podat vysvětlení, pořádkovou pokutu ve smyslu ustanovení § 62 správního řádu až do výše 5 000,–  Kč. 
Při stanovení výše pořádkové pokuty dbá podle ustanovení § 62 odst. 3 správního řádu správní úřad na to, 
aby pořádková pokuta nebyla v hrubém nepoměru k závažnosti následku a k významu předmětu řízení; 
pokutu lze přitom ukládat i opakovaně. Podle ustanovení § 62 odst. 5 správního řádu je účastníkem řízení 
o uložení pořádkové pokuty pouze osoba, které má být pořádková pokuta uložena, a prvním úkonem v řízení 
ve věci uložení pořádkové pokuty je vydání rozhodnutí. 
 
Podle ustanovení § 62 odst. 6 správního řádu může pravomocně uloženou pořádkovou pokutu správní 
úřad, který ji uložil, novým rozhodnutím prominout nebo snížit, přičemž se přihlédne zejména k tomu, jak 
osoba, které byla pořádková pokuta uložena, plní svoje procesní povinnosti v dalším průběhu řízení. 
 
Vzhledem k tomu, že Český rozhlas nepodal Radě ve stanovené lhůtě požadované vysvětlení a Rada 
nemůže rozhodné skutečnosti zjistit jinak, byla Českému rozhlasu uložena pořádková pokuta, a to ve výši, 
která podle názoru Rady není nepoměrně vysoká ve vztahu k závažnosti následku a k významu předmětu 
řízení. 
 
 
Poučení: 
 
Proti tomuto rozhodnutí lze podat správní žalobu k Městskému soudu v Praze do dvou měsíců od doručení 
písemného vyhotovení rozhodnutí. 

V Praze dne: 9.4.2013 JUDr. Kateřina Kalistová 

 předsedkyně Rady 
 pro rozhlasové a televizní vysílání 
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