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Abstrakt 

Práce Právní úprava rozhlasového a televizního vysílání v České republice se zabývá 

rozborem a popisem relevantních právních předpisů z oblasti rozhlasového a televizního 

vysílání v ČR, s bližším rozpracováním jednotlivých hlavních právních institutů a 

subjektů. Po teoretickoprávním uvedení problematiky práce se krátce věnuje právnímu 

systému České republiky a následně též Evropské unie.  

Jádro práce tvoří ústřední tématika, tedy právní úprava rozhlasového a televizního 

vysílání v ČR. Úvod této části je věnován krátkému historickému resumé. Po něm již 

následují kapitoly, popisující konkrétní právní předpisy. Samostatné kapitoly jsou zde 

věnovány Zákonu o provozování rozhlasového a televizního vysílání, Zákonu o České 

televizi, Kodexu České televize, Zákonu o Českém rozhlasu, Kodexu Českého rozhlasu 

a Zákonu o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání. 

Ve své závěrečné části se práce věnuje také některým vzdáleněji souvisejícím právním 

předpisům a jejich ustanovením. Jednotlivé kapitoly zde popisují relevantní právní 

instituty Zákona o regulaci reklamy, Etického kodexu Rady pro reklamu, Zákona o 

ochraně spotřebitele, Obchodního zákoníku a Občanského zákoníku. 

 

Abstract 

The thesis Legal Regulation of the Radio and Television Broadcast in the Czech 

Republic deals with an analysis and description of relevant legal regulations applicable 

in the area of broadcasting and television in the Czech Republic and with a closer 

insight in the main legal institutes and entities. A theoretically-juridical opening is 

followed by an introduction of the Czech Republic and European Union legal systems. 

The core of the thesis is the main topic, which is the legal regulation of the radio and 

television broadcasting in the Czech Republic. This part is opened by a short historical 

abstract followed by chapters dedicated to particular legal regulations. The Broadcasting 

Act, the Act on Czech Television, the Czech Television Code, the Act on Czech Radio, 



   

the Czech Radio Code and the Act on Audio Visual Media Services upon Request are 

described in individual chapters. 

The closing part is dedicated to some of the legal regulations and their provisions that 

are more remotely related to the subject. Individual chapters describe relevant legal 

institutes of the Act on Advertising Regulation, the Advertising Council Code of Ethics, 

the Consumer Protection Act, the Commercial Code and the Civil Code. 
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Úvod 

Rozhodl jsem se zpracovat diplomovou práci na téma Právní úprava 

rozhlasového a televizního vysílání v České republice. Tato oblast mi připadá zajímavá, 

neboť masová média, z nichž rozhlas a televize patří k těm nejvýznamnějším, poměrně 

výrazně působí na veřejné mínění a společnost jako takovou. Pokud nežijeme někde na 

pustém ostrově, je téměř neřešitelným problémem zůstat tohoto vlivu ušetřen. Přitom 

tento vliv není nijak zanedbatelný a masová média mohou svojí silou nejen „ovlivňovat 

chování, postoje či názory jedinců, ... rozšiřovat obzory poznání, vzdělávat, pomáhat 

v politickém i spotřebitelském rozhodování, ovlivňovat životní styl, ale také děsit, 

vyvolávat napětí, navádět ke společensky nežádoucímu jednání či uvádět v omyl, ... 

mohou posilovat i ohrožovat stabilitu společnosti, podporovat nebo naopak brzdit 

společenské změny...“1 Permanentní přítomnost televizní a rozhlasové produkce ve 

veřejném i soukromém sektoru lze přitom dokonce vnímat jako zcela bezprecedentní.  

Vzhledem k tomu, jak mocné prostředky mediální komunikace rozhlas a televize 

představují, je až s podivem, že otázky jejich právní úpravy nebyly u nás dosud 

komplexně zpracovány. Veškeré dostupné publikace se v tomto směru omezují 

prakticky pouze na reklamu a aktivity s ní související. Díky tomu je problematika 

rozhlasového a televizního vysílání v České republice velice zajímavou matérií pro 

zkoumání. Právní uchopení tohoto tématu je mi navíc blízké rovněž s ohledem na mé 

dosavadní vzdělání. 

Jako cíl práce jsem si vytknul celkovou analýzu právní úpravy rozhlasového a 

televizního vysílání v České republice s bližším rozpracováním jednotlivých hlavních 

právních institutů a subjektů. Na základě shromážděných údajů bych se pak rád v 

závěru pokusil o zhodnocení efektivity a účinnosti této právní úpravy a eventuelní 

nalezení míst pro její zdokonalení a načrtnutí možností jejího dalšího vývoje. 

Z hlediska literatury, jak už jsem naznačil výše, mohu prohlásit, že se mi 

nepodařilo nalézt knihu, která by se zvoleným tématem komplexně zaobírala. Dokonce 

ani příslušné základní právní předpisy nejsou na trhu k dispozici v úplném znění a 

komentovaný výklad je omezen na jedinou publikaci2. Nepočítám-li tedy obecnější části 

této práce, pak mým hlavním zdrojem pro čerpání veškerých potřebných informací byly 

existující právní předpisy. 

                                                 
1 Jirák, J., Köpplová, B.: Média a společnost. Praha: Portál, 2007, ISBN 978-80-7367-287-4, s. 151. 
2 Chaloupková, H., Holý, P.: Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání a předpisy 
související. Komentář, 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, ISBN 978-80-7400-143-7. 
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Ve vztahu ke schváleným tezím se domnívám, že se mi podařilo zachovat 

plánovanou strukturu práce. Rozkošatělost relevantní právní úpravy a vzájemná 

propojenost jednotlivých právních předpisů zapříčinily pouze to, že vznikly i některé 

kapitoly nad rámec plánovaného rozsahu. Zde mám na mysli zejména části práce 

věnované více či méně souvisejícím právním normám, jejichž vztah k oblasti 

rozhlasového a televizního vysílání vyvstával až v průběhu studia předmětného tématu. 

Samotná práce je rozdělena do dvou základních celků. První z nich, nazvaný 

Stručný úvod do oblasti práva a právní regulace, je jakýmsi uvedením do právní 

problematiky vůbec a má za úkol umožnit rámcovou orientaci v základních aspektech 

právní vědy i čtenářům z jiných oborů. Osvětlován je tu jak fenomén práva obecně, jeho 

funkce, mocenské aspekty, původ, efektivita a působení, tak i systém právních pramenů, 

členění práva i jeho realizace. Samostatné kapitoly jsou zde věnovány také právnímu 

systému České republiky a Evropské unie. Poslední kapitola této části práce se pak 

zabývá analýzou evropských předpisů souvisejících s rozhlasovým a televizním 

vysíláním. Jejich důležitost spočívá především v tom, že z nich současná platná a 

k předmětnému tématu se vztahující právní úprava v České republice vychází. 

Druhá část práce, jejíž název zní Právní úprava rozhlasového a televizního 

vysílání v České republice, je již věnována samotnému jádru zvolené problematiky. Po 

úvodním načrtnutí historických souvislostí se již plně zaobírá platnou tuzemskou právní 

úpravou provozování rozhlasu a televize. Po zanalyzování hlavních relevantních 

právních předpisů jsou pak těm nejdůležitějším určeny samostatné kapitoly. Speciální 

pozornost je tak zde postupně věnována Zákonu o provozování rozhlasového a 

televizního vysílání3, Zákonu o České televizi4, Kodexu České televize, Zákonu o českém 

rozhlasu5, Kodexu Českého rozhlasu a Zákonu o audiovizuálních mediálních službách 

na vyžádání6. Opomenuty nejsou ani právní předpisy, jejichž hlavní předmět úpravy se 

sice zaobírá jinými oblastmi lidské činnosti, ale některá jejich ustanovení 

s problematikou rozhlasového a televizního vysílání více či méně souvisejí. Jedná se 

především o Zákon o regulaci reklamy7, Etický kodex Rady pro reklamu, Zákon o 

ochraně spotřebitele8, Obchodní zákoník9 a Občanský zákoník10. 

                                                 
3 Zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ze 
dne 17. května 2001. 
4 Zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ze dne 7. listopadu 1991. 
5 Zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ze dne 7. listopadu 1991. 
6 Zákon č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání, ze dne 13. dubna 2010. 
7 Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ze dne 9. února 1995. 
8 Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ze dne 16. prosince 1992. 
9 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ze dne 5. listopadu 1991. 
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Ačkoli nebylo vždy jednoduché rozhodnout, které z konkrétních norem dát 

prostoru více a které méně, ty, které tvoří jádro předmětné problematiky, byly 

rozpracovány pokud možno co nepodrobněji.  

                                                                                                                                               
10 Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ze dne 26. února 1964. 
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1. Stručný úvod do oblasti práva a právní regulace  

Cílem této kapitoly je nastínit hlavní teoretickoprávní kontury práva, jeho 

aplikace a fungování. Jejich objasnění pak umožní vnímat v širších souvislostech 

problematiku principů českého a evropského právního systému a v závěru také 

konkrétní právní úpravu ve zkoumané oblasti v rámci České republiky. 

 

1.1 Teoretickoprávní kontext  

S ohledem na stále rostoucí vliv médií ve společnosti je nezbytné, aby jejich 

využívání bylo regulováno právem. Dvojnásob to pak platí o rozhlasu a televizi. Pro 

pevné ukotvení celé problematiky jsou následující kapitoly věnovány teoretickým 

východiskům přístupu k právu, obecným mechanismům působení práva ve společnosti a 

zejména pak jeho účinkům a efektivitě. 

 

1.1.1 Právo jako spole čenský fenomén 

Právo je v první řadě společenským fenoménem a jako takové je dle různých 

úhlů pohledu také: „specifickým sociálním postupem“11, prostředkem snižování míry 

sociální entropie, nástrojem zajišťování a udržování společenské homeostázy, 

společenským regulátorem i instrumentem prevence. Dle převládajícího názoru kořeny 

práva vycházejí z potřeby sebezachování společnosti a její reprodukce. Niklas 

Luhmann12 v této souvislosti hovoří o „snaze o maximální možnou míru redukce 

komplexity“. Právo a společnost jsou dvě propojené entity, z nichž ani jedna nemůže 

existovat bez té druhé. Těžko si lze představit společnost bez práva a právo bez 

společnosti zase ztrácí svůj význam. Právo je ve společnosti stabilizujícím prvkem, 

faktorem podporujícím homeostázu a bránícím entropii. Přiléhavě se o tom vyjadřuje 

Hans Kelsen13, když říká, že: „Právo je uspořádání lidského chování. „Uspořádání“ je 

systém pravidel“.14 Zajímavý je ale také pohled tohoto učence, jdoucí za pomyslné 

                                                 
11 „A Specific Social Technique“ (Kelsen, H.: General Theory of Law & State. New Brunswick, New 
Jersey: Transaction Publishers, 2006, ISBN: 1-41428-0494-9, s. 15.). 
12 Niklas Luhmann (*08.12.1927, †06.11.1998) - německý sociolog, teoretik vědy a společenských 
systémů jakožto autopoietických systémů komunikace. 
13 Hans Kelsen (*11.10.1881, †19.04.1973) - rakouský právní teoretik, právní filozof a státovědec; 
zabýval se zejména teorií práva, ústavním právem a mezinárodním právem; zakladatel právně-
filozofického směru „ryzí nauka právní“ nebo též „normativní teorie“. 
14 „Law is an order of human behavior. An „order“ is a systém of rules.“ (Kelsen, H.: General Theory of 
Law & State. New Brunswick, New Jersey: Transaction Publishers, 2006, ISBN 1-41428-0494-9, s. 3.) 
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hranice antropocentrismu. Dospěl totiž k závěru, že „v případě primitivního práva, 

zvířat a dokonce rostlin a dalších neživočišných objektů se můžeme často setkat 

s jednáním obdobným lidskému, ve kterém mnohdy nechybí ani faktor trestu“.15  

Právo je elementem vícevrstevnatým, vícerozměrným a vícetvarým. Přitom je 

potřeba rozlišovat právní normy v zákoně a právní normy v praxi („law in books“ X 

„law in action“). Právo na jedné straně reflektuje aktuální společenské potřeby, 

současně ale určuje, jaká by společnost měla být. Je systémem hodnotícím i 

hodnoceným. Jedná se o dynamickou strukturu, jejíž stabilita je ovšem základním 

pilířem právní jistoty a demokratického právního státu.16 Tato zdánlivá kontradikce je 

ukázkovým potvrzením rčení, že „co je bez pohybu, není stálé“. 

 

Na právo lze nazírat především v následujících perspektivách: 

 

� normativní (systém pravidel regulujících chování lidí); 

� sociální (systém společenských vztahů); 

� axiologické (z hlediska hodnot); 

� mocenské (prostředek realizace moci); 

� informační (nositel informací pro adresáty).17 

 

Způsoby nazírání na právo mohou být následující: 

 

� vnímání práva jako souboru pravidel lidského chování, jejichž dodržování 

je vynutitelné státní mocí; 

� právně-sociologický pohled, zaměřující pozornost na působení práva 

v běžném životě a jeho přijímání adresáty; 

� psychologický přístup sledující psychické procesy spojené s působením 

práva.18 

 

Samotné slovo právo má přitom dva rozdílné významy, a to subjektivní a 

objektivní. Subjektivní právo vyjadřuje právo, které někomu svědčí nebo může svědčit. 

                                                 
15 „In primitive law, animals, and even plants and other inanimate objects are often treated in the same 
way as human beings and are, in particular, punished.“ (Kelsen, H.: General Theory of Law & State. New 
Brunswick, New Jersey: Transaction Publishers, 2006, ISBN 1-41428-0494-9, s. 3.) 
16 Viz též britská zásada stare decisis či islámská zásada taklid. 
17 Gerloch, A.: Teorie Práva. Plzeň: Aleš Čeněk, 2004. 
18 Varvařovský, P.: Základy práva – o právu, státě a moci. Praha: Aspi, 2004. 
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Objektivní právo je pak právo jako takové, ve smyslu popisovaném výše, tedy právo 

platné, resp. právní řád. 
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1.1.2 Funkce práva  

Základní funkcí práva je regulace společenských vztahů. Svého účelu ale 

dosahuje pouze v případě, že je realizováno v reálném životě, ve skutečném jednání 

jeho adresátů. Jeho cílem je řídit, regulovat, organizovat či kontrolovat chování lidí ve 

vzájemných interakcích.  

 

Z hlediska působení tak můžeme rozlišovat následující funkce práva: 

 

� funkce restriktivní (regulace uspokojování určitých subjektivních potřeb); 

� funkce protektivní (umožnění či usnadnění realizace a uspokojování 

některých potřeb); 

� funkce direktivní (zaměření aktivity adresátů ve směru veřejných potřeb a 

zájmů); 

� funkce prediktivní (umožnění orientace adresátů v budoucích situacích 

obdobného druhu); 

� funkce facilitační (ulehčení rozhodování adresátů konstantním řešením 

některých konkrétních situací). 19 

 

Funkce práva je možno rozpracovat i následujícím způsobem: 

 

� ochrana lidského života; 

� stanovení pravidel spořádaného soužití lidí; 

� poskytování normativního rámce pro určitý systém dělby práce; 

� stanovování formy vlastnického práva; 

� stanovování podoby smluvního práva; 

� plnění funkce donucovacího systému; 

� propojení s mechanismy sloužícími k řešení konfliktů. 20 

 

Zároveň je ale žádoucí rozlišovat cíl práva (co je chtěno, co je žádoucí a čeho 

má být dosaženo) a funkci práva (co právo fakticky zajišťuje a k čemu přispívá).21 

                                                 
19 Harvánek, J.: Teorie práva. Brno: Masarykova Univerzita, 1998. 
20 Weinberger, O.: Norma a Instituce: Úvod do teorie práva. Přel. Hungr, Brno: Masarykova Univerzita, 
1995. 
21 Večeřa, M., Urbanová, M.: Sociologie práva. Plzeň: Aleš Čeněk, s.r.o., 2006. 
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1.1.3 Právo a moc  

Slovy Maxe Webera22 je mocí „schopnost vnutit jinému svoji vůli“. Moc je také 

nezbytnou podmínkou pro to, aby právo mohlo dosahovat svých cílů ve společnosti, aby 

mohlo redukovat společenskou entropii. Bez moci by právo bylo jen jakousi teoretickou 

konstrukcí bez způsobilosti vtisku do reálných společenských jevů.  

Moc ve spojení s právem je podle profesora Viktora Knappa23.„omezením 

svobody jednotlivce za účelem reprodukce skupiny (společnosti). Moc omezuje 

svobodu a současně ji zabezpečuje. Moc jako schopnost určovat chování lidí se 

realizuje formulováním (určováním) požadovaného druhu chování a zabezpečováním 

jeho dodržování. Formulováním mocí požadovaného druhu chování vzniká norma 

lidského chování“.24  

Výstižně hodnotí vztah práva a moci (resp. spravedlnosti a síly) také Blaise 

Pascal25, když říká, že: „Spravedlnost (právo) bez síly (moci) je bezmocná, síla (moc) 

bez spravedlnosti (práva) tyranská“.26  

Boj o moc je vlastně ve skutečnosti soupeřením o možnost určovat co je právo. 

Právo je tak de facto normativním výsledkem konfliktů zájmů ve společnosti. Moc 

přitom může mít mnoho podob. Hovořit tak lze například o moci veřejné, soukromé, 

ideologické, politické nebo ekonomické.  

Moc s právem ale nelze zaměňovat. To, že má někdo moc ještě neznamená, že 

má také právo. Přiléhavě to vyjádřil Rudolf Stammler27 konstatováním, že: „moc bez 

práva neplatí nic, právo bez moci se nemůže prosadit“ a „právo silnějšího je největší 

bezpráví“.28 

                                                 
22 Max Weber (*21.04.1864, †14.06.1920) - německý sociolog a ekonom, řazen mezi tzv. otce - 
zakladatele sociologie, ve svých úvahách se věnoval např. náboženství, moci či byrokracii. 
23 Prof. JUDr. PhDr. Dr.h.c. Viktor Knapp, DrSc.  (*18.12.1913, †29.06.1996) - jeden z 
nejvýznamnějších českých právníků druhé poloviny 20. století, kromě řady monografií, učebnic a článků 
je hlavním autorem občanského zákoníku z roku 1950 a velké novely (1991) občanského zákoníku z roku 
1964, kontroverze vzbuzuje jeho prorežimní angažovanost po roce 1948. 
24 Knapp, V.: Teorie práva. Praha: C. H. Beck, 1995, s. 30. 
25 Blaise Pascal (*19.06.1623, †19.08.1662) - francouzský matematik, fyzik, spisovatel, teolog a 
náboženský filosof. 
26 Knapp, V.: Teorie práva. Praha: C. H. Beck, 1995, s. 43. 
27 Rudolf Stammler (*19.02.1856, †25.04.1938) – německý právní filozof a berlínský profesor. 
28 Knapp, V.: Teorie práva. Praha: C. H. Beck, 1995, s. 43. 
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1.1.4 Justifikace a p ůvod práva 

Justifikací práva rozumíme teoretické zdůvodnění existence práva ve 

společnosti. Dvěma základními přístupy k této problematice jsou koncepce 

přirozenoprávní a koncepce sociologická. 

Přirozenoprávní pojetí bylo vytvořeno již antickou řeckou filosofií. Podle této 

teorie je právo „přirozený systém uspořádání společnosti, který je společnosti 

imanentní“.29 Teorie přirozeného práva je považována za „způsob systematického 

přemýšlení o spojení mezi kosmickým řádem, morálkou a právem.“30 Ačkoli 

přirozenoprávní hledisko bývá právní vědou často zavrhováno, udržuje si stále mnoho 

zastánců. Často se tak v této souvislosti hovoří o „věčném návratu“ přirozeného práva.31  

Základem teorie přirozeného práva dualismus. Ten rozlišuje právo dané, tedy 

vytvořené lidmi, především prostřednictvím zákonodárství, a právo přirozené, na daném 

právu nezávislé. Původ přirozeného práva přitom bývá vysvětlován několika způsoby, a 

to: teologickou koncepcí (právo považováno za boží dílo), naturalistickou koncepcí 

(původ práva je v přírodě) a racionalistickým náhledem (zdůrazňován je význam 

rozumového poznání člověka).  

Pozitivistickému přístupu opačný pohled má přístup pozitivistický. Ten 

„omezuje předmět právní vědy na poznání obsahu právních norem“.32  

V současné právní vědě ale hraje prim sociologická koncepce. Podle ní je právo 

zcela společenským jevem, „regulativním systémem, který se s lidmi nezrodil, nýbrž 

který si lidé sami dávají a který se ve společnosti vyvinul z potřeby pravidel lidského 

chování a v historickém vývoji se odlišil od jiných normativních systémů a 

osamostatnil“33.  

 

                                                 
29 Knapp, V.: Teorie práva. Praha: C. H. Beck, 1995, s. 28. 
30 „Natural law theory is a mode of thinking systematically about the connections between the cosmic 
order, morality, and law.“ (Bix, B., H.: A Dictionary of Legal Theory. New York: Oxford University 
Press, 2004, ISBN 0-19-924462-6, s. 143.) 
31 Knapp, V.: Teorie práva. Praha: C. H. Beck, 1995, s. 5. 
32 Knapp, V.: Teorie práva. Praha: C. H. Beck, 1995, s. 6. 
33 Knapp, V.: Teorie práva. Praha: C. H. Beck, 1995, s. 28. 
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1.1.5 Efektivita a p ůsobení práva  

Efektivitou práva, resp. konkrétní právní normy, rozumíme míru, v jaké dosahuje 

svého cíle. Hledána je odpověď na otázku, jaké cíle mají být právem dosaženy a v 

jakém rozsahu se to daří. Právní norma je tedy efektivní, pokud v rámci společenských 

vztahů dosahuje cíle, pro který byla vytvořena. Velikost této efektivity pak odpovídá 

míře, v jaké je požadovaného cíle dosahováno.34 Ne všechny cíle jsou ovšem vhodné 

k tomu, aby jich bylo dosahováno právní regulací. Některé je lepší ponechat jiným 

společenským mechanismům, jakými jsou např. trh, společenská výchova, zvyklosti 

anebo morálka. Touha po maximalizaci právní jistoty v „moderní“ společnosti bohužel 

vede k tomu, že stále více lidských činností, které se daly v minulosti řešit neformálně, 

je „svazováno“ právem. Život ve společnosti je tak čím dál tím více institucionalizován. 

Na druhé straně ale, společně s rozvojem komunikačních technologií, růstem populace a 

všeobjímající globalizací, vznikají stále komplikovanější interpersonální a 

interskupinové interakce, které si právní regulaci svou podstatou prakticky vynucují. 

Asi nejvýznamnějším příkladem tohoto druhu je anonymní a mimo čas a prostor 

situované prostředí internetové sítě. Formy a metody všemožných zásahů do lidských 

práv, se kterými se zde můžeme setkat, jsou daleko před právní úpravou, která by tyto 

nežádoucí jevy mohla eliminovat.  

Vedle právních norem navíc působí také tzv. deregulátory. Těmi jsou myšleny 

společenské systémy působící paralelně s právem a proti právu.  

Zapomenout nesmíme ani na tzv. normativní sílu skutečnosti. Ta se projevuje 

nejčastěji v mimořádných životních situacích, jakými jsou např. revoluce, válečné 

konflikty anebo přírodní katastrofy. Tehdy bývají právo nebo jednotlivé právní normy, 

nahrazovány spontánně vznikajícími normami společenského chování. Slovy autora 

tohoto sousloví, George Jellineka35, jde o situace, které „svým vlastním působením, tj. 

svou vlastní silou, ruší právo dosavadní a vytvářejí právo nové“.36  

Uvedené jevy, kdy vedle práva působí současně (pozitivně i negativně) mnoho 

dalších faktorů, způsobují, že je měření efektivity práva velice komplikované a 

nepřesné. 

Efektivitu práva můžeme vnímat také z hlediska požadavků, které jsou na právní 

úpravu kladeny, aby mohla účelně plnit svoji funkci. Stanovené cíle by totiž měly být 

                                                 
34 Knapp, V.: Teorie práva. Praha: C. H. Beck, 1995, s. 35. 
35 Georg Jellinek (*16.06.1851, †12.01.1911) – rakouský právní filosof, představitel právního 
positivismu, známý je např. také pro definování práva jako “minima morálky”. 
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v souladu se společenskými potřebami. O tom, do jaké míry se toto kritérium daří 

naplňovat, vypovídají ukazatele jako stabilita nebo normativní kvalita. Jejich podstatou 

může být nerozpornost, jednoznačnost, srozumitelnost či konstantnost použitých 

jazykových prostředků. 

Pod označením mechanismy působení práva rozumíme způsoby, jakými právo 

působí na své adresáty, resp. ovlivňuje jejich myšlení a konání. Jedním 

z nejdůležitějších je mechanismus psychologický. Důležitou roli v tomto případě hraje 

pochopitelně velikost sankce, hrozící za porušení právní normy. Vedle toho ale mají 

významný vliv také další faktory, jako např. soulad práva s potřebami adresátů nebo 

míra vnitřního ztotožnění se s jeho obsahem. Pokud pomineme osoby izolované od 

společnosti anebo psychicky nemocné, jen těžko bychom hledali někoho, jehož 

psychické procesy nejsou ovlivněny právním systémem. Každý si existenci práva 

uvědomuje, přemýšlí nad ním, hodnotí jej, vytváří si k němu postoj (byť i třeba 

nevědomě prostřednictvím svého chování). Jako cílený prostředek působení na lidskou 

psychiku, vědomí a vůli je právo i vytvářeno a fakticky jiným způsobem nežli skrz 

lidskou vůli fungovat nemůže.37  

Vedle vnitřních psychických procesů jsou efektivita a působení práva významně 

ovlivňovány také prostředím a situačním kontextem, ve kterých se adresát právní normy 

nachází. To bylo potvrzeno také mnoha psychologickými experimenty. „Od šedesátých 

let vzniklo množství studií ukazujících, jak specifické okolnosti podporují proti či 

promorální chování. Počasím počínaje: ve dnech horka se objevuje více konfliktů a 

napadení, prší-li či je nezvykle chladno, rozšiřují se zase podvody. ... Vykazuje-li okolní 

prostředí nepořádek, mají lidé silnější tendenci chovat se „nepořádně“.“ 38  

Philip Zimbardo39 posunuje tyto úvahy ještě dále, když konstatuje, že: „Situační 

danosti ovlivňují chování, čímž přestávají být pouhými polehčujícími okolnostmi někde 

v pozadí a stávají se takříkajíc plnohodnotně „zlotvornými“.“ 40 Tento světově uznávaný 

psycholog a autorita v oblasti sociálních věd je také autorem následujícího desatera 

krok ů vedoucích k tzv. „Luciferovu efektu“ (přeměně andělů v ďábly)41: 

 

                                                                                                                                               
36 Knapp, V.: Teorie práva. Praha: C. H. Beck, 1995, s. 61. 
37 Hungr, P., Krsková, A.: Psychologické aspekty působení práva. Brno: Univerzita J. E. Purkyně v Brně, 
1985. 
38 Houdek, P.: Svědomí snadno letí přes palubu. MF Dnes, Kavárna, 2010, 24. dubna, s. 37 – 40. 
39 Philip Zimbardo  (*23.03.1933) – americký psycholog, emeritní profesor Stanfordovy univerzity, 
známý hlavně jako koordinátor stanfordského vězeňského experimentu. 
40 Houdek, F.: Z čeho povstávají květy zla?. MF Dnes, 2005, 22. října, s. C/7. 
41 Blíže např.: Zimbardo, F.: Luciferův efekt. Lidové noviny, 2008, 30. ledna, s. 9. 
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1. Nabídnout ideologii sugestivní tak, aby zdánlivě ospravedlnila jakékoli 

chování vedoucí k jejím cílům. 

2. Připravit ústní či písemný závazek, který toto chování opravňuje. 

3. Přidělit účastníkům role s dobrou pověstí (např. učitel, žák). 

4. Určit pravidla, která se musí dodržovat, i když už ztratí smysl. 

5. Posunout význam činu (ubližování dětem změnit v pomoc pomocí trestu). 

6. Rozptýlit zodpovědnost za záporné výsledky. 

7. Začínat malým, zdánlivě bezvýznamným krokem. 

8. Kroky rozkouskovat tak, že se stěží dají odlišit. 

9. Pomalu měnit povahu příkazů. 

10. Maximálně zkomplikovat proceduru „vystoupení z pokusu“. 42 

 

Závěry psychologických zkoumání tedy naznačují, že „zlým“ se „může stát 

takřka kdokoli z nás, je-li vystaven příslušným podmínkám, přičemž tentýž člověk se za 

jiných okolností klidně může stát kladným hrdinou“.43 

Mezi nejznámější z  experimentů patří například Milgramův44 experiment45 s 

elektrošoky, Zimbardův Stanfordský vězeňský experiment46, experimenty prováděné 

sociologem Keesem Keizerem47 anebo nemocniční experiment Charlese Holfinga48. 

                                                 
42 Houdek, F.: Z čeho povstávají květy zla?. MF Dnes, 2005, 22. října, s. C/7. 
43 Houdek, F.: Z čeho povstávají květy zla?. MF Dnes, 2005, 22. října, s. C/7. 
44 Stanley Milgram (*15.08.1933, †20.12.1984) - americký sociální a experimentální psycholog, který se 
proslavil hlavně originálními experimenty o lidské společnosti. 
45 Milgram ův experiment - sociální psycholog Stanley Milgram provedl v roce 1963 experiment, který 
měl ukázat, jak daleko jsou lidé schopni zajít ve své poslušnosti k autoritě, kdy zkoumané osoby měly za 
úkol týrat druhé prostřednictvím elektrošoků. Snahou bylo objasnit příčiny holokaustu. Výsledky byly 
šokující. 
46 Stanfordský vězeňský experiment - jeden z nejznámějších a nejkontroverznějších experimentů. Byl 
řízen a proveden roku 1971 americkým psychologem Philipem Zimbardem. Spočíval v uzavření určitého 
počtu dobrovolníků do uměle vytvořeného vězení v rolích vězňů a dozorců a sledování jejich chování. 
Experiment musel být předčasně ukončen kvůli neočekávané krutosti dozorců a psychickému stavu všech 
účastníků experimentu (viz též např. www.prisonexp.org); viz též Příloha č. 1: Fotografie ze 
Stanfordského vězeňského experimentu (foto). 
47 Experimenty Keese Keizera realizované v roce 2008 prokázaly existenci vlivu prostředí na sklony 
jedinců páchat protiprávní činnost, předvídanou tzv. Teorií rozbitých oken. Její podstata spočívala 
v tom, že znečištěné a neudržované prostředí anebo i jen náznaky nepatřičného chování vedou 
k nevhodnému chování, potlačení etických norem a snazšímu páchání protiprávních deliktů. 
48 Nemocniční experiment Charlese Holfinga spočíval ve skutečnosti, že zdravotním sestrám dávala 
neznámá osoba po telefonu pokyn k aplikaci smrtící dávky léčiva, přičemž z 22 sester neuposlechla pouze 
jediná. 
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1.1.6 Právní norma 

Základní a nejmenší součástí právního řádu je právní norma, neboli „obecně 

závazné pravidlo chování, stanovené nebo sankcionované státní mocí a jí vynutitelné“.49 

Právní norma, coby jazykový výraz skutečnosti, stanoví co je a co má být. Jak uvádí 

Hans Kelsen: „Co mění jednání v právní nebo protiprávní akt není jeho fyzická 

existence, determinovaná kauzálními vztahy (zákony) převažujícími v přírodě, ale 

objektivní význam vycházející z jeho interpretace. Specifický právní význam takového 

jednání je odvozen od „normy“, jejíž obsah se vztahuje k danému jednání; tato norma 

mu propůjčuje právní význam tak, aby mohlo být podle této normy interpretováno.“50  

Na normy lze nahlížet rovněž takto: „Standardy pro to, jak je potřeba se chovat. 

V diskusi nad zákony a právními systémy je pojem »norma« někdy užíván jako 

synonymum výrazu »pravidlo«. Z pohledu argumentace jsou normy standardy, které 

odůvodňují činy.“51 

 

Základními znaky právní normy jsou: 

 

� závaznost (stanovení oprávnění a povinnosti, zaštítěnost autoritou státu); 

� formální určitost (formou je pramen práva, určitá státem uznaná vnější 

podoba); 

� obecnost (úprava chování druhově určených subjektů); 

� vynutitelnost (nejčastěji sankcí pro případ porušení).52 

 

Právní norma má preskriptivní charakter. To znamená, že prostřednictvím tzv. 

modalit normativnosti (dovolení, zákazů a příkazů) určuje požadované chování.53  

Z hlediska logiky má právní norma podobu implikace, tvořené následujícími 

složkami: 

                                                 
49 Madar, Z.: Slovník českého práva, 3. rozšířené a podstatně přepracované vydání. Praha: Linde, 2002. 
50 „What turns the event into a legal or illegal act is not its physical existence, determined by the laws of 
causality prevailing in nature, but the objective meaning resulting from its interpretation. The specifically 
legal meaning of this act is derived from a „norm“ whose content refers to the act; this norm confers legal 
meaning to the act, so that it may be interpreted according to this norm.“ (Kelsen, H.: Pure Theory of 
Law. Union, New Jersey: The Lawbook Exchange, Ltd., 2002, ISBN 1-58477-206-9, s. 4.) 
51 „Standrards for how one ought to act. In discussion of laws and legal systems, the term »norm« is 
sometimes used interchangeably with »rule«. In the terms of practical reasoning, norms are standards that 
give reasons for action.“ (Bix, B., H.: A Dictionary of Legal Theory. New York: Oxford University Press, 
2004, ISBN 0-19-924462-6, s. 149.) 
52 Gerloch, A.: Teorie Práva. Plzeň: Aleš Čeněk, 2004. 
53 Hendrych, D., a kol.: Právnický slovník, 1. vydání. Praha: C H. Beck, 2001. 
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� hypotézou (určující předpoklady a podmínky, za nichž se má pravidlo 

chování realizovat); 

� dispozicí (vlastním pravidlem chování); a  

� sankcí (stanovící následky jednání odporujícího dispozici).54 

 

Souhrnem právních norem upravujících jeden druh právního vztahu je potom 

právní institut. 

 

                                                 
54 Boguzsak, J., Čapek, J.: Teorie práva. Praha: CODEX Bohemia, 1997, s. 66. 
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1.1.7 Prameny práva 

Sousloví prameny práva má dvojí význam. Ve smyslu materiálním označuje to, 

co je zdrojem práva a kde je původ právních norem (např. lidská společnost nebo 

transcendentno). Smysl formální zahrnuje konkrétní formy, ve kterých se právo 

vyskytuje. Těmi jsou zejména: 

 

� právní předpisy - psané právo, zpravidla zákony, "legislativa" (statute law); 

� právní principy - např. zásady mezinárodního práva, maxima; 

� právní precedenty - soudcovské právo (case law); 

� právní obyčeje - zvykové právo (common law); 

� normativní smlouvy - závazná paradigmata, např. mezinárodní smlouvy, 

vzorové smlouvy; 

� normativní právní akty; 

� právní literatura – právní knihy, expertizy; 

� rozum a ekvita – uvažování. 

 

Z formálního hlediska můžeme prameny práva rozdělovat také například podle 

toho, jestli se jedná o právo psané či nepsané. 

 

Prameny, kterými je právo poznáváno, pak vystihuje smysl gnoseologický. 

 

Pojem právní předpis je často chybně zaměňován s výrazem právní norma. Jak 

jsme si již řekli výše, je právní předpis nejmenší částí sbírky zákonů a hmotným 

nositelem a oficiální sdělnou formou právní normy. Vedle toho právní norma 

představuje nejmenší částí právního řádu a skládá se z příkazů, zákazů a dovolení.  

Jeden právní předpis může být nositelem více právních norem anebo výjimečně 

jen jedné z nich. Právní norma na druhou stranu může být vyjádřena ve více právních 

předpisech. 
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1.1.8 Právo ve řejné a soukromé 

Dělení práva na veřejné a soukromé představuje jeden z elementárních způsobů 

dělení práva. Základy této systematice dalo již římské právo, které rozlišovalo ius 

privatum a ius publicum. 

Ve veřejném právu jsou jeho aktéři navzájem ve vztahu nadřízenosti a 

podřízenosti. Jedna ze stran veřejnoprávního vztahu (zpravidla státní orgán)55 tak může 

autoritativně rozhodovat o právech a povinnostech strany druhé (právnické či fyzické 

osoby). Jedná se o asymetrické a nerovné (vrchnostenské) právní vztahy, ve kterých 

platí princip subordinace. Jako příklady veřejného práva můžeme uvést: právo ústavní, 

správní, finanční, trestní anebo občanské právo procesní. Veřejnoprávní předpisy jsou 

tvořeny především právními normami kogentními56. 

Podstatou soukromého práva jsou naproti tomu právní vztahy symetrické, jejichž 

účastníci jsou ve vzájemně rovném postavení. Do soukromého práva patří: právo 

občanské, obchodní, rodinné, pracovní nebo mezinárodní právo soukromé. Tyto právní 

předpisy obsahují z větší části právní normy dispozitivní57, 

Předpisy veřejného a soukromého práva ovšem nebývá vždy snadné rozlišit. Za 

tímto účelem bylo zavedeno několik navzájem propojených teorií, z nichž 

nejfrekventovanějšími jsou: teorie zájmová, teorie mocenská a teorie organická. 

Teorie zájmová shledává rozdíl mezi právem veřejným a soukromým v tom, že 

první z nich upravuje veřejné zájmy za účelem dosažení obecního blaha, zatímco to 

druhé se zaměřuje na zájmy soukromé. Autorství této teorie je připisováno římskému 

právníkovi Ulpianovi58. 

Mocenská teorie je zaměřena na vztah mezi účastníky. V právu veřejném se tak 

setkáváme se vztahem nadřízenosti a podřízenosti (subordinace), v právu soukromém 

naproti tomu platí zásada rovnosti účastníků. 

Teorie organická neboli subjektová je založena na tom, zda se právní subjekt 

ocitá v určitém právním poměru v důsledku svého členství v některé veřejné korporaci. 

Je-li tomu tak, jedná se o právo veřejné, pokud ne, jde o právo soukromé. 

                                                 
55 Tzv. potentior persona. 
56 Kogentní právní normy – takové právní normy, od kterých se nelze odchýlit ani na základě dohody 
stran. 
57 Dispozitivní právní normy – umožňují stranám, aby si v rámci smluvní volnosti upravily své 
vzájemné vztahy způsobem odlišným od zákona. 
58 Domitius Ulpianus (*kolem 170, †228) - byl významný římský právník. 
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1.1.9 Právo hmotné a procesní 

Další ze způsobů dělení práva je představován kategoriemi právo hmotné a 

právo procesní. Mezi těmito dvěma entitami existuje vztah účelu a prostředku. Procesní 

subjektivní práva jsou totiž vždy odvozena od subjektivního práva hmotného. 

Určující vlastností hmotného práva je to, že formuluje právní vztahy obecně, 

tedy stanoví, jaká práva a povinnosti příslušejí jeho adresátům.  

Naproti tomu procesní právo upravuje formální způsoby, postupy a procedury, 

potřebné pro uplatnění toho kterého (hmotného) práva. Další jeho rovinou je stanovení 

postupu u příslušných orgánů veřejné moci. Stanovit tak může procesní souslednosti a 

návaznosti nezbytné jak pro aplikaci práva, tak i pro jeho tvorbu. Podle jedné z definic 

procesní právo „upravuje postupy, jejichž výsledkem je vydání veřejnoprávního aktu 

(normativního nebo aplikace práva), jakož i organizaci veřejné moci, pravomoc 

(způsobilost) orgánů k vydávání veřejnoprávních aktů určitého druhu, působnost, resp. 

příslušnost“.59 

                                                 
59 Boguzsak, J., Čapek, J.: Teorie práva. Praha: CODEX Bohemia, 1997, s. 87. 
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1.1.10 Právo heteronomní a autonomní 

Právní normy, jak jsou popisovány v předcházejících kapitolách, jsou v první 

řadě produktem státu, který jimi reguluje chování jejich adresátů. Je to tedy právo, které 

je jeho subjektům dáváno zvnějšku, tedy entitou odlišnou od těch, které zavazuje. 

Takové právo je označováno jako heteronomní.  

Pravdou ovšem je, že většina forem lidského chování není heteronomním 

právem přímo regulována. Poměrně široký prostor je tak k dispozici pro aktivity právem 

neomezené (autonomní), v rámci zásady, že je „dovoleno vše, co není zákonem 

zakázáno“. To umožňuje adresátům právních norem regulovat velké množství 

vzájemných vztahů autonomně prostřednictvím právních úkonů. „Tam, kam nedosahuje 

heteronomní právo, tzn. tam, kde to heteronomní právo nevylučuje, vytvářejí si lidé 

sami své právo autonomní.“60 

Jednou z nejfrekventovanějších forem realizace autonomního práva jsou 

smlouvy. Proto také někdy bývá označováno souslovím lex contractus.61 

 

                                                 
60 Knapp, V.: Teorie práva. Praha: C. H. Beck, 1995, s. 52. 
61 Knapp, V.: Teorie práva. Praha: C. H. Beck, 1995, s. 53. 
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1.1.11 Realizace práva  

Realizací práva je v podstatě uvádění práva v reálný život neboli uskutečňování 

právních norem právními subjekty. Základní podoby tohoto jevu jsou následující: 

 

� prosté dodržování povinností a výkon práv; 

� tvorba právních vztahů; 

� aplikace právních norem; 

� právní odpovědnost (soukromoprávní, veřejnoprávní, ústavní, mezinárodní). 

 

Realizace práva jeho výkonem spočívá v tom, že ten, komu takové právo náleží, 

vykonává odpovídající právní úkony a působí právní následky.  

Uskutečňováním povinnosti je pak plnění právem stanoveného nařízení.  

Pokud je právo uskutečňováno státními orgány, hovoříme o aplikaci práva. 

Jedná se především rozhodovací činnost, realizovanou ať už na základě zákona anebo v 

rámci vlastního uvážení daného orgánu.  

Osobitým případem aplikace práva je soudní činnost. Ta obvykle probíhá v 

intencích následujícího algoritmu: 

 

1. faktická skutková podstata – východisko aplikačního procesu, posuzované 

chování; 

2. zákonná skutková podstata – vyhledání právní normy odpovídající příslušné 

faktické skutkové podstatě; 

3. subsumpce – (ne)přiřazení faktické skutkové podstaty ke skutkové podstatě 

zákonné; 

4. rozhodnutí. 

 

Jak už bylo uvedeno výše, základním úkolem právní normy je působení na její 

adresáty s cílem ovlivnit jejich jednání. Právní norma se následně realizuje 

prostřednictvím lidského chování, které může patřit do jedné z následujících kategorií: 

 

� secundum legem – chování v souladu se zákonem, podle zákona a na 

základě zákona, výkon subjektivních práv a dodržování právních povinností, 

u orgánů veřejné moci realizace jejich pravomocí a působnosti; 
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� praeter legem – chování právně výslovně neupravené, uplatnění zásady 

legální licence, podle níž je právem dovoleno vše, co není zakázáno; 

� contra legem – jednání v rozporu se zákonem, nelegální; 

� in fraudem legis – obcházení zákona, chování nikoli v rozporu s právní 

normou, ale s cílem dosažení výsledku právní normou nepředvídaného a 

nežádoucího.62 

 

                                                 
62 Hendrych, D., a kol.: Právnický slovník, 1. vydání. Praha: C H. Beck, 2001. 
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1.1.12 Samoregulace a etické kodexy  

Vedle usměrňování společenských vztahů právními normami existují také 

autonomní regulativy chování neboli tzv. právní samoregulace. Takovéto 

samoregulativní normy mohou být vydávány sdruženími fyzických či právnických osob 

v rámci jejich pravomoci. Podstatný je přitom fakt, že zavazují právě a pouze členy toho 

kterého sdružení.  

Typickými představiteli takovýchto sdružení v rámci České republiky jsou 

především sdružení profesní63. 

Jednou z nejčastějších forem samoregulačních předpisů, vydávaných uvedenými 

sdruženími, jsou etické kodexy64. Z hlediska tématu této práce je zajímavý především 

Etický kodex Rady pro reklamu (Etický kodex reklamy)65, vydávaný Radou pro 

reklamu66. 

Pokud bychom měli zmínit základní samoregulační předpisy přímo z oblasti 

rozhlasového a televizního vysílání, paky by se jednalo o Kodex České televize67 a 

Kodex Českého rozhlasu68. 

                                                 
63 Příklady profesních sdružení v ČR jsou: Česká lékařská komora, Česká stomatologická komora, 
Česká lékárnická komora, Česká advokátní komora, Česká asociace farmaceutických firem, Česká 
komora architektů, apod. 
64 Viz např.: Usnesení představenstva České advokátní komory č. 1/1997 Věstníku ze dne 31. října 1996, 
kterým se stanoví pravidla profesionální etiky a pravidla soutěže advokátů České republiky (etický 
kodex), Stavovský předpis č. 10 České lékařské komory – Etický kodex České lékařské komory, H-6 
Etický kodex České lékárnické komory, Etický kodex české stomatologické komory, Etické zásady 
chování soudce vydané Soudcovskou unií ČR apod. 
65 Viz kapitola 2.3.2 Etický kodex Rady pro reklamu. 
66 Rada pro reklamu - byla založena v srpnu 1994 zadavateli, agenturami a médii po vzoru vyspělých 
evropských států jako první východoevropská organizace samoregulace reklamy; jejím cílem je dosažení 
čestné, legální, decentní, a pravdivé reklamy na území České republiky (www.rpr.cz). 
67 Viz kapitola 2.2.4 Kodex České televize. 
68 Viz kapitola 2.2.6 Kodex Českého rozhlasu. 
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1.2 Právní systém České republiky  

 

1.2.1 Prameny práva v českém právním řádu  

Právní řád České republiky je tvořen uspořádaným systémem pramenů práva 

platných v České republice nebo v rámci mezinárodního společenství, jehož je 

členem.69 70 Lze jej zařadit do kontinentálního typu právní kultury a je založen na 

psaném právu. Jeho základní složkou jsou právní předpisy, obsahující obecně závazné 

normativní právní akty (právní normy).  

Základní kategorií právních předpisů českého právního řádu jsou zákony. Jsou to 

v podstatě soubory pravidel chování, které upravují základní oblasti života člověka a 

společnosti. Jestliže zákon obsahuje systematicky uspořádané normy celého právního 

odvětví, je označován jako zákoník (u práva hmotného) nebo řád (u práva procesního).  

Samostatnou kategorií jsou zákony ústavní. Ty upravují nejdůležitější oblasti fungování 

státu a základní lidská a občanská práva a svobody.  

Mezi prameny práva v České republice patří také zákonná opatření Senátu.71 

Vedle zákonů, coby základních stavebních kamenů českého právního řádu, 

existují i právní předpisy nižší právní síly neboli podzákonné předpisy. Těmi jsou: 

nařízení vlády, rozhodnutí prezidenta, vyhlášky ministerstev a ústředních orgánů státní 

správy a obecně závazné vyhlášky zastupitelstev územních samosprávných celků. 

V systematice právních norem nelze opomenout mezinárodní smlouvy. Ačkoli 

jsou především pramenem práva mezinárodního, mohou se prostřednictvím 

vnitrostátního předpisu stát rovněž pramenem práva vnitrostátního. Součástí našeho 

právního řádu tak jsou i „vyhlášené mezinárodní smlouvy, k jejichž ratifikaci dal 

Parlament souhlas a jimiž je Česká republika vázána“.72 Takovéto mezinárodní smlouvy 

pak mají dokonce vyšší právní sílu, nežli zákony.  

Od vstupu České republiky do Evropské unie73 navíc platí v České republice 

také právo evropské.74 

Součástí systému českých právních předpisů jsou také některé nálezy Ústavního 

soudu ČR. Je tomu tak v případě, kdy je jimi zrušen právní předpis nebo jeho část. 

                                                 
69 Knapp, V.: Teorie práva. Praha: C. H. Beck, 1995, s. 67. 
70 Gerloch, A.: Teorie Práva. Plzeň: Aleš Čeněk, 2004, s. 82. 
71 Viz čl. 33 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústavy České republiky. 
72 Viz čl. 10 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústavy České republiky. 
73 1. května 2004. 
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Svébytnou kategorií jsou zvyklosti pro určitou oblast lidských aktivit a také 

obecné právní zásady resp. právní principy. Nejedná se sice o formální prameny práva, 

ale orgány aplikující právo je mohou za určitých omezených podmínek (zejména pokud 

psané právo neupravuje danou oblast jiným způsobem) využít při dovozování právního 

řešení posuzované věci.75 

Mezi prameny českého práva jsou zahrnovány také normativní části kolektivních 

smluv76 a konstantní judikatura vyšších soudů (především Nejvyššího soudu 

a Nejvyššího správního soudu).77 

                                                                                                                                               
74 Blíže viz též kapitola 1.3 Právní regulace v rovině Evropské unie. 
75 Nález Ústavního soudu ČR ze dne 17.12.1997 ve věci návrhu prezidenta republiky na zrušení zákona č. 
243/1997 Sb., kterým se mění zákon České národní rady č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, 
ve znění pozdějších předpisů (Pl. ÚS 33/97). 
76 Bělina, M., a kol.: Pracovní právo. 3. vyd. Praha: C. H. Beck, 2007, ISBN 978-80-7179-672-5. s. 53. 
77 Knapp, V.: Teorie práva. Praha: C. H. Beck, 1995, s. 133. 
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1.2.2 Hierarchie právních p ředpis ů v českém právním řádu  

Systémy právních norem mívají hierarchické uspořádání a právní řád České 

republiky není v tomto směru výjimkou. Přitom vždy platí, že předpis nižší právní síly 

musí být v souladu s předpisem vyšší právní síly a dále také, že právní předpis může být 

zrušen nebo změněn pouze předpisem stejné nebo vyšší právní síly.  

Proměnná, označovaná jako právní síla, je současně též základním kritériem 

hierarchizace právních předpisů. Lze ji chápat v rovině absolutní nebo relativní (ve 

vzájemném vztahu právních norem).78 

Podle absolutní právní síly tak můžeme rozlišovat právní předpisy primární 

(zákonné) a sekundární (podzákonné). Zákonnými právními předpisy jsou ústavní 

zákony, zákony a zákonná opatření Senátu. Podzákonné právní předpisy mohou být 

v první řadě přijímané přímo na základě ústavy. Sem řadíme nařízení vlády a rozhodnutí 

prezidenta. Druhou variantu pak představují ty, jež vznikají na základě výslovného 

zákonného zmocnění. Těmi jsou právní předpisy ministerstev, jiných správních orgánů 

a orgánů samosprávy v přenesené působnosti. 

Pro úplnost je potřeba uvést, že existují také právní předpisy terciální. V českém 

právním řádu ale nefigurují. 

Na základě relativní právní síly jsou právní normy rozdělovány na originární 

(původní, neodvozené) a derivativní (odvozené, delegované). Jak už názvy 

napovídají, odvozené právní normy jsou vydávány na základě původních a k jejich 

provedení. Mezi originární právní předpisy jsou řazeny veškeré právní předpisy 

primární a vyhlášky zastupitelstev územních samosprávných celků. Derivativními jsou 

pak nařízení vlády, právní předpisy ministerstev, jiných správních orgánů a orgánů 

územní samosprávy (kromě vyhlášek zastupitelstev). 

 

Shrnující dělení právních předpisů je následující: 

 

a) primární  a originární  (zákony, zákonná opatření Senátu); 

b) sekundární a derivativní  (nařízení vlády, právní předpisy ministerstev, 

jiných správních orgánů a orgánů územní samosprávy); 

c) sekundární a originární  (vyhlášky zastupitelstev celků územní 

samosprávy). 79 80 

                                                 
78 Knapp, V.: Teorie práva. Praha: C. H. Beck, 1995, s. 156. 
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Svébytnou kategorií jsou mezinárodní smlouvy. Jak už bylo řečeno výše, mají v 

případě rozporu přednost před zákonem. Totéž platí i v případě práva komunitárního, 

kdy přednost před vnitrostátními právními předpisy má jak komunitární právo primární 

(zakládací smlouvy), tak i sekundární (nařízení, směrnice).81 

                                                                                                                                               
79 Gerloch, A.: Teorie Práva. Plzeň: Aleš Čeněk, 2004, s. 83, 84. 
80 Knapp, V.: Teorie práva. Praha: C. H. Beck, 1995, s. 157. 
81 Blíže viz také kapitola 1.3 Právní regulace v rovině Evropské unie. 
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1.3 Právní regulace v rovin ě Evropské unie  

 

1.3.1 Právo Evropských spole čenství a právo Evropské unie  

Právo Evropských společenství82 resp. právo Společenství (komunitární 

právo, Community Law, droit communautaire) (dále též jen „právo Společenství“ nebo 

„právo ES“) představuje osobitý právní systém. Jeho zásadní vlastností je to, že na 

rozdíl od právních systémů ostatních mezinárodních organizací může vytvářet právní 

normy závazné nejen pro členské státy, ale i pro vnitrostátní subjekty těchto států. Po 

ratifikaci Lisabonské smlouvy83, kdy se právním nástupcem Společenství stala Evropská 

unie84 (dále též jen „EU“ nebo „Unie“), ale již tato kategorie ztratila praktický smysl. 

Dále proto již budeme hovořit pouze o právu EU. 

 

Právo Evropské unie (dále též jen „právo EU“) je pojmem poněkud širším, 

neboť právo Společenství je ve své podstatě jeho podsystémem. Právo EU obsahuje jak 

právo Společenství, tak i právo vzniknuvší v oblastech druhého a třetího pilíře Evropské 

unie.85 

 

Hlavní charakteristiky práva EU jsou následující: 

 

                                                 
82 Evropská společenství – tři společenství: Evropské hospodářské společenství (EHS), založené šesti 
zakládajícími státy podepsáním první ze dvou smluv v Římě roku 1957, přejmenováno Maastrichtskou 
smlouvou z roku 1992 na Evropské společenství (ES), po ratifikaci Lisabonské smlouvy je jeho právním 
nástupcem Evropská unie; Evropské společenství uhlí a oceli (ESUO) založené 1952 smlouvou 
podepsanou 1951 (vypršela roku 2002, její relevantní zbylá ustanovení přešla do smluv ES); Evropské 
společenství pro atomovou energii (Euratom, ESAE), založené podepsáním druhé ze smluv v Římě roku 
1957; Po ratifikaci Lisabonské smlouvy Evropská společenství zanikla a právním nástupcem se stala 
Evropská unie; Evropské společenství pro atomovou energii si přesto zachovalo částečně nezávislý statut 
a existuje nadále; viz též Příloha č. 2: Přehled historie Evropské unie (schéma). 
83 Lisabonská smlouva (též Reformní smlouva) - mezinárodní smlouva, jejímž cílem je především 
reformovat instituce Evropské unie a její fungování; byla podepsána 13.12.2007 v Lisabonu, ratifikována 
3.11.2009 a vstoupila v platnost 1.12.2009. 
84 Evropská unie - politická a ekonomická unie, kterou od posledního rozšíření v roce 2007 tvoří 27 
evropských států s 500 miliony obyvatel (přibližně 7,3 % světové populace); vznikla v roce 1993 na 
základě Smlouvy o Evropské unii (Maastrichtská smlouva), která navazovala na evropský integrační 
proces od padesátých let; EU byla paralelním celkem k Evropským společenstvím bez právní subjektivity, 
který se od ostatních lišil působností; Lisabonskou smlouvou (podpis 13.12.2007 v Lisabonu, ratifikace 
3.11.2009, vstup v platnost 1.12.2009) nahradila Evropská unie Evropské společenství, čímž získala 
právní subjektivitu a také vlastnosti ES – především nadstátnost. 
85 Tři pilí ře Evropské unie představují: První pilíř – Evropská společenství (primární a sekundární právo 
Evropské unie); druhý pilíř – společná zahraniční a vnější bezpečnostní politika; třetí pilíř –  vnitřní 
bezpečnost a justice. 
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� omezení svrchovanosti členských států v některých oblastech ve prospěch 

EU; 

� zřizovací smlouvy EU a Společenství a další mezinárodní smlouvy je měnící 

nebo doplňující jsou zároveň „ústavou“ EU a právo vznikající na jejich 

základě je jejich vnitřním právem; 

� právo EU je svébytným právním systémem, odlišným jak od práva 

mezinárodního, tak i od vnitrostátního práva členských států.86 

 

                                                 
86 Týč, V.: Základy práva Evropské unie pro ekonomy. 3. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Linde, 
2001, s. 61. 
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1.3.2 Systém práva Evropské unie  

Systém práva EU můžeme dělit podle různých kritérií, jako jsou: způsob nebo 

subjekt tvorby norem (strukturální přístup); vnitřní uspořádání systému (strukturální 

přístup) anebo obsah (obsahové hledisko). 

 

Dělení práva EU podle způsobu, resp. subjektu tvorby norem 

Na základě způsobu, resp. subjektu tvorby norem jsou tyto rozdělovány 

následovně: 

 

� Normy vytvářené členskými státy (akty členských států) – právo 

primární; prvotní zdroj základních pravidel, na nichž Unie spočívá; 

především veškeré mezinárodní smlouvy uzavřené samotnými členskými 

státy, nesjednané orgány Unie, tedy: zřizovací (a na ně navazující) 

smlouvy87, subsidiární smlouvy88 a akty zástupců členských států89. 

� Normy vytvářené orgány EU (právní akty Unie) na základě zmocnění 

práva primárního – právo sekundární; legislativní akty orgánů EU vydávané 

na základě zřizovacích smluv.90 

� Smíšené mezinárodní smlouvy – akty smíšené povahy; akty Unie i 

členských států současně; určitá skupina mezinárodních smluv, jejichž 

stranou jsou třetí státy.91 

� Obecné zásady právní, normy, které nevytváří žádný subjekt – vznikají 

„samovolně“ zobecňováním existujících pravidel práva.92 

                                                 
87 Zřizovacími smlouvami jsou: Pařížská smlouva (o zřízení ESUO), Římská smlouva (o zřízení EHS), 
Římská smlouva (o zřízení ESAE), Úmluva o některých orgánech společných Evropským společenstvím, 
Slučovací smlouva (úmluva o zřízení jedné rady a jedné Komise pro všechna tři Společenství), Jednotný 
evropský akt, Maastrichtská smlouva o EU, Amsterdamská smlouva o revizi zřizovacích smluv a 
Maastrichtské smlouvy o EU, Smlouva z Nice, včetně jejich příloh protokolů a prohlášení, Lisabonská 
smlouva (též Reformní smlouva) pozměňující Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o založení 
Evropského společenství. 
88 Subsidiární smlouvy - další mezinárodní smlouvy mezi členskými státy, pokud jsou jejich předmětem 
věci patřící do kompetence EU a jsou sjednány na jeho půdě. 
89 Členové Rady na některých zasedáních Rady přijímají usnesení jako zástupci svých států a nikoli jako 
členové Rady. Takové akty mohou mít různou právní povahu od mezinárodních smluv sjednaných ve 
zjednodušené formě až po nezávazná stanoviska s čistě politickou autoritou. 
90 Akty Unie  jsou: nařízení (regulations), směrnice (directives), rozhodnutí (decisions), doporučení 
(recommendations) a stanoviska (opinions). 
91 Akty smíšené povahy jsou: smlouvy mezi Společenstvími a třetím státem nebo smlouvy mezi 
Společenstvími a členskými státy na jedné straně a třetím státem na straně druhé (např. asociační dohody 
sjednané se státy východní Evropy). 
92 Soudní dvůr může aplikovat obecné právní zásady v případech, kdy se jedná o zásadu dostatečně 
obecnou, aby byla všeobecně přijatelná a poskytovala dostatečně pevný podklad pro rozsudek. 
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� Judikatura Soudního dvora Evropské unie (dále též jen „SDEU“)93 - 

zajištění jednotného výkladu a aplikace práva EU ve všech členských 

státech, a to jak činností interpretační, tak i samotným dotvářením práva 

(příliš obecná ustanovení precizována, chybějící výslovná pravidla 

vyvozována z existující úpravy). 

 

Dělení práva EU na základě vnitřního uspořádání 

Podle vnitřního uspořádání systému, resp. hierarchie jeho norem, lze tyto normy 

roztřídit následovně: 

 

� „Ústava“ EU  - zřizovací smlouvy všech tří Společenství a další smlouvy je 

měnící a doplňující, Lisabonská smlouva; a 

� Ostatní právní předpisy. 

 

Dělení práva EU podle obsahového hlediska 

Při zohlednění obsahového hlediska můžeme systém práva EU rozčlenit do 

následujících kategorií: 

 

� Právo institucionální (institutional law, droit matériel) – upravuje 

organizační strukturu EU, složení a pravomoci orgánů, vztahy mezi nimi 

apod.; a 

� Právo materiální (substantive law, droit matériel) – reguluje jednotlivé 

oblasti vlastních činností EU, tedy právní vztahy při vytváření a fungování 

jednotného vnitřního trhu, měnové unie a při provádění jednotlivých 

společných politik EU.94 

 

                                                 
93 Soudní dvůr Evropské unie (dříve Evropský soudní dvůr ) - nejvyšším soudem Evropské unie; má 
poslední slovo ve věcech právního řádu EU; zřízen v r. 1952, sídlí v Lucemburku, v čele je předseda, za 
každý stát EU v něm je 1 soudce. 
94 Týč, V.: Základy práva Evropské unie pro ekonomy. 3. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Linde, 
2001, s. 62. 
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1.3.3 Aplikace práva Evropské unie  

 

Přímý účinek a nadřazenost práva EU 

Vůči členským státům a jejich obyvatelům má právo EU dvojím účinek. 

Primární právo je zde v „pozici“ práva mezinárodního, protože obdobným způsobem 

zavazuje členské státy i jejich vnitrostátní subjekty. Sekundární právo se naproti tomu 

již blíží právu vnitrostátnímu.  

Vedle toho pochopitelně v členských státech platí také jejich vnitrostátní 

normativní systémy. Aby se předešlo možným nesrovnalostem v případech rozdílů či 

rozporů obou právních úprav, vytvořil Soudní dvůr dvě následující zásady pro aplikaci 

práva Unie uvnitř členských států: zásadu přímého účinku práva EU v členských státech 

a zásadu přednosti norem práva EU nad vnitrostátními právními normami členských 

států.95 

Princip přímého účinku práva EU se projevuje tak, „že vnitrostátní subjekt 

(jednotlivec) se může přímo dovolávat přímo účinné normy, která existuje mimo rámec 

vnitrostátního práva, a soudní nebo jiný státní orgán je povinen tuto normu na vztahy 

vůči jednotlivcům bez dalšího aplikovat“96.97 Tato zásada také dává možnost podat proti 

státu porušujícímu své povinnosti žalobu přímo u vnitrostátního soudu. Určovací 

rozsudek SDEU o porušení povinnosti členským státem má navíc sílu normativního 

rozhodnutí. Vládní, správní i soudní orgány příslušného státu jsou jím pak přímo vázány 

a nesmějí nadále rozhodovat a jednat jinak. 98 99 

Přímé účinky ale nemá bezvýjimečně a automaticky každá norma EU. 

V takových případech musí být realizace práv jednotlivců uskutečněna na úrovni Unie 

jako takové. 

                                                 
95 Týč, V.: Základy práva Evropské unie pro ekonomy. 3. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Linde, 
2001, s. 88. 
96 Týč, V.: Základy práva Evropské unie pro ekonomy. 3. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Linde, 
2001, s. 89. 
97 S pojmem přímého účinku se setkáváme též při aplikaci mezinárodních smluv. Hovoříme zde buď o 
pojetí monistickém (mezinárodní smlouvy mají přímý dopad a účinnost i vůči vnitrostátním subjektům, a 
to tak, že jsou „vtaženy“ do vnitrostátního práva) či dualistickém (mezinárodní smlouvy nemají nikdy 
přímý účinek a musí být zapracovány do vnitrostátních předpisů). 
98 Pomahač, R.: Evropské právo. Praha: Karolinum, 2003, s. 77. 
99 Přelomovým rozhodnutím v této oblasti je rozsudek SDEU ve věci 26/62 van Gend en Loos. Ten, 
ačkoli se nevztahoval na žádné základní právo ani obecnou právní zásadu, výrazně přispěl k následnému 
rozvoji judikatury o základních právech tím, že „deklaroval princip bezprostřední použitelnosti práva 
Společenství, přičemž postuloval právo Společenství jako nový, samostatný a nezávislý právní řád vůči 
národnímu a mezinárodnímu právu“. Na základě tohoto rozhodnutí vznikla tzv. Van Gend en Loos 
formule coby soubor kritérií pro přiznání přímého účinku právní normě. (Grygar, J.: Ochrana základních 
práv v Evropské unii. Praha: IFEC, 2001, s. 20, 77 - 78) 



  

 

- 33 -

  

V případech možných rozporů mezi konkrétními normami práva EU s přímým 

účinkem v členských státech a konkrétními vnitrostátními normami se uplatňuje zásada 

přednosti práva Unie. Neznamená to ale automaticky nadřazenost celého právního řádu 

EU nad celým právním řádem toho kterého členského státu. 

Pro aplikaci právních norem a i v rámci právního systému Unie jako celku jsou 

princip přímého účinku a princip nadřazenosti práva EU klíčovými zásadami. Bez nich 

by byla ochrana jakýchkoli práv na komunitární úrovni jen těžko představitelná. 

 

Aplikace práva Evropské unie v užším slova smyslu 

Aplikaci práva EU realizují jednotlivé orgány Unie (Evropská komise100, soudní 

orgány a další) a paralelně také orgány členských států (soudy, další orgány). Rozdělení 

pravomocí mezi orgány EU a vnitrostátní orgány je stanoveno jak předpisy práva Unie, 

tak i vnitrostátním právem jednotlivých členských států. 

Orgány Unie aplikují právo EU v situacích, kdy dojde k jeho porušení ze strany 

některého z jeho subjektů – členských států, jiných orgánů Unie nebo jednotlivých 

občanů.101 

Orgány samotných členských států pak přistupují k aplikaci práva EU 

v případech, kdy jej poruší subjekty vnitrostátního práva, tedy orgány státu nebo 

jednotlivci. 

Kontrolu a vynucování uplatňování Smlouvy EU a ustanovení přijatých orgány 

EU na jejím základě, tedy sekundárního práva, vykonává v rámci svých pravomocí 

Komise. Podněty pro zahájení řízení přijímá jak od jiných subjektů, tak je i vyhledává 

z vlastní iniciativy.  

Jestliže Komise učiní závěr, že členský stát porušil svoji povinnost, požádá tento 

stát o vyjádření. Poté ve věci vydá odůvodněný posudek. Pokud ten který stát ani poté 

nenapraví své jednání, předloží Komise záležitost k rozhodnutí Soudnímu dvoru. Vůči 

jednotlivým občanům může Komise takto postupovat jen v oblasti ochrany hospodářské 

soutěže. 

                                                 
100 Evropská komise – nadnárodní orgán EU, nezávislý na členských státech a hájící zájmy EU; má 
výlučné právo iniciovat návrhy legislativy a dohlíží na dodržování zakládacích smluv EU, vypracovává 
návrh rozpočtu EU a provádí kontrolu jeho plnění; zastupuje EU při mezinárodních jednáních a má právo 
sjednávat s třetími státy dohody; pojem je používán ve dvou významech: buď jako kolegium komisařů 
nebo jako kolegium s celým administrativním aparátem; účastní se takřka na všech úrovních rozhodování, 
má největší administrativní a expertní aparát, sídlí v Bruselu, některé části jsou dislokovány 
v Lucemburku; člení se na několik generálních ředitelství a služeb. 
101 Zatímco v případech porušení práva EU ze strany členských států či orgánů EU bývá pravomoc orgánů 
EU automatická, v případech porušení tohoto práva jednotlivci se tato pravomoc omezuje pouze na 
případy z oblasti ochrany hospodářské soutěže v komunitárním měřítku. 



  

 

- 34 -

  

Soudní aplikaci práva Evropské unie mají ve své náplni činnosti Soudní dvůr 

Evropské unie102, Evropský prvoinstanční tribunál103, specializované evropské soudní 

senáty a vnitrostátní soudy členských států EU. 

Pravomoci Soudního dvora jsou specifikovány v intencích jednotlivých druhů 

specializovaných žalobních návrhů.104 Zvláštní pravomoci jsou pak tomuto soudnímu 

orgánu svěřeny ve sporech týkajících se Evropské investiční banky105 a Evropské 

centrální banky106.  

Řízení před Soudním dvorem je upraveno ve zřizovacích smlouvách, 

Protokolech o Statutu Soudního dvora (tvoří přílohy zřizovacích smluv) a Řádem 

Soudního dvora. Řízení je zahajováno na základě písemné žaloby. Po vyhlášení 

zahájení řízení v Úředním věstníku je předsedou Soudního dvora ustanoven soudce-

zpravodaj. Následně je žaloba doručena žalované straně, která je povinna se k ní do 

jednoho měsíce vyjádřit. Vyvrcholením celého procesu je veřejné ústní jednání. 

Klíčovou roli zde hrají závěry generálního advokáta, neboť současně plní fakticky roli 

návrhu na rozhodnutí sporu. Posléze soudci vydají rozsudek, který je konečný a nelze se 

proti němu odvolat. 

Řízení před Soudem první instance probíhá obdobně. Výsledné rozhodnutí je ale 

možno do dvou měsíců od doručení napadnout odvoláním u Soudního dvora. Důvody 

takového odvolání mohou být tři: nedostatek pravomoci, porušení procesně právní 

normy a porušení pravidla práva Unie. Soudní dvůr pak může ve věci rozhodnout sám 

nebo záležitost vrátí Soudu první instance k novému projednání. 

Proti rozhodnutím obou výše uvedených soudů lze do deseti let podat 

mimořádný opravný prostředek v podobě žádosti o revizi rozhodnutí. 

Pokud je řízení vedeno před národními soudy členských států, pak se řídí jejich 

vnitrostátním právem. Ve věcech komunitárního práva ale přitom musí být dodržena 

                                                 
102 Soudní dvůr Evropské unie – viz výše. 
103 Soud první instance vznikl v r. 1989, kdy převzal část pravomocí Soudního dvora; rozhoduje spory 
týkající se: sporů mezi Společenstvími a jejich zaměstnanci, žalob vznesených jednotlivci (zpravidla 
společnostmi) vůči Komisi ve věcech hospodářské soutěže a žalob týkajících se odvodů, výroby, cen u 
komodit ocelářského a uhelného průmyslu.  
104 Jednotlivými druhy žalob projednávaných Soudním dvorem jsou: žaloba na porušení povinnosti, 
žaloba na neplatnost aktu Společenství, žaloba na nečinnost, žaloba na náhradu škody a nepřímá žaloba 
na neaplikovatelnost aktu. 
105 Evropská investiční banka - založena v roce 1958 Římskou smlouvou, je institucí EU pro 
poskytování dlouhodobých úvěrů; půjčuje peníze subjektům veřejného i soukromého sektoru na projekty 
v evropském zájmu. 
106 Evropská centrální banka - založena v roce 1998 Smlouvou o Evropské unii, má sídlo ve Frankfurtu; 
jejím úkolem je řídit euro a zabezpečovat stabilitu cen pro více jak dvě třetiny občanů EU, kteří používají 
euro; odpovídá za definování a provádění hospodářské a měnové politiky EU.  
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ustanovení Smlouvy ES o prejudiciálním řízení, jimiž jsou upraveny vztahy národních 

soudů a Soudního dvora. 

Prejudiciální (předběžné) řízení (preliminary reference, renvoi préjudicel) je 

prostředkem k zajištění jednotné a správné aplikace norem Unie vnitrostátními soudy, a 

to aniž bych docházelo k vměšování do jejich rozhodovací pravomoci. Subjektem 

prejudiciálního rozhodování je Soudní dvůr. Ten dává touto formou vnitrostátním 

soudům závazné vodítko pro výklad a aplikaci norem komunitárního práva v konkrétní 

věci a současně též nezávazný návod pro další budoucí stejné nebo obdobné případy.107 

Pro případ nerespektování rozhodnutí Soudního dvora může být členskému státu 

uložena sankce v podobě jednorázové nebo opakované pokuty. To se zatím jeví jako 

dostatečně účinné. 

V rámci Evropské Unie existují také mimosoudní právní prostředky právní 

ochrany. Ty jsou představovány institucí ombudsmana108 a petičním právem. Jejich 

význam leží především v rovině ochrany práv jednotlivých občanů. 

Na každý orgán nebo instituci Unie je přitom možno obracet se písemně 

v jednom z úředních jazyků. Ve stejném jazyce pak musí být vypracována i odpověď 

v dané věci. 

Právo Evropské unie poskytuje státům i jednotlivcům široké spektrum 

efektivních prostředků pro dosažení spravedlnosti. Jednotlivý občan zde má často 

dokonce lepší postavení nežli v právu vnitrostátním. Může se totiž jak obracet na soudní 

orgány vnitrostátní, mezinárodní a komunitární, tak může využít i prostředků 

mimosoudní právní ochrany. 

                                                 
107 Týč, V.: Základy práva Evropské unie pro ekonomy. 3. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Linde, 
2001, s. 119. 
108 Evropský ombudsman se zabývá stížnostmi na činnost orgánů Evropské unie. Institut Evropského 
ombudsmana byl zaveden Maastrichtskou smlouvou, prvním ombudsmanem byl zvolen v roce 1995 Fin 
Jacob Söderman. Jeho nástupcem a současným ombudsmanem je od dubna 2003 Nikiforos Diamanduros. 
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1.3.4 Právní p ředpisy Evropské unie související s rozhlasovým a 

televizním vysíláním 

Legislativa Evropské unie se pochopitelně zabývá také problematikou 

rozhlasového a televizního vysílání.  

Nejzákladnějšími evropskými předpisy v této oblasti jsou následující 

směrnice109: 

 
� Směrnice Rady 89/552/EHS ze dne 3. října 1989 o koordinaci některých 

právních a správních předpisů členských států upravujících provozování 

televizního vysílání. 

� Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/36/ES ze dne 30. června 1997, 

kterou se mění směrnice Rady 89/552/EHS o koordinaci některých právních 

a správních předpisů členských států upravujících provozování televizního 

vysílání. 

� Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/65/ES ze dne 11. prosince 

2007, kterou se mění směrnice Rady 89/552/EHS o koordinaci některých 

právních a správních předpisů členských států upravujících provozování 

televizního vysílání. 

 

Všechny tři výše uvedené směrnice již byly do českého právního řádu 

implementovány, a to konkrétně: 

 

���� zákonem č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání 

a o změně dalších zákonů, ze dne 17. května 2001110; a 

���� zákonem č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na 

vyžádání, ze dne 13. dubna 2010111. 

 

                                                 
109 Směrnice EU (directive) - právní akt EU, závazný pro členské státy pokud jde o výsledek, kterého má 
být dosaženo; směrnice jsou implementovány do právního řádu daného státu; mají menší normativní 
účinnost než nařízení EU. 
110 Viz § 1 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších 
zákonů: „Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie a upravuje výkon státní správy v 
oblasti rozhlasového a televizního vysílání.“ O tomto právním předpisu blíže v kapitole 2.2.2 Zákon o 
provozování rozhlasového a televizního vysílání. 
111 Viz § 1 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání: „Tento zákon 
zapracovává příslušné předpisy Evropské unie a upravuje podmínky poskytování audiovizuálních 
mediálních služeb na vyžádání.” O tomto právním předpisu blíže v kapitole 2.2.7 Zákon o 
audiovizuálních mediálních službách na vyžádání. 
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Na úseku elektronických komunikací jsou pak nejhlavnějšími evropskými 

právními předpisy následující směrnice: 

 

� Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/19/ES o přístupu k sítím 

elektronických komunikací a přiřazeným zařízením a o jejich vzájemném 

propojení (přístupová směrnice).  

� Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/20/ES o oprávnění pro sítě a 

služby elektronických komunikací (autorizační směrnice). 

� Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/21/ES o společném 

předpisovém rámci pro sítě a služby elektronických komunikací (rámcová 

směrnice). 

� Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/22/ES o univerzální službě a 

právech uživatelů týkajících se sítí a služeb elektronických komunikací 

(směrnice o univerzální službě). 

� Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES o zpracování 

osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací 

(Směrnice o soukromí a elektronických komunikacích). 

� Směrnice Komise 2002/77/ES o hospodářské soutěži na trzích sítí a služeb 

elektronických komunikací. 

� Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/5/ES o rádiových a 

koncových telekomunikačních zařízeních a vzájemném uznávání jejich 

shody. 

 

Veškeré výše uvedené směrnice byly následně v rámci českých právních 

předpisů zapracovány do zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o 

změně některých souvisejících zákonů, ze dne 22. února 2005112. 

 

Z hlediska souvisejících evropských právních předpisů je potřeba zmínit 

především ty, které se zabývají regulací obsahu mediovaných sdělení a zejména pak 

reklamy. Těmi jsou zejména následující: 

 

                                                 
112 Viz § 1 ost. 1 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých 
souvisejících zákonů: „Tento zákon upravuje na základě práva Evropských společenství podmínky 
podnikání a výkon státní správy, včetně regulace trhu, v oblasti elektronických komunikací.“ 
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� Směrnice Rady 84/450/EHS ze dne 10. září 1984 o sbližování právních a 

správních předpisů členských států týkajících se klamavé reklamy, ve znění 

směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/55/ES ze dne 6. října 1997, 

kterou se mění směrnice 84/450/EHS o klamavé reklamě tak, aby 

zahrnovala srovnávací reklamu. 

� Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/29/ES ze dne 11. května 

2006 o nekalých obchodních praktikách vůči spotřebiteli na vnitřním trhu a 

o změně směrnice Rady 84/450/EHS, směrnice Evropského parlamentu a 

Rady 97/7/ES a 2002/65/ES a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 

č. 2006/2004 (směrnice o nekalých obchodních praktikách) (Text s 

významem pro EHP). 

� Čl. 7, 8 a 9 směrnice Komise 91/321/EHS ze dne 14. května 1991 o 

počáteční a pokračovací kojenecké výživě, ve znění směrnice Komise 

1999/50/ES ze dne 25. května 1999, kterou se mění směrnice 91/321/EHS o 

počáteční a pokračovací kojenecké výživě (Text s významem pro EHP), 

směrnice Komise 2003/14/ES ze dne 10. února 2003, kterou se mění 

směrnice 91/321/EHS o počáteční a pokračovací kojenecké výživě (Text s 

významem pro EHP) a směrnice 96/4/ES, kterou se mění směrnice 

91/321/EHS. 

� Čl. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES ze dne 20. 

března 2000 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se 

označování potravin, jejich nabízení k prodeji a reklamy, ve znění směrnice 

Komise 2001/101/ES ze dne 26. listopadu 2001, kterou se mění směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES o sbližování právních předpisů 

členských států týkajících se označování potravin, jejich nabízení k prodeji a 

reklamy a směrnice Komise 2002/67/ES z 18. července 2002 o označování 

potravin obsahujících chinin a potravin obsahujících kofein (Text s 

významem pro EHP). 

� Čl. 2, 3, 4, 5 a 10 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/33/ES ze 

dne 26. května 2003 o sbližování právních a správních předpisů členských 

států týkajících se reklamy na tabákové výrobky a sponzorství souvisejícího 

s tabákovými výrobky (Text s významem pro EHP). 

� Čl. 86, 89, 90, 91, 94, 95 a 96 směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2001/83/ES ze dne 6. listopadu 2001 o kodexu Společenství týkajícím se 
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humánních léčivých přípravků, ve znění směrnice Evropského parlamentu a 

Rady 2002/98/ES ze dne 27. ledna 2003, kterou se stanoví standardy kvality 

a bezpečnost pro sběr, testování, zpracování, skladování a distribuce složek 

lidské krve a mění směrnice 2001/83/ES a směrnice Komise 2003/63/ES ze 

dne 25. června 2003, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a 

Rady 2001/83/ES o kodexu Společenství týkajícím se humánních léčivých 

přípravků (Text s významem pro EHP) a čl. 64 a 100 směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2004/27/ES ze dne 31. března 2004, která mění směrnici 

2001/83/ES o kodexu Společenství týkajícím se humánních léčivých 

přípravků (Text s významem pro EHP). 

� Čl. 85 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/82/ES ze dne 6. 

listopadu 2001 o kodexu Společenství týkajícím se veterinárních léčivých 

přípravků, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/28/ES ze 

dne 31. března 2004, kterou se mění směrnice 2001/82/ES o kodexu 

Společenství týkajícím se veterinárních léčivých přípravků (Text s významem 

pro EHP). 

� Čl. 6 směrnice Rady 89/398/EHS o sbližování právních předpisů členských 

států týkajících se potravin určených pro zvláštní výživu. 

� Čl. 9 odst. 2 písm. c) směrnice Rady 80/777/EHS ze dne 5. července 1980 

o sbližování právních předpisů členských států týkajících se využívání a 

prodeje přírodních minerálních vod. 

� Čl. 69, čl. 94 odst. 2 a čl. 100 směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2004/27/ES ze dne 31. března 2004, kterou se mění směrnice 2001/83/ES o 

kodexu Společenství týkajícím se humánních léčivých přípravků (Text s 

významem pro EHP). 

� Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2008/122/ES o ochraně 

spotřebitele ve vztahu k některým aspektům smluv o dočasném užívání 

ubytovacího zařízení (timeshare), o dlouhodobých rekreačních produktech, 

o dalším prodeji a o výměně. 
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Výše uvedené evropské právní předpisy byly do českého právního řádu 

implementovány především zákonem č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ze dne 9. 

února 1995113, a normami s tímto zákonem souvisejícími a na něj navazujícími. 

                                                 
113 Viz § 1 odst. 1 zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy: „Tento zákon zapracovává příslušné 
předpisy Evropských společenství upravující regulaci reklamy, která je nekalou obchodní praktikou, 
reklamy srovnávací, reklamy na tabákové výrobky, na humánní léčivé přípravky, na veterinární léčivé 
přípravky, na potraviny a na počáteční a pokračovací kojeneckou výživu, a upravuje obecné požadavky 
na reklamu a její šíření včetně postihů za porušení povinností podle tohoto zákona a stanovení orgánů 
dozoru. Dále upravuje regulaci reklamy na alkoholické nápoje, na přípravky na ochranu rostlin, na střelné 
zbraně a střelivo a na činnosti v pohřebnictví.“ O tomto právním předpisu blíže v kapitole 2.3.1 Zákon o 
regulaci reklamy. 
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2. Právní úprava rozhlasového a televizního vysílán í 

v České republice 

 

2.1 Historický exkurz 

 

2.1.1 Stručná historie rozhlasového vysílání v ČR a jeho 

legislativního zakotvení 

Historie rozhlasového vysílání jako faktického masového média se začala psát 

v roce 1910, kdy byl realizován první rozhlasový projev z Metropolitní opery v New 

Yorku. 20. léta 20. století se pro rozhlas stala obdobím živelného rozvoje a 

experimentování.114 Od té doby se tato technologie začala nezadržitelně šířit světem a 

stala se prvním elektronickým médiem masové komunikace. 

Nad územím naší republiky se radiové vlny rozletěly o třináct let později, přesně 

18. května 1923, kdy z Kbel začal pokusně vysílat český rozhlas „Radiojournal“115. 

Zajímavé přitom je, že samotné slovo „rozhlas“ vzniklo až v roce 1924, když 

Radiojournal vyhlásil soutěž na české pojmenování rádia. Tento výraz pak poprvé 

použil redaktor Národních listů ve svém článku. Do té doby bylo používáno pouze 

označení radiožurnál. 

Rozjezd tohoto média u nás byl spojen s mnohými obtížemi, studio se muselo 

několikrát přestěhovat a potýkalo se s obtížnou finanční situací. Jistá stabilizace situace 

přišla v roce 1925, kdy do společnosti Radiojournal vstoupil stát. Ten navýšil základní 

jmění a umožnil další rozšíření programové nabídky (zpravodajství, hudba, umělecký 

program, divadelní představení, vysílání pro děti). 

Pokusný provoz byl přeměněn v ostré vysílání v roce 1926. V prosinci tohoto 

roku bylo současně zavedeno simultánní vysílání stejného programu z více vysílačů116. 

Zvláštní pozornosti se těšila reportáž z VII. všesokolského sletu, která zprostředkovala 

posluchačům účast na významné události a rozhlasu jako médiu přinesla značnou 

                                                 
114 Končelík, J., Večeřa, P., Orság, P.: Dějiny českých médií 20. století. Praha: Portál, 2010, ISBN 978-80-
7367-698-8, s. 56. 
115 Společnost Radiojournal vznikla 7.6.1923. 
116 Přenos z jedné stanice do jiných probíhal prostřednictvím meziměstského telefonního spojení. 
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popularitu. 3. října 1926 pak český rozhlas přenášel vůbec první fotbalovou reportáž v 

Evropě117.  

Ve 30. letech 20. století již byl rozhlas v Československu vlivnou, dobře 

zavedenou a dynamicky se rozvíjející institucí, se značnou autoritou u veřejnosti. 

Od svého počátku spadal rozhlas v ČSR organizačně pod správu ministerstva 

pošt a telegrafů. Legislativně bylo československé rozhlasové vysílání podřízeno 

zákonu o telegrafech118. Podléhalo tak stejným podmínkám jako telegrafie. Na 

zřizování, provozování a udržování telegrafů byla potřeba státem udělená koncese. 

Přitom taková komunikace nebyla vnímána jako masová, nýbrž pouze dvoustranná. 

Koncesi tak musely mít obě komunikující strany. Aplikací tohoto pravidla na 

problematiku rozhlasu tak došlo k situaci, že koncesí musel disponovat nejen vysílatel, 

ale také každý vlastník rozhlasového přijímače.119 

 Obsazení nacisty v roce 1939 slibný vývoj československého rozhlasového 

vysílání zarazilo tvrdými cenzurními opatřeními a zneužitím ve prospěch 

propagandistických účelů. Radiojournal byl 10. června 1939 přejmenován na Český 

rozhlas, který se od listopadu 1941 stal složkou Sendergruppe Böhmen und Mähren 

(Skupina vysílačů Čechy a Morava). V březnu 1942 pak veškerý kmenový kapitál 

protektorátního rozhlasu převzala Říšská rozhlasová společnost. Následně bylo české a 

německé rozhlasové vysílání v Protektorátu sloučeno do tzv. Vysílací skupiny Čechy a 

Morava. Pro obyvatelstvo se stalo oporou československé vysílání ze zahraničí, 

především z Velké Británie a SSSR120. 121 

V průběhu květnového povstání v roce 1945 se stal boj o rozhlas jedním z jeho 

nejžhavějších ohnisek. „Volání rozhlasu o pomoc 5. května 1945 po poledni se stalo 

symbolem Pražského povstání.“122 O budovu rozhlasu123 byly svedeny těžké ozbrojené 

střety, při kterých zahynulo mnoho českých vlastenců. 

Po válce rozhlas po určitou dobu suploval činnost pošty a pomáhal při 

komunikaci. Nejprve formálně jako dvě nezávisle instituce existovaly Český rozhlas a 

                                                 
117 Fotbalové utkání Slavie a Hungarie. 
118 Zákon č. 60/1923 Sb., o telegrafech, ze dne 23. března 1923. 
119 Končelík, J., Večeřa, P., Orság, P.: Dějiny českých médií 20. století. Praha: Portál, 2010, ISBN 978-80-
7367-698-8, s. 57. 
120 Jednalo se zejm. o československé vysílání BBC (Volá Londýn, Hovory k domovu, Hlas svobodné 
republiky) a vysílání sovětského státního rozhlasu v češtině a slovenštině (Za národní osvobození, Hovoří 
Moskva). 
121 Končelík, J., Večeřa, P., Orság, P.: Dějiny českých médií 20. století. Praha: Portál, 2010, ISBN 978-80-
7367-698-8, s. 92, 100, 101, 105. 
122 Končelík, J., Večeřa, P., Orság, P.: Dějiny českých médií 20. století. Praha: Portál, 2010, ISBN 978-80-
7367-698-8, s. 120. 
123 Viz též Příloha č. 3: Budova Českého rozhlasu (foto). 
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Slovenský rozhlas, 22. srpna 1945 byl pak legislativně obnoven Československý 

rozhlas.124 Došlo také k zavedení zpravodajská redakce a rozhlas v poválečném období 

prožíval svou vrcholnou éru. Rozhlasový přijímač byl v té době již prakticky v každé 

domácnosti.  

Nástup komunismu v roce 1948 však znamenal další cenzurní tlak se všemi 

negativními souvislostmi. Zákon o postátnění Československého rozhlasu125 pak tyto 

negativní jevy jen posílil126. Činnost rozhlasu jako svobodného média tak občanům 

nahrazovalo několik západních rozhlasových stanic, z nichž nejvýznamnější byly Rádio 

Svobodná Evropa, Hlas Ameriky nebo BBC.  

V roce 1959 se Československý rozhlas stal samostatnou rozpočtovou 

organizací. Roku 1964 byl přijat zákon o Československém rozhlase127, který kromě 

jiného deklaroval svoji činnost jako „založenou na politice Komunistické strany 

Československa“128. 

Technologický rozvoj rozhlasu ale úplně paralyzován nebyl. V roce 1959 došlo 

ke spuštění druhého kanálu, 60. léta pak přinesla počátky stereofonního vysílání. 

Během pražského jara patřil Československý rozhlas k nejvlivnějším médiím. 

V průběhu invaze vojsk Varšavské smlouvy v srpnu 1968 bylo před budovou rozhlasu 

zabito 15 lidí. Vysílání rozhlasu bylo v té době cenným zdrojem informací a oporou pro 

celý národ. Následná normalizace ale utlumila veškeré demokratické tendence v tomto 

médiu. Jistá „resuscitace“ přišla až v souvislosti s revolučními událostmi roku 1989.   

Rok 1991 přinesl ukončení tuzemského monopolu Československého rozhlasu, 

když začaly být vydávány licence pro soukromé rozhlasové vysílání129. Ve stejném roce 

byl také vydán zákon o Českém rozhlasu130. Faktický vývoj však v této oblasti předbíhal 

tvorbu legislativního rámce. Již v říjnu 1990 začala z bunkru pod Stalinovým pomníkem 

na Letné vysílat první česká nezávislá soukromá stanice, Radio Stalin.131 

                                                 
124 Končelík, J., Večeřa, P., Orság, P.: Dějiny českých médií 20. století. Praha: Portál, 2010, ISBN 978-80-
7367-698-8, s. 120. 
125 Zákon č. 137/1948 Sb., o postátnění Československého rozhlasu, ze dne 28. dubna 1948. 
126 Původně byly Český rozhlas i Slovenský rozhlas společnostmi s ručením omezeným. 
127 Zákon č. 17/1964 Sb., o Československém rozhlase, ze dne 31. ledna 1964. 
128 Viz § 1 zákona č. 17/1964 Sb., o Československém rozhlase. 
129 Mezi prvními držiteli rozhlasové licence byly např.: Radio 1 (legální nástupce Radia Stalin), Evropa 2, 
Vox, Bonton. 
130 Zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ze dne 7. listopadu 1991; novelizován zákonem č. 
192/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, a 
o změně dalších zákonů, ze dne 9. dubna 2002. 
131 Končelík, J., Večeřa, P., Orság, P.: Dějiny českých médií 20. století. Praha: Portál, 2010, ISBN 978-80-
7367-698-8, s. 261. 
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Od té doby až do současnosti prodělalo soukromé rozhlasové vysílání bouřlivý 

vývoj, a v současné době představuje plně saturovanou platformu, ve které se zcela 

zabydlely moderní mediální tržní principy.132 133 

 

                                                 
132 Informace o dalších právních předpisech, týkajících se též rozhlasového vysílání, a to zejm. ve věcech 
cenzury, svobody tisku, a společně rozhlasového a televizního vysílání jsou uvedeny též dále v kapitole 
2.1.2 Stručná historie televizního vysílání v ČR a jeho legislativního zakotvení. 
133 K tématu viz též Příloha č. 8: Mapa rozhlasových vysílačů v České republice (obrázek). 
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2.1.2 Stručná historie televizního vysílání v ČR a jeho legislativního 

zakotvení 

Historie plošného televizního vysílání se začíná psát ve 30. letech 20. století, kdy 

jsou realizována první experimentální vysílání v Anglii, SSSR, USA, Francii a 

Německu. 2. listopadu 1936 pak začíná pravidelné vysílání134 anglického BBC135. 

U nás se dějiny tohoto média začínají psát prakticky až po 2. světové válce. 

První televizní vysílač Tesla se začal v Československu vyrábět v roce 1948. Téhož 

roku také proběhl 1. přímý přenos z XI. všesokolského sletu. 

Pravidelné zkušební veřejné vysílání v Čechách bylo odstartováno 1. května 

1953, a to se studii v Praze, Brně, Ostravě, Bratislavě. Moravské vysílání bylo spuštěno 

o dva roky později. Nejprve se vysílalo 3 dny v týdnu, od roku 1954 4 dny, od roku 

1955 5 dní a od prosince 1958 každodenně.  

Až do roku 1957 byla televize organizačně vedena jako součást rozhlasu. V roce 

1959 se Československá televize (dále též jen „ČST“) stala rozpočtovou organizací. 

Legislativní základy tohoto média u nás přinesl v roce 1964 zákon o Československé 

televizi136. Stejně tak jako u v případě zákona o Československém rozhlase ale i zde 

došlo mimo jiné k zakotvení činnosti „založené na politice Komunistické strany 

Československa“.137 Počet československých televizních diváků i přes veškerý politický 

balast začal nezadržitelně narůstat.138  

První televizní reklama se objevila na našich televizních obrazovkách v roce 

1966. Na konci 60. let 20. století pak došlo k vyrovnání vybavenosti domácností televizí 

a rozhlasem.  

Demokratické oteplení v závěru 60. let vyústilo dokonce v přijetí nového 

tiskového zákona139, garantujícího svobodu projevu, slova a tisku, a následně také 

zákona o zrušení cenzury140. To ale nevydrželo dlouho, a na podzim téhož roku se vše 

                                                 
134 V té době pro cca 300 majitelů televizních přijímačů. 
135 BBC One – hlavní a momentálně nejsledovanější televizní kanál ve Velké Británii; hlavní televizní 
kanál společnosti British Broadcasting Corporation; začal vysílat 2.11.1936 pod názvem BBC Television 
Service, a stal se tak prvním regulérním veřejným televizním kanálem na světě; 8.10.1960 přejmenován 
na BBCtv;  20.4.1964  přejmenován na BBC 1 (kvůli zahájení vysílání programu BBC 2);  4.10.1997 
přejmenován na BBC One; kanál je placen výhradně z koncesionářských poplatků, stejně jako ostatní 
britské kanály BBC. 
136 Zákon č. 18/1964 Sb., o Československé televizi, ze dne 31. ledna 1964. 
137 Viz § 1 zákona o Československé televizi. 
138 V září 1961 je již 1 mil. majitelů koncesí, v roce 1963 1,5 mil. majitelů koncesí. 
139 Zákon č. 81/1966 Sb., o periodickém tisku a o ostatních hromadných informačních prostředcích, ze 
dne 25. října 1966.  
140 Zákon č. 84/1968 Sb., kterým se mění zákon č. 81/1966 Sb. o periodickém tisku a o ostatních 
hromadných informačních prostředcích, ze dne 26. června 1968. 
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vrátilo do starých kolejí prostřednictvím zákona o některých přechodných opatřeních v 

oblasti tisku a ostatních hromadných informačních prostředků141. Zřízeny tak byly 

cenzurní státní orgány Úřad pro tisk a informace a Slovenský úřad pro tisk a informace. 

Cenzurní a mocenské vlivy pak byly umocněny ještě zákonem o vymezení působnosti 

Československé socialistické republiky ve věcech tisku a jiných informačních 

prostředků142 a tzv. pendrekovým zákonem143.  

  V roce 1970 byl spuštěn druhý televizní program. O tři roky později se 

tuzemské publikum dočkalo i barevného vysílání. 

Za normalizace se z televize stalo bezkonkurenčně nejvýznamnější médium, 

bohužel ale zcela ve službách komunistické ideologie. Tehdejší ředitel Československé 

televize Jan Zelenka ji dokonce označoval za „centrální mocensko-politickou 

instituci“.144 Ačkoli se ČST přemístila do nového sídla na Kavčích horách145, 

v důsledku personálních čistek a výroby tendenčních pořadů došlo po mírném oživení 

v 60. letech ke značnému poklesu úrovně její produkce. 

80. léta 20. století přinesla dva zákony, které organizačně upravovaly cenzurní 

úřady, kterými byly: zákon o zřízení Federálního úřadu pro tisk a informace146 a zákon 

o změnách v organizaci a působnosti ministerstev a jiných ústředních orgánů státní 

správy České socialistické republiky147 (zánik Českého úřadu pro tisk a informace). 

Pád komunistického režimu umožnil návrat základních demokratických hodnot 

také do mediálního prostředí. V roce 1990 byl tedy především novelizován tiskový 

zákon148, o rok později jsou schváleny zejm. zákon o provozování rozhlasového a 

televizního vysílání149 a zákon o České televizi150, v únoru 1992 pak zákon o Radě České 

republiky pro rozhlasové a televizní vysílání151. 

                                                 
141 Zákon č. 127/1968 Sb., o některých přechodných opatřeních v oblasti tisku a ostatních hromadných 
informačních prostředků, ze dne 13. září 1968. 
142 Zákon č. 167/1968 Sb., o vymezení působnosti Československé socialistické republiky ve věcech tisku 
a jiných informačních prostředků, ze dne 19. prosince 1968. 
143 Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 99/1969 Sb., o některých přechodných 
opatřeních nutných k upevnění a k ochraně veřejného pořádku. 
144 Končelík, J., Večeřa, P., Orság, P.: Dějiny českých médií 20. století. Praha: Portál, 2010, ISBN 978-80-
7367-698-8, s. 240. 
145 Viz též Příloha č. 4: Budova České televize na Kavčích horách (foto). 
146 Zákon č. 180/1980 Sb., o zřízení Federálního úřadu pro tisk a informace, ze dne 16. prosince 1980. 
147 Zákon č. 60/1988 Sb., o změnách v organizaci a působnosti ministerstev a jiných ústředních orgánů 
státní správy České socialistické republiky, ze dne 21. dubna 1988. 
148 Zákon č. 86/1990 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 81/1966 Sb., o periodickém tisku a o 
ostatních hromadných informačních prostředcích, ze dne 28. března 1990. 
149 Zákon č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ze dne 30. října 1991. 
150 Zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ze dne 7. listopadu 1991. 
151 Zákon č. 103/1992 Sb., o Radě České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání, ze dne 21. února 
1992. 
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Nástup demokracie připravil i podmínky pro vznik soukromého televizního 

vysílání. Pověstnou „první vlaštovkou“ byl neúspěšný pokus Nezávislé televize (NTV). 

V listopadu 1992 byla udělena licence televizní stanici Premiéra152.  

První celoplošnou licenci získala v únoru 1993 společnost CET 21 pro budoucí 

televizi Nova. Jako první celostátní soukromá televize v celé postkomunistické 

východní Evropě začala Nova vysílat v únoru 1994 a během jednoho roku ze z ní stal 

„komerčně nejúspěšnější mediální počin v České republice s hlubokým vlivem na celou 

mediální scénu“.153 154 

 

                                                 
152 Premiéra začala vysílat v roce 1993 v Praze a středních Čechách pod názvem FTV Premiéra, později 
Premiéra TV, nyní pod názvem Prima televize. 
153 Končelík, J., Večeřa, P., Orság, P.: Dějiny českých médií 20. století. Praha: Portál, 2010, ISBN 978-80-
7367-698-8, s. 261. 
154 K tématu viz též Příloha č. 6: Digitální mapa České republiky pro televizní vysílání (obrázek) a 
Příloha č. 7: Analogová mapa České republiky pro televizní vysílání (obrázek). 
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2.2 Platná právní úprava rozhlasového a televizního  vysílání 

v České republice 

 

2.2.1 Přehled platných právních pramen ů regulace rozhlasového a 

televizního vysílání v České republice   

Platná právní úprava, která nějakým způsobem souvisí s rozhlasovým a 

televizním vysíláním v České republice představuje poměrně širokou paletu právních 

předpisů. Z těch nejzákladnějších, které se bezprostředně zaobírají předmětnou 

problematikou, můžeme jmenovat následující: 

 

� zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ze dne 7. listopadu 1991; 

� zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ze dne 7. listopadu 1991; 

� zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického 

tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), ze dne 22. února 

2000; 

� zákon č. 39/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 483/1991 Sb., o České 

televizi, ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých dalších zákonů, 

ze dne 23. ledna 2001; 

� zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a 

o změně dalších zákonů, ze dne 17. května 2001; 

� zákon č. 192/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 484/1991 Sb., o Českém 

rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, a o změně dalších zákonů, ze dne 9. 

dubna 2002; 

� zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých 

souvisejících zákonů, ze dne 22. února 2005; 

� zákon č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích a o změně 

některých zákonů, ze dne 5. srpna 2005; 

� zákon č. 304/2007 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s 

dokončením přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské 

digitální televizní vysílání, ze dne 1. listopadu 2007; 

� zákon č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání, 

ze dne 13. dubna 2010. 
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Vedle toho existuje celá řada právních předpisů, která více či méně 

s rozhlasovým a televizním vysíláním souvisí. Z této kategorie lze jmenovat: 

 

� zákon č. 517/1992 Sb., o České tiskové kanceláři, ze dne 21. října 1992; 

� zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ze dne 9. února 1995; 

� zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ze dne 8. ledna 2009; 

� zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ze dne 17. května 1990; 

� zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ze dne 16. prosince 1992; 

� zákon č. 126/1992 Sb., o ochraně znaku a názvu Červeného kříže, ze dne 5. 

března 1992; 

� zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ze dne 1. dubna 2004; 

� zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ze dne 17. 

května 1990; 

� zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ze dne 4. dubna 2000; 

� zákon č. 60/2000 Sb., o ochraně olympijských symbolik, ze dne 24. února 

2000; 

� zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, ze dne 24. 

dubna 1997; 

� zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky, ze dne 

27. září 1995; 

� zákon č. 3/1993 Sb., o státních symbolech České republiky, ze dne 17. 

prosince 1992; 

� zákon č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky, ze dne 

18. září 2001; 

� zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ze dne 5. listopadu 1991; 

� zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ze dne 26. února 1964. 

 

Zapomenout bychom neměli ani na normy vznikající na poli samoregulace. 

Z těch lze jmenovat následující: 

 

� Kodex České televize; 

� Kodex Českého rozhlasu; 

� Etický kodex Rady pro reklamu.  
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2.2.2 Zákon o provozování rozhlasového a televizníh o vysílání 

Zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o 

změně dalších zákonů, ze dne 17. května 2001, je hlavním předpisem na poli 

rozhlasového a televizního vysílání v ČR. Jeho hlavním smyslem je „zapracovat 

příslušné předpisy Evropské unie155 a upravit výkon státní správy v oblasti rozhlasového 

a televizního vysílání“.156 

V úvodní části předpisu jsou dále specifikovány základní pojmy, se kterými dále 

pracuje. Především se tak jedná o definici rozhlasového a televizního vysílání, kterým se 

rozumí „poskytování pořadů a dalších částí vysílání uspořádaných v rámci programu, 

včetně služeb přímo souvisejících s programem, provozovatelem vysílání veřejnosti 

prostřednictvím sítí elektronických komunikací...“.157 

Dalšími definovanými pojmy jsou: převzaté rozhlasové a televizní vysílání, 

celoplošné vysílání158, programová síť, regionální vysílání159, místní vysílání160, 

provozovatel rozhlasového a televizního vysílání, provozovatel převzatého vysílání, 

základní programová specifikace, program, plnoformátový program, pořad 

v rozhlasovém vysílání, teletext, reklama, služba přímo související s programem, obsah 

elektronického programového průvodce, skryté obchodní sdělení, teleshopping, 

sponzorování a obchodní sdělení.161 

 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále též jen „RRTV“ nebo „Rada“) je 

zákonem zřízeným „správním úřadem vykonávajícím státní správu v oblasti 

                                                 
155 Směrnice Rady 89/552/EHS ze dne 3. října 1989 o koordinaci některých, právních a správních 
předpisů členských států upravujících provozování televizního vysílání; Směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 97/36/ES ze dne 30. června 1997, kterou se mění směrnice Rady 89/552/EHS o 
koordinaci některých právních a správních předpisů členských států upravujících provozování televizního 
vysílání; Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/65/ES ze dne 11. prosince 2007, kterou se 
mění směrnice Rady 89/552/EHS o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států 
upravujících provozování televizního vysílání. 
156 Viz § 1 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších 
zákonů. 
157 Viz § 2 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších 
zákonů. 
158 Podmíněno v případě rozhlasového vysílání alespoň 80 % a v případě televizního vysílání alespoň 
70 % obyvateli České republiky. 
159 Vymezeno v případě rozhlasového vysílání více než 1 % a méně než 80 % a v případě televizního 
vysílání více než 1 % a méně než 70 % obyvateli České republiky ve vymezeném územním rozsahu. 
160 Místně vymezená územní oblast nesmí zahrnovat více než 1 % obyvatel České republiky. 
161 Viz § 2 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších 
zákonů. 
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rozhlasového a televizního vysílání, převzatého vysílání a v oblasti audiovizuálních 

mediálních služeb na vyžádání“. Jejími hlavními úkoly jsou:  

 

� dohled nad zachováváním a rozvojem plurality programové nabídky a 

informací ve vysílání; 

� péče o jeho obsahovou nezávislost; a  

� plnění dalších úkolů stanovených jí právními předpisy.162 

 

V rámci své působnosti pak Rada zejména: 

 

� dohlíží na dodržování právních předpisů v oblasti rozhlasového a 

televizního vysílání; 

� uděluje, mění a odnímá licence; 

� vydává, mění a zrušuje rozhodnutí o registraci k provozování převzatého 

vysílání; 

� vede evidenci provozovatelů vysílání; 

� uveřejňuje přehled žádostí o licenci a registraci a přehled udělených licencí 

a registrací včetně jejich změn; 

� ukládá sankce; 

� monitoruje obsah vysílání; 

� spolupracuje s Českým telekomunikačním úřadem163; 

� stanoví územní rozsah vysílání pro konkrétní provozovatele; 

� podílí se svými stanovisky a návrhy na vytváření zásad státní politiky ve 

vztahu k vysílání; 

� vydává statut a jednací řád Rady a organizační řád Úřadu Rady; 

� spolupracuje s orgány EU, spolupracuje s orgány jiných států a se 

samoregulačními orgány; 

� vydává stanoviska.164 

 

                                                 
162 Viz §4 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších 
zákonů. 
163 Český telekomunikační úřad - zřízen zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích 
a o změně některých souvisejících zákonů ke dni 1. 5. 2005 jako ústřední správní úřad pro výkon státní 
správy ve věcech stanovených zákonem, včetně regulace trhu a stanovování podmínek pro podnikání v 
oblasti elektronických komunikací a poštovních služeb. 
164 Viz §5 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších 
zákonů. 
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Ze své činnosti se Rada zodpovídá Poslanecké sněmovně, které musí každoročně 

předkládat výroční zprávu o své činnosti.165 

Radu tvoří 13 členů166. Ty jmenuje a odvolává předseda vlády na návrh 

Poslanecké sněmovny. Členství v Radě je veřejnou funkcí s funkčním obdobím v délce 

6-ti let. Základními podmínkami pro možnost ucházet se o členství v Radě jsou: 

 

� plná způsobilost k právním úkonům; 

� trvalý pobyt na území ČR; 

� věk minimálně 25 let; 

� bezúhonnost. 

 

S funkcí člena Rady jsou neslučitelné některé funkce ve veřejné správě. Člen 

rady tak nesmí být současně zejména: prezidentem České republiky, poslancem, 

senátorem, členem vlády, soudcem, státním zástupcem, členem Nejvyššího kontrolního 

úřadu, členem bankovní rady České národní banky, členem Rady České tiskové 

kanceláře, členem Rady České televize, členem Rady Českého rozhlasu nebo 

funkcionářem politické strany nebo hnutí. Omezena je také především účast členů Rady 

(a v některých případech dokonce i osob jim blízkým) na činnostech společností 

podnikajících ve vybraných mediálních oblastech. Při jiné výdělečné činnosti pak nesmí 

ohrozit řádný výkon své funkce v Radě nebo narušit či ohrozit důvěru v nezávislost a 

nestrannost Rady.167 S členstvím v Radě je na druhou stranu spojen nárok na plat a 

odchodné.168 

Ze svých řad si Rada volí a odvolává předsedu a 3 místopředsedy.169 

Usnášeníschopnost Rady je podmíněna přítomnosti nadpoloviční většiny jejích 

členů a současně též předsedy Rady nebo některého z místopředsedů. K většině 

                                                 
165 Viz §6 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších 
zákonů. 
166 Viz Příloha č. 5: Členové Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (tabulka). 
167 Viz §7 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších 
zákonů. 
168 Viz §10 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších 
zákonů. 
169 Viz §9 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších 
zákonů. 
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rozhodnutí postačuje nadpoloviční většina členů.170 S členstvím v Radě je také spojena 

povinnost mlčenlivosti.171 

Rada hospodaří s vlastním rozpočtem a její činnost je hrazena ze samostatné 

kapitoly státního rozpočtu České republiky. Odborné, organizační a technické 

zabezpečení činnosti Rady má ve své kompetenci Úřad Rady. Podrobnosti a organizace 

činnosti Rady a Úřadu Rady jsou upraveny v jednacím řádu Rady a organizačním řádu 

Úřadu Rady.172 

 

Vysílací licence 

Vlastní program prostřednictvím televize nebo rádia může šířit pouze subjekt, 

kterému k tomu opravňuje tzv. vysílací licence (dále též jen „Licence“). Tu uděluje 

Rada v řízení o udělení licence (dále též jen „licenční řízení“). Na udělení licence není 

právní nárok a udělována je na dobu určitou173. Obecným předpokladem pro získání 

licence je, vedle dalších speciálních požadavků174, především splnění podmínek 

stanovených pro podnikání v České republice. Zahraniční subjekt je pro tento účel 

povinen mít v ČR oprávněného zástupce.175 

Žadatel o vydání licence k vysílání musí v žádosti kromě jiného uvést i obecný 

návrh programové skladby. Pokud je pak tento návrh RRTV schválen, musí jej vysílatel 

dodržovat. 

Vedle toho Rada v rámci řízení o udělení Licence zkoumá i takové skutečnosti, 

jako například: 

 

� ekonomickou, organizační a technickou připravenost žadatele; 

� transparentnost vlastnických vztahů ve společnosti žadatele; 

� přínos programové skladby k rozmanitosti stávající nabídky vysílání; 

� plánované zastoupení evropské tvorby, tvorby evropských nezávislých 

producentů a současné tvorby; 

                                                 
170 9 hlasů je potřeba pro rozhodnutí o udělení licence, prodloužení nebo odnětí licence nebo zrušení 
registrace. 
171 Viz §8 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších 
zákonů. 
172 Viz § 11 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších 
zákonů. 
173 Max. 8 let k rozhlasovému vysílání, max. 12 let k televiznímu vysílání; může být poskytnuta i 
krátkodobá licence na dobu max. 180 dní. 
174 Viz § 13 odst. 3) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně 
dalších zákonů. 
175 Viz § 3a zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších 
zákonů. 
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� přínos uchazeče pro rozvoj původní tvorby; 

� rozsah přizpůsobení vysílání sluchově postiženým (u TV vysílání); 

� přínos k zajištění rozvoje kultury národnostních, etnických a jiných 

menšin.176 

 

O udělení licence rozhoduje Rada hlasováním na neveřejném zasedání.177 Proti 

takovému rozhodnutí se lze bránit žalobou, podanou do 30-ti dnů ode dne jeho 

doručení.178 

 

Platnost licence je vždy časově omezená a její získání je spojeno s úhradou 

správního poplatku. V případě opakovaného závažného porušení zákona o rozhlasovém 

a televizním vysílání může Rada pro rozhlasové a televizní vysílání licenci jejímu 

držiteli odebrat. Po uplynutí uvedené doby musí držitel Licence v dostatečném 

předstihu179 požádat o její prodloužení. Prodloužení Licence může Rada odepřít 

v případech, kdy pozbyl své způsobilosti pro držení Licence anebo porušuje své 

zákonné povinnosti zejména následujícími způsoby: 

 

� nevhodným způsobem prezentuje válku nebo líčí krutá nebo jinak nelidská 

jednání; 

� vysílá pořady podněcující k nenávisti z důvodu pohlaví, rasy, barvy pleti, 

jazyka, víry a náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národního 

nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, 

majetku, rodu nebo jiného postavení; 

� nevhodným způsobem prezentuje osoby umírající nebo vystavené těžkému 

tělesnému nebo duševnímu utrpení; 

� vysílá podprahová sdělení; 

                                                 
176 Viz § 17 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších 
zákonů. 
177 Viz § 18 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších 
zákonů. 
178 Viz § 19 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších 
zákonů. 
179 U celoplošného rozhlasového vysílání v období od počátku 36. do konce 30. měsíce před pozbytím 
platnosti stávající licence; u celoplošného televizního vysílání v období od počátku 48. do konce 42. 
měsíce před pozbytím platnosti stávající licence; u místního rozhlasového nebo televizního vysílání v 
období od počátku 36. do konce 30. měsíce před pozbytím platnosti stávající licence. 
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� vysílá pořady, které mohou vážně narušit fyzický, psychický nebo mravní 

vývoj dětí a mladistvých tím, že obsahují pornografii a hrubé samoúčelné 

násilí; nebo 

� převedl bez předchozího souhlasu Rady na třetí osoby podíl ve společnosti 

provozovatele vysílání s licencí. 180 

 

RRTV má za povinnost kontrolovat vysílání všech držitelů vysílacích licencí a je 

v případě porušení zákona oprávněna coby správní orgán udělovat za jeho porušení 

sankce. Společnost, která program fyzicky vyrábí, držitelem licence být nemusí. Držitel 

licence si tak může kompletní výrobu programu zadat u tzv. servisní organizace. Právní 

odpovědnost za obsah vysílání je ale v takovém případě stále na držiteli licence. 

 

Registrace 

Registrace se váže k provozovateli převzatého vysílání prostřednictvím sítě 

elektronických komunikací. Při splnění zákonných podmínek je na registraci právní 

nárok.181 

Zvláštní podmínky jsou stanoveny pro provozování převzatého vysílání 

prostřednictvím vysílačů. Ty spočívají v povinnosti provozovatele převzatého vysílání 

v případě potřeby uvolnit přenosovou kapacitu přenosové sítě pro provozovatele 

(vlastního) vysílání.182 

S registrací je spojena povinnost provozovatele předem oznamovat Radě změnu 

vybraných skutečností, uváděných v přihlášce o registraci, jako například: 

 

� informace o vkladech jednotlivých společníků, jejich obchodních podílech a 

hlasovacích právech; 

� seznamu akcionářů / společníků; 

� programové nabídky; 

� územního rozsahu vysílání.183 

 

                                                 
180 Viz § 12a zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně 
dalších zákonů. 
181 Viz § 26 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších 
zákonů. 
182 Viz § 28a zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně 
dalších zákonů. 
183 Viz § 29 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších 
zákonů. 
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Práva a povinnosti při vysílání programu 

Zákon o rozhlasovém a televizním vysílání stanoví provozovatelům poměrně 

široký katalog práv a povinností, které jsou rozděleny do následujících skupin: 

 

a) Obsah programů – zejm. svoboda a nezávislost při vysílání, objektivita a 

vyváženost informací a nabídky pořadů, oddělení názorů a hodnocení od 

zpravodajství, právo zařazovat komerční sdělení; 184 

b) Základní povinnosti provozovatelů vysílání a provozovatelů převzatého 

vysílání – zejm. provozovat vysílání vlastním jménem, na vlastní účet a 

vlastní odpovědnost, válku a krutá nebo jinak nelidská jednání prezentovat 

pouze požadovaným způsobem, pořady nepodněcovat k nenávisti, 

nezařazovat podprahová sdělení, vysíláním neohrožovat fyzický, psychický 

nebo mravní vývoj dětí a mladistvých, bezdůvodně a nevhodně 

nezobrazovat osoby umírající nebo vystavené těžkému tělesnému nebo 

duševnímu utrpení, vysíláním neutvrzovat stereotypní předsudky týkající se 

menšin, omezení vysílání vulgarismů a nadávek, v určených případech 

poskytnout vysílací čas orgánům veřejné správy pro důležitá a neodkladná 

oznámení, archivovat záznamy všech pořadů a na výzvu je zapůjčit Radě, 

v televizním vysílání uvádět logo televizního programu, informovat Radu o 

technických překážkách vysílání, ve vybraném rozsahu přizpůsobit vysílání 

handicapovaným osobám185, udržovat veřejně přístupné informace o 

provozovateli a jeho kontaktních údajích; 186 

c) Povinnosti provozovatele vysílání při vysílání událostí značného 

společenského významu – zejm. neomezovat bezplatné sledování 

takovýchto událostí, vysílání ze záznamu na úkor přímého přenosu pouze 

v případě současného vysílání přímého přenosu jiné takové události;187 

d) Vysílání krátkých zpravodajských výňatků – zejm. jiným 

provozovatelům v rámci EU umožnit přístup k vysílání události zvýšeného 

                                                 
184 Viz § 31 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších 
zákonů. 
185 Celoplošný TV provozovatel s licencí - min. 15 % pořadů s titulky a min. 2 % pořadů pro osoby se 
zrakovým postižením. Celoplošný TV provozovatel ze zákona – min. 70 % pořadů s titulky a min. 2 % 
pořadů ve znakovém jazyce nebo se simultánním tlumočením do znakového a min. 10 % pořadů pro 
osoby se zrakovým postižením. 
186 Viz § 32 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších 
zákonů. 
187 Viz § 33 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších 
zákonů. 
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zájmu veřejnosti pro pořízení krátkého zpravodajského výňatku188, krátký 

zpravodajský výňatek musí být označen uvedením zdroje.189 

 

Ochrana osob dotčených obsahem vysílání 

Byla-li nějaká osoba dotčena obsahem rozhlasového nebo televizního vysílání, 

dává jí zákon následující možnosti: 

 

a) Právo na odpověď – pokud bylo vysíláním uveřejněno sdělení, dotýkající 

se cti, důstojnosti nebo soukromí fyzické osoby anebo jména nebo dobré 

pověsti právnické osoby, má tato právo požadovat na provozovateli 

uveřejnění odpovědi, odpověď musí být přiměřená původnímu sdělení a 

musí se omezit na skutková tvrzení;190 a 

b) Dodatečné sdělení – pokud bylo ve vysílání uveřejněno sdělení o trestním 

řízení nebo o řízení ve věcech přestupků vedeném proti fyzické osobě anebo 

o řízení ve věcech správních deliktů vedeném proti fyzické nebo právnické 

osobě, má taková osoba právo požadovat na provozovateli vysílání 

uveřejnění informace o výsledku tohoto řízení.191 

 

Odpověď nebo dodatečné sdělení přitom musí být uveřejněno rovnocenným a 

rozsahem přiměřeným způsobem ve stejném pořadu nebo ve stejně hodnotném 

vysílacím čase, v jakém bylo uveřejněno napadené sdělení.192  

Významným ustanovením z hlediska novinářské praxe je § 41, upravující 

ochranu zdroje a obsahu informací. Na jeho základě může osoba, která se podílela na 

získávání nebo zpracování informací pro uveřejnění nebo uveřejněných ve vysílání, má 

právo odepřít soudu, jinému státnímu orgánu nebo orgánu veřejné správy: 

 

� poskytnutí informace o původu či obsahu těchto informací; a 

� předložení nebo vydání věci, z nichž by mohl být zjištěn původ či obsah 

těchto informací. 

                                                 
188 Nesmí přesáhnout 90 sekund. 
189 Viz § 34 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších 
zákonů. 
190 Viz § 35 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších 
zákonů. 
191 Viz § 36 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších 
zákonů. 
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Podpora evropské tvorby a evropské nezávislé a současné tvorby 

Samostatná hlava zákona o rozhlasovém a televizním vysílání je věnována také 

podpoře evropské tvorby a evropské nezávislé a současné tvorby. Tam, kde je to 

proveditelné, tak provozovatel193 musí vyhradit evropským dílům nadpoloviční podíl 

celkového vysílacího času každého svého programu194.  

Pro evropská díla vyrobená nezávislými výrobci pak musí být věnováno alespoň 

10 % celkového vysílacího času každého programu anebo vynaložit alespoň 10 % svého 

programového rozpočtu na výrobu nebo nákup evropských děl vyrobených nezávislými 

výrobci. Z toho by mělo alespoň 10 % připadat na díla, od jejichž prvního zveřejnění 

neuplynulo více než 5 let.195 

 

Obchodní sdělení 

Zákon o rozhlasovém a televizním vysílání věnuje poměrně širokou pozornost 

obchodním sdělením ve vysílání. V první řadě tak definuje některé základní pojmy 

z oblasti marketingu; z jeho ustanovení tak vyplývá, že: 

 

� reklamou se rozumí „jakékoliv veřejné oznámení, vysílané za úplatu nebo 

obdobnou protihodnotu nebo vysílané za účelem vlastní propagace 

provozovatele vysílání, s cílem propagovat dodání zboží nebo poskytnutí 

služeb za úplatu, včetně nemovitého majetku, práv a závazků“; 

� skrytým obchodním sdělením je „slovní nebo obrazová prezentace zboží, 

služeb, jména nebo názvu, ochranné známky nebo činnosti výrobce zboží 

nebo poskytovatele služeb, uvedená provozovatelem vysílání v pořadu, 

pokud tato prezentace záměrně sleduje reklamní cíl a může veřejnost uvést v 

omyl o povaze této prezentace; taková prezentace je považována za 

záměrnou zejména tehdy, dojde-li k ní za úplatu nebo obdobnou 

protihodnotu“; 

� teleshoppingem je označována „přímá nabídka zboží, a to včetně 

nemovitého majetku, práv a závazků, nebo služeb, určená veřejnosti a 

                                                                                                                                               
192 Viz § 38 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších 
zákonů. 
193 Kromě výjimek, uvedených v § 45. 
194 Nezapočítává se čas určený vysílání zpravodajských pořadů, sportovních událostí, soutěží, teletextu, 
reklamy a teleshoppingu. 
195 Viz § 42 - § 44 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně 
dalších zákonů. 
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zařazená do rozhlasového či televizního vysílání za úplatu nebo obdobnou 

protihodnotu“; 

� sponzorováním je „jakýkoliv příspěvek od osoby, která neprovozuje 

rozhlasové nebo televizní vysílání, neposkytuje audiovizuální mediální 

služby na vyžádání, ani nevyrábí audiovizuální díla, poskytnutý k přímému 

nebo nepřímému financování rozhlasového nebo televizního programu nebo 

pořadu s cílem propagovat své jméno nebo název, ochrannou známku, 

výrobky, služby, činnosti nebo obraz na veřejnosti“; 

� podprahovým sdělením je rozuměna „zvuková, obrazová nebo zvukově-

obrazová informace, která je záměrně zpracována tak, aby měla vliv na 

podvědomí posluchače nebo diváka, aniž by ji mohl vědomě vnímat 

obchodním sdělením reklama, teleshopping a sponzorování a v případě 

televizního vysílání rovněž umístění produktu nebo jiná obrazová sekvence 

se zvukem nebo bez zvuku, která je určena k přímé nebo nepřímé propagaci 

zboží nebo služeb osoby vykonávající hospodářskou činnost, popřípadě 

jejího obrazu na veřejnosti, a která doprovází pořad nebo je do pořadu 

zahrnuta za úplatu nebo obdobnou protihodnotu nebo za účelem vlastní 

propagace“; 

� umístěním produktu  je „jakákoli podoba začlenění výrobku, služby, 

ochranné známky, která se k výrobku nebo službě váže, nebo zmínky o 

výrobku a službě do pořadu za úplatu nebo obdobnou protihodnotu“.196 

 

Jako základní povinnosti provozovatelů při vysílání reklam jsou explicitně 

uvedeny zejména následující: 

 

� zajistit, aby vysílané pořady neobsahovaly podprahová sdělení; 

� nezařazovat do programů reklamy, které obsahují vulgarismy a nadávky; 

� významné restrikce jsou pochopitelně také ve vztahu k zobrazování násilí, 

války, podněcování k nenávisti z důvodu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, 

víry a náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národního nebo 

sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, 

                                                 
196 Viz § 2 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších 
zákonů. 
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majetku, rodu nebo jiného postavení, ohrožování fyzického, psychického 

nebo mravního vývoje dětí apod.197 

 

Samotné problematice obchodních sdělení je věnována celá IV. hlava páté části 

zákona. Zakázána jsou zde především: 

 

a) obchodní sdělení, která nejsou snadno rozpoznatelná; 

b) obchodní sdělení, která podporují chování ohrožující zdraví nebo 

bezpečnost nebo chování, které hrubě ohrožuje ochranu životního prostředí; 

c) obchodní sdělení, v nichž účinkují hlasatelé, moderátoři a redaktoři 

zpravodajských a politicko-publicistických pořadů; 

d) náboženská a ateistická obchodní sdělení; 

e) obchodní sdělení politických stran a hnutí a obchodní sdělení nezávislých 

kandidátů na poslance, senátory nebo členy zastupitelstva územního 

samosprávného celku, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak; 

f) obchodní sdělení týkající se léčivých přípravků nebo léčebných postupů, 

které jsou v České republice dostupné pouze na lékařský předpis; 

g) obchodní sdělení týkající se cigaret nebo jiných tabákových výrobků; 

h) skrytá obchodní sdělení; 

i) obchodní sdělení obsahující podprahové sdělení; 

j) obchodní sdělení, která snižují lidskou důstojnost; 

k) obchodní sdělení útočící na víru nebo náboženství nebo na politické nebo 

jiné smýšlení; 

l) obchodní sdělení obsahující diskriminaci na základě pohlaví, rasy, barvy 

pleti, jazyka, víry a náboženství, politického nebo jiného smýšlení, 

národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické 

menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení.198 

 

Obchodní sdělení dále nesmějí fyzicky nebo mravně ohrožovat děti a 

mladistvé tím, že: 

 

                                                 
197 Viz § 32 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších 
zákonů. 
198 Viz § 48 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších 
zákonů. 
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a) přímo nabádají děti a mladistvé ke koupi nebo pronájmu určitého výrobku 

nebo služby s využitím jejich nezkušenosti nebo důvěřivosti; 

b) přímo nabádají děti a mladistvé, aby přemlouvali své rodiče nebo jiné osoby 

ke koupi nabízeného zboží nebo služeb; 

c) využívají zvláštní důvěru dětí a mladistvých ke svým rodičům, učitelům 

nebo k jiným osobám, nebo 

d) bezdůvodně ukazují děti a mladistvé v nebezpečných situacích.199 

 

Za pravdivost údajů obsažených v obchodním sdělení je odpovědný jeho 

zadavatel; pokud není znám, pak provozovatel vysílání.200 

 

Reklamy a teleshopping ve vysílání musí dále splňovat následující kritéria: 

 

� musí být snadno rozeznatelné; 

� neměly by být zařazovány izolovaně; 

� reklamy na erotické služby a výrobky nesmějí (až na výjimky) být vysílány 

v době od 06.00 hodin do 22.00 hodin; 

� nesmí být bezprostředně před vysíláním bohoslužeb ani bezprostředně poté; 

� nesmí nepřiměřeně narušovat celistvost pořadu; 

� přerušit pořad maximálně ve stanovených intervalech; 

� nepřesáhnout maximální stanovený časový rozsah.201 

 

Speciální omezení se týkají propagace alkoholických nápojů. Taková obchodní 

sdělení nesmějí: 

 

a) být zaměřeny speciálně na děti a mladistvé nebo zobrazovat děti a mladistvé 

konzumující alkoholické nápoje; 

b) spojovat spotřebu alkoholických nápojů se zvýšenými tělesnými výkony 

nebo řízením vozidla; 

                                                 
199 Viz § 48 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších 
zákonů. 
200 Viz § 48 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších 
zákonů. 
201 Viz §§ 49 - 51 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně 
dalších zákonů. 
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c) vytvářet dojem, že spotřeba alkoholických nápojů přispívá ke 

společenskému nebo sexuálnímu úspěchu; 

d) tvrdit, že alkoholické nápoje mají léčebné, stimulující nebo uklidňující 

účinky nebo že jsou prostředkem řešení osobních konfliktů; 

e) podporovat nestřídmou spotřebu alkoholických nápojů nebo ukazovat 

abstinenci nebo umírněnost v požívání alkoholických nápojů v nepříznivém 

světle; 

f) zdůrazňovat vysoký obsah alkoholu jako pozitivní kvalitu alkoholického 

nápoje.202 

 

Specifické podmínky jsou stanoveny i pro vysílání sponzorovaných programů 

a pořadů. Jedná se zejména o následující: 

 

a) obsah a chronologické uspořádání pořadů nesmí být ovlivněny způsobem, 

kterým by mohla být dotčena redakční odpovědnost a nezávislost 

provozovatele vysílání; 

b) pořady nesmí přímo nabádat k nákupu nebo pronájmu zboží nebo služeb; 

c) sponzorem nesmí být osoba, jejímž hlavním předmětem činnosti je výroba 

nebo prodej cigaret nebo jiných tabákových výrobků; 

d) pokud je sponzorem výrobce nebo distributor léčivých přípravků nebo 

postupů, lze propagovat pouze jméno nebo název takového sponzora, nikoli 

však léčivé přípravky nebo léčebné postupy na lékařský předpis; 

e) každý sponzorovaný pořad musí být vždy na začátku a dále v průběhu nebo 

na konci zřetelně označen odkazem na sponzora; 

f) sponzorování pořadu musí být oznámeno se zřetelným označením sponzora 

včetně předmětu jeho činnosti; 

g) sponzorovány nesmí být zpravodajské a politicko-publicistické pořady.203 

 

Co se týče umisťování produktů v pořadech (tzv. „place marketingu“), pak: 

 

                                                 
202 Viz § 52 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších 
zákonů. 
203 Viz § 53 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších 
zákonů. 
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� smí být aplikováno pouze v kinematografických dílech, ve filmech a 

seriálech vytvořených pro televizní vysílání nebo pro audiovizuální mediální 

služby na vyžádání a ve sportovních a zábavných pořadech (pokud se 

nejedná o pořady pro děti) nebo jsou příslušné zboží či služby poskytovány 

bezplatně zejm. jako rekvizity nebo ceny pro soutěžící; 

� obsah pořadů a doba jejich vysílání nesmějí být ovlivněny tak, aby tím byla 

dotčena redakční odpovědnost a nezávislost provozovatele vysílání; 

� pořady nesmějí přímo nabádat k nákupu nebo pronájmu zboží nebo služeb; 

� pořady nesmějí nepatřičně zdůrazňovat umístěný produkt; 

� pořady (až na stanovené výjimky) musejí být zřetelně označeny jako pořady 

obsahující umístění produktu; 

� umístěným produktem nesmí být cigarety nebo jiné tabákové výrobky, nebo 

produkt osob, jejichž hlavním předmětem činnosti je výroba nebo prodej 

cigaret nebo jiných tabákových výrobků, nebo léčivé přípravky nebo 

léčebné postupy na lékařský předpis.204 

 

Povinnosti provozovatelů vysílání a provozovatelů převzatého vysílání 

v kabelovém systému 

Provozovatelé kabelového vysílání jsou povinni na žádost obcí vyhradit jeden 

kanál pro bezplatný místní informační systém těchto obcí. Provozovatelé převzatého 

vysílání pak navíc do své programové skladby musí zařadit všechny volně přístupné 

programy zemského vysílání provozovatelů vysílání ze zákona. Tomu odpovídá i 

povinnost provozovatelů vysílání ze zákona tyto programy k takovému účelu bezplatně 

poskytnout.205 

 

Zajištění plurality informací  

Pluralitu informací v  rozhlasovém a televizním vysílání zákon o rozhlasovém a 

televizním vysílání zajišťuje následujícím způsobem: 

 

                                                 
204 Viz § 53a zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně 
dalších zákonů. 
205 Viz § 54 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších 
zákonů. 
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� jedna osoba nesmí být držitelem více než jedné celoplošné licence v rámci 

daného média (rádia nebo televize) a vysílací technologie (digitální nebo 

analogové); 

� provozovatel celoplošného analogového vysílání se nesmí majetkově podílet 

na podnikání jiného provozovatele celoplošného analogového vysílání 

v rámci daného média a vysílací technologie; 

� omezeno je slučování provozovatelů celoplošného vysílání, a to i 

prostřednictvím osob blízkých; 

� omezení maximálního povoleného pokrytí u držitele více licencí 

k regionálnímu vysílání, kdy nesmí takové jeho vysílání přesáhnout u 

televizního vysílání 70 % celkového počtu obyvatel ČR206 a u rozhlasového 

vysílání pak 300 % celkového počtu obyvatel ČR207; 

� omezení majetkové spoluúčasti jedné osoby na podnikání více 

provozovatelů, kdy platí stejné limity jako v předchozím bodě208; 

� omezení rozsahu programové sítě, kdy tato nesmí překročit u rozhlasového 

vysílání 80 % a u televizního vysílání 70 % celkového počtu obyvatel České 

republiky; 

� omezení možnosti změny programové sítě nebo provozovatele vysílání, od 

kterého je program přijímán v rámci jedné Licence; 

� povinnost nahlašovat Radě vzájemné slučování provozovatelů ve 

specifikovaných případech209.210 

 

Sankční ustanovení 

Sankčním ustanovením za porušení povinností na úseku rozhlasového a 

televizního vysílání je věnována Část sedmá zákona o rozhlasovém a televizním 

vysílání. Pro vymáhání zákonných povinností jsou zde Radě k dispozici následující 

nástroje: 

 

                                                 
206 Každý pokrytý obyvatel se započítává pouze jednou. 
207 Každý pokrytý obyvatel se započítává tolikrát, kolik programů vysílaných na základě všech jednou 
osobou držených licencí může přijímat. 
208 Sčítá se pokrytí všech provozovatelů v rámci daného média, na jejichž podnikání se osoba majetkově 
podílí. 
209 Jedním ze sledovaných kritérií je dosažení tzv. podstatného vlivu, kterým se rozumí podíl na 
hlasovacích právech vyšší než 34 %, rozhodování o většině klíčových pracovníků nebo možnost 
vykonávat rozhodující vliv na řízení daného provozovatele. 
210 Viz §§ 55 - 58 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně 
dalších zákonů. 
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� opatření k nápravě – v případě porušení povinností daných zákonem nebo 

podmínek udělené licence rada upozorní provozovatele na závadný stav a 

stanoví mu přiměřenou lhůtu k nápravě; 

� udělování pokut – až do výše 10.000.000,- Kč; 

� pozastavení převzatého vysílání; 

� odnětí licence; a 

� zrušení registrace.211
 

 

                                                 
211 Viz §§ 59 - 65 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně 
dalších zákonů. 
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2.2.3 Zákon o České televizi 

Zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ze dne 7. listopadu 1991, je právním 

předpisem, jímž došlo ke zřízení České televize (dále též jen „ČT“) a stanovení 

podmínek jejího provozu. 

Česká televize je tedy právnickou osobou se sídlem v Praze, hospodařící 

s vlastním majetkem. Za její závazky neodpovídá stát a právě tak ani ČT neodpovídá za 

závazky státu.212 

Hlavním smyslem České televize je poskytování tzv. „veřejné služby v oblasti 

televizního vysílání“, jíž se rozumí „poskytování služby veřejnosti tvorbou a šířením 

televizních programů, popřípadě dalšího multimediálního obsahu a doplňkových služeb 

na celém území České republiky“.213 Přitom ČT plní následující hlavní úkoly: 

 

� poskytuje objektivní, ověřené, vyvážené a všestranné informace; 

� přispívá k právnímu vědomí obyvatel; 

� vytváří a šíří programy; 

� poskytuje vyváženou nabídku pořadů pro všechny skupiny obyvatel; 

� rozvíjí kulturní identitu obyvatel; 

� vyrábí a vysílá zejména zpravodajské, publicistické, dokumentární, 

umělecké, dramatické, sportovní, zábavné a vzdělávací pořady a pořady pro 

děti a mládež.214 

 
V  technologické rovině ČT realizuje především následující aktivity: 

 

� provozuje celoplošné analogové a digitální televizní vysílání dvou 

televizních programů215 a digitální vysílání dalších alespoň dvou 

programů216 ve stanoveném rozsahu217 (označováno souhrnně jako 

„multiplex veřejné služby“218);  

                                                 
212 Viz § 1 zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi. 
213 Viz § 2 zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi. 
214 Viz § 2 zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi. 
215 V současné době ČT1 a ČT2. 
216 V současné době ČT4 a ČT24. 
217 Celoplošným vysíláním se rozumí pokrytí alespoň 95 % obyvatel České republiky. 
218 V multiplexu veřejné služby musí být alespoň 80 % souhrnného datového toku vyhrazeno šíření 
televizních a rozhlasových programů; zbývající část souhrnného datového toku lze využít k šíření 
doplňkových služeb. 
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� společně s Českým rozhlasem sestavuje souhrnný datový tok a odpovídá za 

jeho správu a jeho předání k šíření; 

� zřizuje síť vlastních zpravodajů; 

� zajišťuje regionální vysílání v oblasti zpravodajských a publicistických 

pořadů; 

� vytváří, udržuje a využívá archivní fondy; 

� podporuje českou filmovou tvorbu; 

� vysílá díla domácí a zahraniční tvorby; 

� alespoň na jednom programu poskytuje 24-hodinovou programovou službu; 

� poskytuje teletextové služby; 

� ve stanoveném rozsahu vysílá pořady přizpůsobené pro zrakově a sluchově 

postižené219; 

� je aktivní v oblastech nových vysílacích technologií a služeb. 220 

 

Rada České televize 

Rada České televize (dále též jen „RČT“ nebo „Rada ČT“) je především 

„orgánem, jímž se uplatňuje právo veřejnosti na kontrolu činnosti České televize“.  

Ze své činnosti se RČT odpovídá Poslanecké sněmovně221 a v souvislosti s tím jí 

každoročně předkládá Výroční zprávu o činnosti České televize a Výroční zprávu o 

hospodaření České televize222. Náklady na činnost RČT jsou hrazeny z rozpočtu České 

televize.223 

Členství v RČT je honorovanou224 veřejnou funkcí.225 Tento orgán má 15 členů, 

které volí a odvolává Poslanecká sněmovna z kandidátů, navržených sdruženími 

představujícími kulturní, regionální, sociální, odborové, zaměstnavatelské, náboženské, 

vzdělávací, vědecké, ekologické a národnostní zájmy226. Základními podmínkami pro 

členství v RČT jsou:  

 

� způsobilost k právním úkonům; 

� trvalý pobyt na území ČR; a 

                                                 
219 Min. 70 % pořadů s titulky, min. 2 % pořadů ve znakovém jazyce nebo s tlumočením do znakového 
jazyka, min. 10 % pořadů přizpůsobených zrakově postiženým. 
220 Viz § 3 zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi. 
221 Rozumí se Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky. 
222 Viz § 8 zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi. 
223 Viz § 8 zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi. 
224 Výši odměny určuje svým usnesením Poslanecká sněmovna. 
225 Viz § 4 zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi. 
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� bezúhonnost.227 

 

S členstvím v Radě České televize je neslučitelný výkon následujících funkcí: 

prezidenta republiky, poslance, senátora, člena vlády, soudce, státního zástupce, člena 

Nejvyššího kontrolního úřadu, člena bankovní rady České národní banky, jakékoli 

funkce ve veřejné správě, člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, člena Rady 

Českého rozhlasu, člena Rady České tiskové kanceláře, generálního ředitele Českého 

rozhlasu a člena dozorčí komise České televize nebo člena dozorčí komise Českého 

rozhlasu. Pro členy ŘČT jsou omezeny také takové aktivity, jako např. politická činnost, 

jednání ve prospěch skupinových zájmů, podnikání v oblasti hromadných sdělovacích 

prostředků, zastupování cizích obchodních zájmů, jiná funkce či výdělečná činnost 

v rámci České televize. 228 

Funkční období člena Rady ČT je 6 let, přičemž každé 2 roky je volena jedna 

třetina členů. Ze svého středu si členové volí a odvolávají předsedu.229 

 Pro řízení své činnosti přijímá RČT jednací řád. K její usnášeníschopnosti je 

zapotřebí přítomnost nadpoloviční většiny všech členů, mezi nimiž je také předseda 

nebo místopředseda Rady ČT. Pro přijetí rozhodnutí je potřeba nadpoloviční většiny 

přítomných členů, ve specifických případech je potřeba nadpoloviční většiny všech 

členů a k rozhodnutí o jmenování nebo o odvolání generálního ředitele České televize 

pak minimálně 10 hlasů. Až na zvláštní případy platí, že jednání RČT je veřejné.230 

 Z hlediska působnosti Rada České televize vykonává následující: 

 

� jmenuje a odvolává generálního ředitele ČT; 

� jmenuje a odvolává ředitele televizních studií; 

� schvaluje rozpočet a vybrané účetní dokumenty ČT; 

� kontroluje hospodaření ČT; 

� sleduje transparentnost finančních vztahů v ČT; 

� schvaluje Statut České televize231; 

� předkládá Poslanecké sněmovně ke schválení Kodex České televize; 

� schvaluje zřizování nebo rušení televizních studií; 

                                                                                                                                               
226 V RČT musí být zastoupeny významné regionální, politické, sociální a kulturní názorové proudy. 
227 Viz § 4 zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi. 
228 Viz § 5 zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi. 
229 Viz § 4 zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi. 
230 Viz § 7 zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi. 
231 Viz Příloha č. 9: Statut České televize (text). 
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� rozhoduje o stížnostech týkajících se generálního ředitele; 

� dohlíží na plnění úkolů veřejné služby v oblasti televizního vysílání a na 

naplňování zásad vyplývajících z Kodexu České televize; 

� vydává stanoviska a doporučení týkající se programové nabídky; 

� schvaluje dlouhodobé plány programového, technického a ekonomického 

rozvoje; 

� zřizuje dozorčí komisi, schvaluje její kontrolní řád a určuje výši odměn 

jejích členů; a 

� určuje mzdu generálního ředitele.232 

 
Přímo zasahovat do výroby a vysílání televizních pořadů ovšem Rada České 

televize ani její jednotliví členové nesmějí.233 

 
Dozorčí komise 

Dozorčí komise (dále též jen „DK“) je „poradním orgánem Rady ČT ve věcech 

kontroly hospodaření České televize“. Za tím účelem sleduje účelné a hospodárné 

využívání finančních zdrojů a majetku ČT. Přitom může nahlížet do všech účetních 

dokladů, účetních záznamů a dalších písemností České televize a požadovat relevantní 

informace od jejích zaměstnanců. O zjištěných nedostatcích informuje Radu ČT 

společně s návrhy na nápravu. 

Dozorčí komise má 5 členů, volených a odvolávaných Radou ČT. Jejich funkční 

období činí 4 roky234. Ze svého středu si DK volí a odvolává předsedu a místopředsedu. 

Pro účely své činnosti Dozorčí komise rovněž přijímá svůj jednací řád. Její 

jednání jsou neveřejná a probíhají minimálně jednou měsíčně. Usnášeníschopnost je 

podmíněna přítomností předsedy nebo místopředsedy a minimálně dvou dalších členů. 

K přijetí usnesení postačuje nadpoloviční většina hlasů přítomných členů. 

O své činnosti podává DK každé čtvrtletí písemnou zprávu Radě ČT.235 

 
Generální ředitel 

Generální ředitel České televize je především jejím statutárním orgánem. 

Jmenován a odvoláván je Radou ČT, které se také zodpovídá ze své činnosti. 

Při výkonu své funkce plní generální ředitel zejména následující úkoly: 

                                                 
232 Viz § 8 zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi. 
233 Viz § 8 zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi. 
234 Maximálně 4 po sobě jdoucí funkční období. 
235 Viz § 8a zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi. 
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� zastupuje ČT navenek; 

� uzavírá smlouvy236; 

� s předchozím souhlasem Rady ČT zrušuje a zřizuje televizní studia237; 

� po projednání s Radou ČT v případech stanovených Statutem ČT jmenuje a 

odvolává vedoucí zaměstnance České televize.238 

 
 

Financování České televize 

Hlavními zdroji financování ČT jsou: 

 

a) televizní poplatky239; a  

b) vlastní podnikatelská činnost.240 

 

Podnikatelská činnost České televize musí souviset s předmětem její činnosti a 

nesmí ohrozit plnění jejích úkolů. Přitom musí takové podnikatelské aktivity 

organizačně i účetně oddělit od činností spočívajících v poskytování veřejné služby v 

oblasti televizního vysílání.241 

 

Televizní studia 

Televizní studia (dále též jen „TS“) jsou součástí České televize. Přímo zákonem 

byla zřízena Televizní studio Brno a Televizní studio Ostrava. Další TS může zřizovat 

nebo rušit generální ředitel ČT.242 

Jménem televizního studia jedná a vystupuje243 jeho ředitel. Za činnost TS 

odpovídá ředitel generálnímu řediteli ČT. 

Rozsah regionálního vysílání u Televizního studia Brno a Televizního studia 

Ostrava činí minimálně 25 minut denně, u ostatních TS to může být méně. Podíl 

                                                 
236 Pro smlouvy o pronájmu nemovitostí nebo jejich částí v majetku ČT na dobu delší než 3 měsíce nebo 
smlouvy o převodu, popř. zatížení nemovitostí nebo jejich částí v majetku ČT potřebuje předchozí 
souhlas Rady. 
237 S výjimkou Televizního studia Brno a Televizního studia Ostrava. 
238 Viz § 9 zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi. 
239 Měsíční výše televizního poplatku činí 135 Kč. – Viz § 6 zákona č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a 
televizních poplatcích a o změně některých zákonů. 
240 Viz § 10 zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi. 
241 Viz §§ 11 a 11a zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi. 
242 V současné době jsou (vyjma Kavčích hor) v provozu pouze následující televizní studia: Televizní 
studio Brno, Televizní studio Ostrava. 
243 S výjimkou uzavírání smluv o převodu, popřípadě o zatížení nemovitostí nebo jejich částí v majetku 
České televize. 
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vysílání televizních studií na celostátních vysílacích okruzích musí být minimálně v 

rozsahu 20 % celkového vysílacího času ČT.244 

 

                                                 
244 Viz § 12 zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi. 
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2.2.4 Kodex České televize 

Kodex České televize (dále též jen „Kodex ČT“) je dokument předložený Radou 

ČT a schválený Poslaneckou sněmovnou dne 2. července 2003. Jedná se o právní 

předpis z oblasti samoregulace245, jehož přijetí je předjímáno zákonem o České 

televizi.246 

Hlavním cílem Kodexu ČT je „stanovit zásady naplňování veřejné služby 

v oblasti televizního vysílání závazné pro Českou televizi a její pracovníky, ... přispět k 

rozvoji veřejné služby, kterou poskytuje Česká televize, ... sloužit jako vodítko pro 

správné rozhodování při řešení konkrétních otázek a problémů televizního vysílání... 

Současně představuje závazek kvality daný divákům a veřejnosti”.247 

Východiskem Kodexu ČT je „pojetí veřejné služby zajišťující přístup k 

informacím, kultuře, vzdělání a zábavě pro všechny občany“. ČT by přitom neměla být 

médiem, zaměřeným pouze na majoritní cílovou skupinu, ale stranou nesmí zůstávat ani 

menšinoví diváci. V tomto smyslu má tedy představovat „veřejný prostor pro setkávání 

zkušeností, postojů a prožitků vlastních různým lidem a skupinám“ a „napomáhat 

kulturní seberealizaci rozmanitých menšin, jež se ocitají mimo hlavní proud názorů, 

kultury a zábavy, při současném poznání těchto menšin většinou“.248 Jako veřejná 

služba tak musí být Česká televize otevřená, nestranná a nezávislá. Vždy musí stát „na 

straně lidské důstojnosti, základních lidských práv a svobod a úcty k přírodě a 

kulturnímu dědictví“.249 Ve vztahu k programům ČT by hlavními způsoby přístupu 

měla být tvořivost, tolerance a kritické myšlení. 

Hlavním účelem existence ČT by mělo být “zajistit veřejnosti zdroj informací, 

kritické reflexe, umělecké tvorby a zábavy, které jsou chráněny před lobbistickými 

tlaky”.250 Měla by přispívat k „vytváření prostoru svobody slova, myšlení a tvorby...” 

Česká televize by také v rámci veřejné služby měla „informovat, poskytovat kritickou 

reflexi událostí, vzdělávat a bavit v ovzduší úcty k člověku, k jeho dílu i ke všem 

formám existence”.251 

                                                 
245 Viz též kapitola 1.1.12 Samoregulace a etické kodexy. 
246 Viz § 8 zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi. 
247 Viz Preambule Kodexu České televize. 
248 Viz Preambule Kodexu České televize. 
249 Viz Preambule Kodexu České televize. 
250 Viz Preambule Kodexu České televize. 
251 Viz Preambule Kodexu České televize. 
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Důležitou složkou činnosti ČT by mělo být rovněž poznávání potřeb občanů a 

jednotlivých skupin společnosti prostřednictvím neustále vyhledávaných a posilovaných 

zpětných vazeb s veřejností.  

Naplňování výše uvedených cílů by Česká televize měla realizovat zejména 

prostřednictvím následujících činností, zásad a přístupů: 

 

� vytváření orientačního bodu pro všechny členy společnosti a podpory 

soudržnost společnosti a integraci všech jednotlivců, skupin a společenství;  

� snahy být fórem pro veřejnou diskusi; 

� poskytování nestranného a nezávislého zpravodajství, informací a 

komentářů; 

� vytváření pluralitní, invenční a rozmanité programové nabídky s vysokými 

etickými a kvalitativními měřítky, nepodřízené tlakům trhu; 

� vytváření a strukturování programových schémat a programů, které mohou 

zaujmout širokou veřejnost, a přitom zůstat vnímavými vůči potřebám 

menšinových skupin; 

� reflektovat rozmanitost filozofických koncepcí a náboženských vyznání s 

cílem napomáhat vzájemnému porozumění a toleranci a podporovat 

soudržnost mnohonárodní a multikulturní společnosti;  

� přispívat k lepšímu poznání, pochopení a šíření národního a evropského 

kulturního dění a dědictví; 

� dbát na to, aby programová schémata obsahovala významný podíl původní 

tvorby a mít na zřeteli potřebu spolupráce s nezávislými výrobci a filmovým 

sektorem;  

� rozšiřovat divácký výběr nabídkou programových služeb, jež komerční 

vysílatelé normálně neposkytují; 

� nepovyšovat kritérium sledovanosti pořadů ani rychlosti informace nad 

jejich maximální možnou kvalitu.252 

 

Zvláštní požadavky klade Kodex ČT i na jednotlivé zaměstnance České televize. 

Ti by měli touhu po sebeuplatnění a slávě „podřídit pokoře vůči rozmanitosti 

společnosti i televizního publika“. Důležitou součástí jejich kvalit by měly být také 

                                                 
252 Viz Preambule Kodexu České televize. 



  

 

- 74 -

  

mravní hodnoty. Nejvyšším a nepominutelným kritériem by pak měl být „respekt k 

lidské důstojnosti založený na úctě k veškerým projevům existence”.253 

Kodex České televize je rozdělen do následujících 26 článků: 

 

Čl. 1  Divák – občan na prvním místě 

Čl. 2  Zvláštní pozornost dětskému divákovi 

Čl. 3  Poplatník televizního poplatku – otevřený vztah 

Čl. 4  Tvůrce – základní předpoklad úspěchu 

Čl. 5  Péče o informace ve zpravodajství a aktuální publicistice  

Čl. 6  Diskusní pořady a pluralita  

Čl. 7  Otázky náboženství a etiky  

Čl. 8  Umělecké pořady a vkus  

Čl. 9  Jazykový projev  

Čl. 10  Vzdělávací a osvětové pořady  

Čl. 11  Zábavní pořady  

Čl. 12  Sportovní vysílání  

Čl. 13  Zákaz diskriminace  

Čl. 14  Presumpce neviny  

Čl. 15  Respekt k soukromí  

Čl. 16  Pravidla při natáčení  

Čl. 17  Zobrazování  

Čl. 18  Živé vysílání  

Čl. 19  Kritické situace  

Čl. 20  Charitativní a dobročinná činnost  

Čl. 21  Komerční části programu  

Čl. 22  Střet zájmů  

Čl. 23  Česká televize jako instituce  

Čl. 24  Péče o archivní fond  

Čl. 25  Základní pravidla hospodaření  

Čl. 26  Žaloby a správní řízení  

 

Samostatná kapitola v samém závěru Kodexu ČT je věnována Etickému panelu 

České televize (dále též jen „Panel“).  

                                                 
253 Viz Preambule Kodexu České televize. 
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Etický panel České televize je poradní orgán generálního ředitele České televize, 

který by měl být nápomocen při posuzování otázek spojených s uplatňováním Kodexu 

ČT. S žádostí o stanoviska k otázkám, které souvisejí s uplatňováním Kodexu ČT, se na 

Panel může obracet také Rada České televize. 

Panel má 5 členů, které jmenuje a odvolává po dohodě s Radou ČT generální 

ředitel ČT. Funkce člena Panelu je čestná, bez nároku na odměnu za její vykonávání. 

Etický panel by měl svou činností především „posilovat důvěru veřejnosti 

v odpovědný přístup České televize k otázkám profesní etiky a jejího dodržování, 

...chránit před vnějším nátlakem především svobodu projevu a potřebné pracovní 

podmínky pro nezávislou žurnalistiku, ale také všechny ostatní složky tvorby, výroby a 

vysílání televize veřejné služby“.254 

                                                 
254 Viz s. 45 Kodexu České televize. 
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2.2.5 Zákon o Českém rozhlasu 

Český rozhlas (dále též jen „ČRo“ nebo „Rozhlas“) je český veřejnoprávní 

rozhlasový subjekt se sídlem v Praze, zřízený zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém 

rozhlasu, ze dne 7. listopadu 1991. ČRo je právnickou osobou, která hospodaří s 

vlastním majetkem, jehož základem je majetek převedený z Československého 

rozhlasu. Stát neodpovídá za závazky ČRo a ČRo neodpovídá za závazky státu.255 ČRo 

fungoval nejprve v rámci Československého rozhlasu, jako samostatný subjekt funguje 

od rozpadu Československé federativní republiky 31. prosince 1992. 

Smyslem Českého rozhlasu je poskytovat „veřejnou službu v oblasti 

rozhlasového vysílání“, kterou se rozumí „služba veřejnosti tvorbou a šířením 

rozhlasových programů, popřípadě dalšího multimediálního obsahu a doplňkových 

služeb na celém území České republiky a do zahraničí“ (dále též jen "veřejná služba v 

oblasti rozhlasového vysílání").256  

Hlavním úkoly  ČRo na poli veřejné služby v oblasti rozhlasového vysílání jsou 

zejména: 

 

� poskytování objektivních, ověřených, vyvážených a všestranných informací; 

� přispívání k právnímu vědomí obyvatel; 

� vytváření a šíření programů; 

� poskytování vyvážené nabídky pořadů pro všechny skupiny obyvatel; 

� rozvíjení kulturní identity obyvatel; 

� výroba a vysílání zpravodajských, publicistických, dokumentárních, 

uměleckých, dramatických, sportovních, zábavných a vzdělávacích pořadů a 

pořadů pro děti a mládež.257
 

 

Za účelem plnění svých výše uvedených úkolů Český rozhlas po technicko-

organizační stránce realizuje zejména následující aktivity: 

 

� provozuje analogové a digitální rozhlasové vysílání ve stanoveném 

rozsahu258; 

                                                 
255 Viz § 1 zákona č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu. 
256 Viz § 2 zákona č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu. 
257 Viz § 2 zákona č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu. 
258 Musí být zajištěny minimálně 3 celoplošné (pokrytí min. 95 % obyvatel ČR) rozhlasové programy a 
regionální rozhlasové programy v pásmu VKV. 
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� zřizuje síť vlastních zpravodajů;  

� vytváří, udržuje a využívá archivní fondy; 

� vysílá díla domácí a zahraniční tvorby;  

� poskytuje 24-hodinovou programovou službu alespoň na jednom vysílaném 

programu; 

� vyvíjí činnost v oblastech nových vysílacích technologií a služeb; 

� provozuje rozhlasové vysílání do zahraničí.259 

 

V současné době ČRo provozuje čtyři celoplošné stanice, čtyři digitální stanice a 

ve všech krajích regionální studia. Zároveň se podílí na televizním digitálním 

vysílání260. Realizuje také vysílání do zahraničí prostřednictvím Českého rozhlasu 7 - 

Radio Praha. ČRo se rovněž účastní pravidelných testů digitálního rozhlasového 

vysílání v normách DAB a DAB+. Jeho stanice šířeny také v kabelových televizích, 

prostřednictvím IPTV a nekódovaně na satelitu Astra 3A. 

 

Rada Českého rozhlasu 

Rada Českého rozhlasu (dále též jen „Rada ČRo“) je podle zákona o Českém 

rozhlasu orgánem, jehož prostřednictvím veřejnost uplatňuje právo na kontrolu tvorby a 

šíření programů ČRo. Ze své činnosti je Rada ČRo odpovědná Poslanecké sněmovně.261 

Jí také každoročně předkládá Výroční zprávu o činnosti Českého rozhlasu a Výroční 

zprávu o hospodaření Českého rozhlasu.262 

Rada ČRo není součástí organizační struktury Českého rozhlasu. Má být složena 

z 9 členů263, které do funkce na návrh občanských sdružení, spolků a hnutí volí 

Poslanecká sněmovna. Od února 2010 do prosince 2010 však Poslanecká sněmovna 

nezvolila žádného člena. Rada Českého rozhlasu proto působila v neúplném počtu 5-ti 

členů. Teprve 17. prosince 2010 byl zvolen šestý členem Rady. Tím byl počet radních 

zvýšen z 9 na 6, což je zároveň minimální počet pro zvolení generálního ředitele ČRo. 

Základními předpoklady pro členství v Radě ČRo jsou: 

 

� způsobilost k právním úkonům; 

� trvalý pobyt na území ČR; a 

                                                 
259 Viz § 3 zákona č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu. 
260 Všechny celoplošné stanice a 4 nové digitální jsou vysílány v digitálním multiplexu č. 1. 
261 Viz § 4 zákona č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu. 
262 Viz § 8 zákona č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu. 
263 Musí být zastoupeny významné regionální, politické, sociální a kulturní názorové proudy. 
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� bezúhonnost.264 

 

S členstvím v Radě Českého rozhlasu je spojena neslučitelnost funkcí. Člen 

Rady ČRo tak nesmí být současně: prezidentem republiky, poslancem, senátorem, 

členem vlády, soudcem, státním zástupcem, členem Nejvyššího kontrolního úřadu, 

členem bankovní rady České národní banky, Veřejným ochráncem práv, zastávat 

jakoukoli funkci ve veřejné správě, funkci člena Rady pro rozhlasové a televizní 

vysílání, člena Rady České televize, člena Rady České tiskové kanceláře, generálního 

ředitele ČT a člena dozorčí komise ČT nebo člena dozorčí komise ČRo. Pro členy Rady 

ČRo jsou také omezeny politické aktivity, působení v hromadných sdělovacích 

prostředcích a zastupování obchodních zájmů. Člen Rady ČRo nebo osoby jemu blízké 

nesmějí být rovněž v pracovněprávním nebo obdobném vztahu k ČRo, a to dokonce 

ještě dva roky po ukončení členství v Radě ČRo.265  

Členství v Radě ČRo je honorovanou veřejnou funkcí. Funkční období členů 

Rady ČRo je šestileté266, přičemž každé 2 roky je volena jedna třetina členů. Ze svého 

středu si členové Rady ČRo volí a odvolávají svého předsedu.267 

Činnost Rady Českého rozhlasu je řízena jí přijatým jednacím řádem. Jednání 

Rady ČRo je veřejné. K vydání jejího rozhodnutí je zapotřebí nadpoloviční většina 

hlasů všech členů, vyjma rozhodnutí o jmenování a odvolání generálního ředitele ČRo, 

ke kterému je potřeba minimálně 6-ti hlasů.268 

V působnosti Rady ČRo jsou následující činnosti: 

 

� jmenuje a odvolává generálního ředitele ČRo; 

� na návrh generálního ředitele ČRo jmenuje a odvolává ředitele rozhlasových 

studií; 

� schvaluje rozpočet a jeho plnění a závěrečný účet ČRo; 

� na návrh generálního ředitele ČRo schvaluje Statut Českého rozhlasu269; 

� předkládat Poslanecké sněmovně ke schválení Kodex Českého rozhlasu; 

� schvaluje návrhy generálního ředitele ČRo na zřizování nebo zrušení 

rozhlasových studií; 

                                                 
264 Viz § 4 zákona č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu. 
265 Viz § 5 zákona č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu. 
266 Max. 2 po sobě jdoucí funkční období. 
267 Viz § 4 zákona č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu. 
268 Viz § 7 zákona č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu. 
269 Viz Příloha č. 10: Statut Českého rozhlasu (text). 
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� rozhoduje o stížnostech týkajících se generálního ředitele ČRo; 

� dohlíží na plnění úkolů veřejné služby v oblasti rozhlasového vysílání a na 

naplňování zásad vyplývajících z Kodexu ČRo; 

� vydává doporučení týkající se programové nabídky; 

� schvaluje dlouhodobé plány programového, technického a ekonomického 

rozvoje,  

� zřizuje dozorčí komisi a určuje výši odměn jejích členů; 

� stanoví mzdu generálního ředitele ČRo.270 

 

Zasahovat přímo do tvorby a vysílání rozhlasových pořadů ovšem Rada ČRo ani 

její členové nesmějí.271 

 

Dozorčí komise 

Poradním orgánem Rady Českého rozhlasu ve věcech kontroly hospodaření ČRo 

je Dozorčí komise, která sleduje účelnost a hospodárnost využívání finančních 

prostředků a majetku ČRo. Za tím účelem mohu členové Dozorčí komise nahlížet do 

všech písemností, účetních dokladů souvisejících s účetnictvím a záznamů na nosičích 

dat ČRo a  mohou požadovat i vysvětlení od zaměstnanců ČRo.272 Radu ČRo Dozorčí 

komise informuje o zjištěných nedostatcích a předkládá jí návrhy k nápravě. 

Dozorčí komise má 5 členů, volených a odvolávaných Radou ČRo na funkční 

období 2 let273. Členství v Dozorčí komisi je veřejnou funkcí. 

Ze svého středu si Dozorčí komise volí předsedu a místopředsedu a přijímá svůj 

jednací řád. Schází se minimálně jedenkrát za měsíc. Její usnášeníschopnost je 

podmíněna přítomností předsedy nebo místopředsedy a minimálně dvou dalších členů. 

Usnesení Dozorčí komise přijímá většinou hlasů přítomných členů. Jednou za čtvrtletí 

podává Dozorčí komise Radě ČRo zprávu o své činnosti.274 

 

Generální ředitel Českého rozhlasu 

V čele Českého rozhlasu stojí a jeho statutárním orgánem je generální ředitel, 

kterého volí a odvolává Rada ČRo. Jí se také generální ředitel zodpovídá ze své 

činnosti. 

                                                 
270 Viz § 8 zákona č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu. 
271 Viz § 8 zákona č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu. 
272 Viz § 8a zákona č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu. 
273 Max. 2 po sobě jdoucí funkční období. 
274 Viz § 8a zákona č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu. 
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Funkční období generálního ředitele ČRo činí 6 let a tato funkce je neslučitelná 

s členstvím v Radě ČRo. 

Generální ředitel ČRo je z titulu své funkce oprávněn zejména k následujícím 

úkonům: 

 

� podepisování dokumentů a uzavírání smluv jménem ČRo275; 

� s předchozím souhlasem Rady ČRo zřizování a rušení rozhlasových studí276; 

� v případech stanovených Statutem Českého rozhlasu jmenování a 

odvolávání vedoucích zaměstnanců ČRo.277 

 

Financování Českého rozhlasu 

Finančními zdroji Českého rozhlasu jsou především:  

 

a) rozhlasové poplatky278; a 

b) vlastní podnikatelská činnost279.  

 

Některé náklady, spojené s vysíláním ČRo, hradí Česká republika ze státního 

rozpočtu.280 

                               

Rozhlasová studia 

Rozhlasová studia jsou součástí Českého rozhlasu. Jedná se zejména o 

rozhlasová studia v sídlech krajů a rozhlasová studia zřízená generálním ředitelem ČRo. 

Ředitel rozhlasového studia smí činit jménem ČRo právní úkony týkající se 

konkrétního rozhlasového studia. Výjimku tvoří zcizování a zatěžování nemovitostí. 

Ze své činnosti je ředitel rozhlasového studia odpovědný generálnímu řediteli 

ČRo.  

Minimální podíl vysílání všech rozhlasových studií na celostátních vysílacích 

okruzích, kromě okruhů zpravodajsko-publicistických, musí činit minimálně 30 % 

celkového vysílacího času Českého rozhlasu.281 

                                                 
275 K pronájmu nemovitostí na dobu delší než 3 měsíce nebo ke zcizení, popř. zatížení nemovitostí nebo 
jejich částí potřebuje generální ředitel předchozí souhlas Rady. 
276 S výjimkou zrušení rozhlasových studií v sídlech krajů. 
277 Viz § 9 zákona č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu. 
278 Měsíční výše rozhlasového poplatku činí 45 Kč. – Viz § 6 zákona č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a 
televizních poplatcích a o změně některých zákonů. 
279 Podnikatelská činnost ČRo musí souviset s předmětem jeho činnosti a nesmí ohrozit plnění jeho úkolů. 
280 Viz § 10 zákona č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu. 
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2.2.6 Kodex Českého rozhlasu 

Kodex Českého rozhlasu (dále též jen „Kodex ČRo“) je dokument předložený 

Radou ČRo a schválený Poslaneckou sněmovnou. Jedná se o právní předpis z oblasti 

samoregulace282, jehož přijetí je předjímáno zákonem o Českém rozhlasu.283 

Hlavním cílem Kodexu ČRo je, že definuje práva a povinnosti Českého rozhlasu 

a jeho zaměstnanců vzhledem k veřejnosti. V souladu se svým posláním naplňování 

služby veřejnosti Český rozhlas realizuje své činnosti v intencích následujících pravidel: 

 

� poskytuje službu veřejnosti tvorbou a šířením rozhlasových programů; 

� vysílá svobodně a nezávisle; 

� podporuje soudržnost společnosti a integraci všech jednotlivců, skupin a 

společenství; 

� je fórem pro veřejnou diskusi; 

� poskytuje nestranné a nezávislé zpravodajství, informace, komentáře a 

analýzy; 

� jeho programová nabídka je pluralitní, nápaditá a rozmanitá, splňuje vysoká 

etická a kvalitativní měřítka a nepodřizuje snahu o kvalitní výstup tlakům 

trhu; 

� jeho programová schémata a programy by měla zaujmout širokou veřejnost 

a přitom zůstat vnímavými vůči potřebám menšinových skupin; 

� reflektuje rozmanitost filozofických koncepcí a náboženských vyznání ve 

společnosti; 

� napomáhá vzájemnému porozumění a toleranci a podporuje soudržnost 

mnohonárodnostní a multikulturní společnosti; 

� přispívá k lepšímu poznání, pochopení a šíření národního, evropského a 

světového kulturního dění a dědictví; 

� provozuje rozhlasové vysílání do zahraničí a přispívá tak k propagaci 

dobrého jména České republiky; 

� pěstuje původní rozhlasovou tvorbu a dbá na to, aby programová schémata 

původní rozhlasovou tvorbu obsahovala; 

� pořizuje vlastní hudební nahrávky, zachycuje a archivuje nejlepší projevy 

českého interpretačního umění hudebního i slovesného; 

                                                                                                                                               
281 Viz § 12 zákona č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu. 
282 Viz též kapitola 1.1.12 Samoregulace a etické kodexy. 
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� rozšiřuje posluchačský výběr tím, že poskytuje nabídku programových 

služeb, jež provozovatelé vysílání s licencí běžně neposkytují; 

� nepovyšuje kritérium sledovanosti pořadů nad jejich kvalitu.284
  

 

Český rozhlas vychází z mravních tradic evropského civilizačního okruhu. Mezi 

jeho hlavní hodnoty patří otevřenost, nestrannost, nezávislost, důraz na etické normy, 

ochrana lidské důstojnosti a základních lidských práv a svobod a úcta k přírodě a 

kulturnímu dědictví. Ve vztahu ke své produkci pak podporuje tvořivý přístup, toleranci 

a kritické myšlení.  

Účelem a hlavním smyslem existence Českého rozhlasu jako služby veřejnosti je 

„zajistit veřejnosti zdroj informací, kritické reflexe, umělecké tvorby a zábavy, které 

jsou chráněny před lobbistickými tlaky“ a dále také „...přispívat k vytváření prostoru 

pro svobodu slova, myšlení a tvorby, v němž může vyrůstat demokracie“.285 

Důležitým faktorem pro naplňování těchto cílů je poznávání potřeb obyvatel 

prostřednictvím neustále zdokonalované a upevňované zpětné vazby. 

Na pracovníky ČRo jako jedné z nejvýznamnějších kulturních institucí v České 

republice jsou kromě odborných dovedností kladeny také nároky mravní a etické. 

Nejvyšším a nepominutelným kritériem, od kterého by se měla veškerá činnost 

ČRo odvíjet a k němuž zavazuje humanistická tradice v nejširším slova smyslu, je pak 

„respekt k lidské důstojnosti založený na úctě k veškerým projevům existence“.286 

Struktura Kodexu Českého rozhlasu je koncipována tak, aby každému z výše 

uvedených aspektů byl věnován samostatný článek. Takovýchto článků je celkem 27 a 

jejich přehled je následující: 

 

Hlava I. Aktéři služby veřejnosti v oblasti rozhlasového vysílání 

Čl. 1  Český rozhlas jako instituce  

Čl. 2  Posluchač na prvním místě  

Čl. 3  Zvláštní pozornost dětskému posluchači  

Čl. 4  Poplatník rozhlasového poplatku - otevřený vztah 

Čl. 5  Tvůrce - základní předpoklad úspěchu  

Hlava II. Specifické typy pořadů a některé další činnosti Českého rozhlasu  

                                                                                                                                               
283 Viz § 8 zákona č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu. 
284 Viz Preambule Etického kodexu Českého rozhlasu. 
285 Viz Preambule Etického kodexu Českého rozhlasu. 
286 Viz Preambule Etického kodexu Českého rozhlasu. 
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Čl. 6  Zpravodajské a publicistické pořady a péče o informace v těchto 

pořadech  

Čl. 7  Diskusní pořady a pluralita  

Čl. 8  Umělecké pořady  

Čl. 9  Vzdělávací a osvětové pořady  

Čl. 10  Zábavní pořady  

Čl. 11  Sportovní vysílání  

Čl. 12  Vysíláni do zahraničí  

Čl. 13  Péče o archivní fond  

Čl. 14  Komerční části programu  

Čl. 15  Charitativní a dobročinná činnost  

Hlava III. Profesní a etické otázky a některé postupy při jejich řešení  

Čl. 16  Jazykový projev  

Čl. 17  Otázky náboženství  

Čl. 18  Zákaz diskriminace  

Čl. 19  Respekt k soukromí  

Čl. 20  Presumpce neviny  

Čl. 21  Pravidla při nahrávání  

Čl. 22  Živé vysílání  

Čl. 23  Kritické situace  

Čl. 24  Zobrazování násilí, oběti, sexuálně explicitního chování a užití 

archivních nahrávek  

Čl. 25  Střet zájmů  

Čl. 26  Základní pravidla hospodaření  

Čl. 27  Žaloby a správní řízení  
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2.2.7 Zákon o audiovizuálních mediálních službách n a vyžádání 

Zákon č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání, ze 

dne 13. dubna 2010 (dále též jen „Zákon o audiovizuálních službách”), má především 

za cíl „zapracovat příslušné předpisy Evropské unie a upravit podmínky poskytování 

audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání”.287 

Hned ve svém úvodu Zákon o audiovizuálních službách definuje základní 

používané pojmy, a to následovně: 

 

� audiovizuální mediální služba na vyžádání (dále též jen „služba”) – 

„služba informační společnosti288, za kterou má redakční odpovědnost 

poskytovatel audiovizuální mediální služby na vyžádání a jejímž hlavním 

cílem je poskytování pořadů veřejnosti za účelem informování, zábavy nebo 

vzdělávání, a která umožňuje sledování pořadů v okamžiku zvoleném 

uživatelem a na jeho individuální žádost na základě katalogu pořadů 

sestaveného poskytovatelem audiovizuální mediální služby na vyžádání”; 

� pořad – „pohyblivá obrazová sekvence se zvukem nebo bez zvuku, která 

představuje jednotlivou položku v katalogu pořadů a jejíž podoba a obsah 

jsou srovnatelné s podobou a obsahem televizního vysílání, zejména 

celovečerní film, záznam sportovní události, situační komedie, 

dokumentární pořad, pořad pro děti nebo původní televizní hra”; 

� redakční odpovědnost - „výkon rozhodujícího vlivu na výběr pořadů a 

jejich uspořádání v katalogu pořadů”; 

� poskytovatel audiovizuální mediální služby na vyžádání (dále též jen 

„poskytovatel“) - „podnikající fyzická nebo právnická osoba, která určuje 

způsob organizace audiovizuální mediální služby na vyžádání a má za tuto 

službu redakční odpovědnost“; 

� audiovizuální obchodní sdělení - „obrazová sekvence se zvukem nebo bez 

zvuku, která je určena k přímé nebo nepřímé propagaci zboží nebo služeb 

osoby vykonávající hospodářskou činnost, popřípadě jejího obrazu na 

                                                 
287 Viz § 1 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání. 
288 Službou informační společnosti je: „jakákoliv služba poskytovaná elektronickými prostředky na 
individuální žádost uživatele podanou elektronickými prostředky, poskytovaná zpravidla za úplatu; služba 
je poskytnuta elektronickými prostředky, pokud je odeslána prostřednictvím sítě elektronických 
komunikací a vyzvednuta uživatelem z elektronického zařízení pro ukládání dat“. Viz § 2 zákona č. 
480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o 
některých službách informační společnosti). 
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veřejnosti, a která doprovází pořad nebo je do pořadu zahrnuta za úplatu 

nebo obdobnou protihodnotu nebo za účelem vlastní propagace; ... může mít 

zejména podobu reklamy, sponzorování nebo umístění produktu“; 

� skryté audiovizuální obchodní sdělení - „slovní nebo obrazová prezentace 

zboží, služeb, jména nebo názvu, ochranné známky nebo činnosti výrobce 

zboží nebo poskytovatele služeb v pořadech, jestliže poskytovatel 

audiovizuální mediální služby na vyžádání záměrně uvede takovou 

prezentaci s reklamním cílem a mohl by tak uvést veřejnost v omyl o povaze 

této prezentace; 

� sponzorování - „jakýkoli příspěvek od fyzické nebo právnické osoby, která 

neposkytuje audiovizuální mediální službu na vyžádání, neprovozuje 

televizní vysílání, ani nevyrábí audiovizuální díla, poskytnutý k přímému 

nebo nepřímému financování audiovizuální mediální služby na vyžádání 

nebo pořadů s cílem propagovat své jméno nebo název, ochrannou známku, 

výrobky, služby, činnosti nebo obraz na veřejnosti“; 

� umístění produktu  - „jakákoli podoba audiovizuálního obchodního sdělení, 

které spočívá v začlenění výrobku, služby, ochranné známky, která se k 

výrobku nebo službě váže, nebo zmínky o výrobku nebo službě do pořadu 

za úplatu nebo obdobnou protihodnotu“.289
 

 

Zákon o audiovizuálních službách se vztahuje na poskytovatele usazené v ČR a 

na poskytovatele využívající zařízení pro přenos vzestupného signálu k družici, které je 

umístěno v ČR nebo kapacitu družice příslušející ČR.290 

Správním úřadem příslušným k výkonu dohledu nad dodržováním Zákona o 

audiovizuálních je Rada pro rozhlasové a televizní vysílání. Ta zejména: 

 

� vede Evidenci relevantních poskytovatelů; 

� ukládá sankce; 

� monitoruje obsah audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání; 

� provádí dozor v případě přeshraniční spolupráce; 

� spolupracuje s orgány EU a s regulačními orgány jejích členských států; 

� spolupracuje s příslušnými orgány nečlenských států EU. 291 

                                                 
289 Viz § 2 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání. 
290 Viz § 3 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání. 
291 Viz § 4 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání. 



  

 

- 86 -

  

 

Každý poskytovatel je povinen stanoveným způsobem informovat RRTV o 

vzniku svého živnostenského oprávnění k poskytování audiovizuální mediální služby na 

vyžádání. Součástí takového oznámení musí být mimo jiné identifikace sítě 

elektronických komunikací, jejímž prostřednictvím bude služba poskytována, informaci 

o přístupu ke službě (zejména internetovou adresu) a den zahájení poskytování služby. 

Stejně tak je poskytovatel povinen informovat RRTV o jakýchkoli změnách 

oznamovaných údajů, přerušení nebo ukončení poskytování audiovizuální mediální 

služby. 

Výše uvedené údaje RRTV eviduje a aktualizuje v Evidenci poskytovatelů 

audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání (dále též jen „Evidence poskytovatelů”). 

Evidence poskytovatelů je veřejná a každý má právo do ní nahlížet a pořizovat si z ní 

výpisy nebo opisy.292 

 

Povinnosti poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání 

Každý poskytovatel předmětných služeb je povinen zejména umožnit příjemcům 

služby snadný, přímý a trvalý přístup alespoň k: 

 

� základním údajům o poskytovateli; 

� údajům, umožňujícím rychlý, přímý a účinný kontakt s poskytovatelem; 

� informaci o tom, že orgánem dohledu nad poskytováním audiovizuálních 

mediálních služeb na vyžádání je RRTV. 

 

Mezi další povinnosti provozovatelů na úseku audiovizuálních mediálních 

služeb na vyžádání patří zejména: 

 

� nezařazovat do služby sdělení zpracovaná tak, aby měla vliv na podvědomí 

posluchače; 

� nezařazovat do služby sdělení podněcující k nenávisti z důvodu pohlaví, 

rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického nebo jiného 

smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní 

nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení; 

                                                 
292 Viz § 5 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání. 
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� zajistit, aby služba, jejíž obsah může vážně narušit fyzický, psychický nebo 

mravní vývoj dětí a mladistvých293, nebyla dětem a mladistvým běžně 

dostupná; 

� některé pořady poskytovat tak, aby je mohly sledovat i osoby se zrakovým 

nebo sluchovým postižením; 

� minimálně po dobu 30-ti dnů archivovat záznamy všech poskytnutých 

pořadů a doprovodných audiovizuálních obchodních sdělení pro případnou 

kontrolu ze strany RRTV; 

� v případě řízení před orgánem veřejné moci uchovat záznam pořadu nebo 

audiovizuálního obchodního sdělení jehož se takové řízení týká až do 

pravomocného rozhodnutí ve věci; 

� poskytovat RRTV na její výzvu vyjádření a informace nezbytné k výkonu 

její působnosti.294 

 

Podpora evropské tvorby 

Tam, kde je to proveditelné, musí poskytovatelé vyhradit pro evropská díla 

alespoň 10 % z celkového počtu pořadů poskytovaných v daném období295 anebo 

alespoň 1 % celkových výnosů v daném období vynaložit na tvorbu evropských děl 

nebo nákup práv k nim. 

O plnění výše uvedených povinností musí poskytovatelé RRTV pravidelně 

jedenkrát ročně informovat.296 

 
Povinnosti poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání 

týkající se audiovizuálních obchodních sdělení 

Ve vztahu k audiovizuálním obchodním sdělením jsou poskytovatelům 

audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání stanoveny následující povinnosti: 

 

Audiovizuální obchodní sdělení tak: 

 

� musí být snadno rozpoznatelná; 

� nesmí narušovat lidskou důstojnost; 

                                                 
293 Zejména tím, že obsahuje pornografii a hrubé samoúčelné násilí. 
294 Viz § 6 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání. 
295 Do celkového počtu pořadů, z něhož se určuje podíl evropských děl, se nezapočítávají zpravodajské 
pořady, záznamy sportovních událostí a soutěžní pořady. 



  

 

- 88 -

  

� nesmí obsahovat diskriminaci z důvodu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, 

víry a náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národního nebo 

sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, 

majetku, rodu nebo jiného postavení; 

� nesmí podporovat chování ohrožující zdraví nebo bezpečnost; 

� nesmí podporovat chování vážně ohrožující ochranu životního prostředí.297 

 

Zakázána jsou audiovizuální obchodní sdělení: 

 

� skrytá; 

� týkající se cigaret nebo jiných tabákových výrobků; 

� týkající se léčivých přípravků nebo léčebných postupů na lékařský předpis; 

� týkající se alkoholických nápojů zaměřená na děti a mladistvé; 

� podporující nestřídmou konzumaci alkoholických nápojů; 

� fyzicky nebo mravně ohrožující děti a mladistvé.298
 

 

Povinnosti poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání v 

souvislosti se sponzorovanými audiovizuálními mediálními službami na 

vyžádání a pořady 

Sponzorované audiovizuální mediální služby na vyžádání a pořady musí 

splňovat následující kritéria: 

 

� jejich obsah nesmí být ovlivněn způsobem, kterým by mohla být dotčena 

redakční odpovědnost a nezávislost poskytovatele; 

� nesmí přímo nabádat k nákupu nebo pronájmu zboží nebo služeb; 

� sponzory nesmějí být osoby, jejichž hlavním předmětem činnosti je výroba 

nebo prodej cigaret nebo jiných tabákových výrobků; 

� při sponzorování osobami, jejichž předmět činnosti zahrnuje výrobu nebo 

distribuci léčivých přípravků nebo léčebné postupy, lze propagovat jméno 

nebo název sponzora nebo jeho obraz na veřejnosti, avšak nelze propagovat 

léčivé přípravky nebo léčebné postupy na lékařský předpis; 

                                                                                                                                               
296 Viz § 7 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání. 
297 Viz § 8 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání. 
298 Viz § 8 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání. 
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� sponzorovaný pořad musí být vždy na začátku a dále v průběhu nebo na 

konci zřetelně označen jménem nebo názvem, obrazovým symbolem 

(logem) nebo jinou značkou sponzora; 

� sponzorované pořady je poskytovatel povinen oznámit v rámci nabídky 

katalogu pořadů, označit jméno nebo název sponzora a uvést hlavní předmět 

jeho činnosti; 

� sponzorovány nemohou být zpravodajské a politicko-publicistické 

pořady.299 

 

Povinnosti poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání 

při umístění produktu 

Umisťování produktů („place marketing“) do audiovizuálních mediálních 

služeb na vyžádání je korigováno následujícím způsobem: 

 

� je přípustné toliko v kinematografických dílech, ve filmech a seriálech 

vytvořených pro audiovizuální mediální služby na vyžádání nebo pro 

televizní vysílání a ve sportovních a zábavných pořadech, a to za podmínky, 

že se nejedná o pořady pro děti, nebo v případech, kdy se neprovádí žádná 

platba, ale pouze se bezplatně poskytuje určité zboží nebo služby, zejména 

rekvizity nebo ceny pro soutěžící s cílem jejich využití v pořadu; 

� obsah pořadů nesmí být ovlivněn tak, aby tím byla dotčena redakční 

odpovědnost a nezávislost poskytovatele audiovizuální mediální služby na 

vyžádání; 

� pořady nesmějí přímo nabádat k nákupu nebo pronájmu zboží nebo služeb; 

� pořady nesmějí nepatřičně zdůrazňovat umístěný produkt; 

� pořady obsahující umístění produktu musejí (až na výjimky) být na začátku, 

na konci a v případě přerušení reklamou rovněž po tomto přerušení zřetelně 

označeny jako pořady obsahující umístění produktu; 

� pořady nesmějí obsahovat umístění produktu, pokud se jedná o cigarety 

nebo jiné tabákové výrobky, nebo umístění produktu osob, jejichž hlavním 

předmětem činnosti je výroba nebo prodej cigaret nebo jiných tabákových 

                                                 
299 Viz § 9 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání. 
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výrobků, nebo léčivé přípravky nebo léčebné postupy na lékařský 

předpis.300 

 

Sankčním ustanovením za porušení povinností na úseku poskytování 

audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání je věnována závěrečná část zákona o 

mediálních službách. Pro vymáhání zákonných povinností jsou zde Radě pro rozhlasové 

a televizní vysílání k dispozici následující nástroje: 

 

� opatření k nápravě – v případě porušení povinností daných zákonem nebo 

podmínek udělené licence rada upozorní poskytovatele na závadný stav a 

stanoví mu přiměřenou lhůtu k nápravě; 

� udělování pokut – až do výše 2.000.000,- Kč; a 

� zákaz protiprávního jednání uvnitř EU – lze postupovat podle přímo 

použitelného předpisu EU proti jednání, kterého se poskytovatel dopouští na 

území EU nebo Evropského hospodářského prostoru, a které poškozuje 

nebo může poškodit společný zájem spotřebitelů.301 

 

                                                 
300 Viz § 10 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání. 
301 Viz §§ 11 - 14 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání. 
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2.3 Vybraná ustanovení n ěkterých dalších relevantních 

právních p ředpis ů 

K oblasti rozhlasového a televizního vysílání se více či méně, šířeji či úžeji, 

blíže nebo vzdáleněji vztahuje celá řada dalších právních předpisů, zabývajících se ve 

své podstatě docela jinou problematikou. Vzhledem k tomu, že jsou prostřednictvím 

rozhlasového a televizního vysílání šířeny obrazové a zvukové záznamy, tvoří jejich 

podstatnou složku komerční sdělení, nebo řečeno přesněji a v intencích terminologie 

právních předpisů, které se bezprostředně věnují výše uvedeným médiím: obchodní 

sdělení, sponzorované služby a umísťování produktů.302  

Vedle norem, zabývajících se samotnou podstatou, principy a způsoby 

provozování a poskytování rozhlasového a televizního vysílání, tak jsou předpisy 

upravující výše uvedené formy sdělení jedněmi z nejdůležitějších ve vztahu 

k příjemcům rozhlasového a televizního vysílání. Pokud pak takovéto normy upravují 

nebo zakazují určité druhy chování, pak se takováto úprava zpravidla automaticky 

vztahuje i na odpovídající druhy chování realizované prostřednictvím rádia a televize. 

Tato část práce si tedy klade za úkol pro doplnění základní problematiky 

představit také několik nejzákladnějších předpisů, upravujících oblast obchodních, 

reklamních a obdobných sdělení a praktik, jež mohou být a povětšinou i jsou 

realizovány právě prostřednictvím rozhlasových a televizních vysílání. Normy, kterým 

zde bude věnována pozornost, jsou následující: 

 

� zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ze dne 9. února 1995; 

� Etický kodex Rady pro reklamu; 

� zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ze dne 16. prosince 1992; 

� zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ze dne 5. listopadu 1991; 

� zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ze dne 26. února 1964.303 

 

 

                                                 
302 Blíže viz zejména kapitola 2.2.2 Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání. 
303 Zpracování problematiky uvedených 5-ti právních předpisů, jak je uvedeno na následujících stranách, 
bylo, coby materiál rozšiřující problematiku nad požadovaný rozsah práce, převzato z Šebek, M.: Právo a 
marketing. Disertační práce (Ph.D.). Praha: Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra teorie práva a 
právních učení, 2010. Vedoucí disertační práce Prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc. 
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2.3.1 Zákon o regulaci reklamy 

Základním tuzemským právním předpisem, upravujícím problematiku reklamy 

je zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 

Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání (dále též jen „Zákon o regulaci 

reklamy“). O spojitosti tohoto právního předpisu s rozhlasovým a televizním vysíláním 

jistě netřeba pochybovat, neboť je zřejmá již z jeho názvu. 

Hlavní cíle Zákona o regulaci reklamy jsou popsány hned v jeho § 1, kde je 

řečeno, že: „zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství upravující 

regulaci reklamy304, která je nekalou obchodní praktikou, reklamy srovnávací, reklamy 

na tabákové výrobky, na humánní léčivé přípravky, na veterinární léčivé přípravky, na 

potraviny a na počáteční a pokračovací kojeneckou výživu, a upravuje obecné 

požadavky na reklamu a její šíření včetně postihů za porušení povinností podle tohoto 

zákona a stanovení orgánů dozoru. Dále upravuje regulaci reklamy na alkoholické 

nápoje, na přípravky na ochranu rostlin, na střelné zbraně a střelivo a na činnosti v 

pohřebnictví.“305 

Reklamou ve smyslu Zákona o regulaci reklamy se rozumí: „oznámení, 

předvedení či jiná prezentace šířené zejména komunikačními médii, mající za cíl 

podporu podnikatelské činnosti, zejména podporu spotřeby nebo prodeje zboží, 

výstavby, pronájmu nebo prodeje nemovitostí, prodeje nebo využití práv nebo závazků, 

podporu poskytování služeb, propagaci ochranné známky“.306 

Úprava se vztahuje rovněž na sponzorování.307 

 

Přímému zákazu dle Zákona o regulaci reklamy podléhají následující formy 

reklamy a činností s ní spojených: 

 

a) reklama zboží, služeb nebo jiných výkonů či hodnot, jejichž prodej, 

poskytování nebo šíření je v rozporu s právními předpisy, 

b) reklama založená na podprahovém vnímání (mající vliv na podvědomí 

osoby, aniž by ji tato osoba vědomě vnímala), 

c)  reklama, která je nekalou obchodní praktikou, 

d) reklama klamavá, 

                                                 
304 Viz kapitola 1.3.4 Právní předpisy Evropské unie související s rozhlasovým a televizním vysíláním. 
305 Viz § 1 zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. 
306 Viz § 1 zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. 
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e) reklama skrytá (obtížně rozlišitelná jako reklama, zejména proto, že není 

jako reklama označena),  

f) šíření nevyžádané reklamy, pokud vede k výdajům adresáta nebo pokud 

adresáta obtěžuje (směřující ke konkrétnímu adresátovi, který dal předem 

jasně a srozumitelně najevo, že si nepřeje, aby vůči němu byla nevyžádaná 

reklama šířena), 

g) reklama šířená na veřejně přístupných místech mimo provozovnu jiným 

způsobem než prostřednictvím reklamního nebo propagačního zařízení, 

stanoví-li tak obec.308 

 

Srovnávací reklama je přípustná pouze v mezích stanovených zákonem.309 

 

Reklama dále nesmí být v rozporu s dobrými mravy, zejména pak nesmí 

obsahovat jakoukoliv diskriminaci z důvodů rasy, pohlaví nebo národnosti nebo napadat 

náboženské nebo národnostní cítění, ohrožovat obecně nepřijatelným způsobem 

mravnost, snižovat lidskou důstojnost, obsahovat prvky pornografie, násilí nebo prvky 

využívající motivu strachu a nesmí napadat politické přesvědčení a podporovat chování 

poškozující zdraví nebo ohrožující bezpečnost osob nebo majetku, a jednání poškozující 

zájmy na ochranu životního prostředí.310 

 

Reklama šířená společně s jiným sdělením musí být zřetelně rozlišitelná a 

vhodným způsobem oddělena od ostatního sdělení.311 

 

Významná pravomoc je v oblasti reklamy vkládána rovněž do rukou obcí, kdy 

tyto mohou prostřednictvím nařízení stanovit: 

 

a) veřejně přístupná místa, na nichž je reklama zakázána, 

b) dobu, v níž je reklama na veřejně přístupných místech zakázána, 

c) druhy komunikačních médií, kterými nesmí být reklama na veřejně 

přístupných místech šířena, a 

                                                                                                                                               
307 Viz § 1 zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. 
308 Viz § 2 zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. 
309 Zde se má na mysli vedle úpravy zákonem č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy zejm. úprava zákonem č. 
513/1991 Sb., obchodním zákoníkem.  
310 Viz § 2 zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. 
311 Viz § 2 zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. 
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d) stanovit též akce, na něž se zákaz šíření reklamy nevztahuje.312 

 

Zákon o regulaci reklamy dále upravuje některé otázky, týkající se srovnávací 

reklamy a reklamy zacílené na osoby mladší 18-ti let.313 

 

Samostatný paragraf je věnován reklamně na tabákové výrobky, která je až na 

výjimky zakázána.314 

 

Významná omezení jsou stanovena pro reklamu na alkoholické nápoje, kdy tato 

nesmí: 

 

a) nabádat k nestřídmému užívání alkoholických nápojů anebo záporně či 

ironicky hodnotit abstinenci nebo zdrženlivost, 

b) být zaměřena na osoby mladší 18 let,  

c) spojovat spotřebu alkoholu se zvýšenými výkony nebo být užita v 

souvislosti s řízením vozidla, 

d) vytvářet dojem, že spotřeba alkoholu přispívá ke společenskému nebo 

sexuálnímu úspěchu, 

e) tvrdit, že alkohol v nápoji má léčebné vlastnosti nebo povzbuzující nebo 

uklidňující účinek anebo že je prostředkem řešení osobních problémů, 

f) zdůrazňovat obsah alkoholu jako kladnou vlastnost nápoje.315 

 

Poměrně obsáhlá část Zákona o regulaci reklamy je věnována reklamě na léčivé 

přípravky . Zde se reklamou rozumí i jakékoli pobídky, přesvědčování, návštěvy 

obchodních zástupců, dodávání vzorků, podpora předepisování konkrétních léčiv, 

sponzorování apod.  

Předmětem reklamy může být pouze léčivý přípravek, který je stanoveným 

způsobem registrován.  

Odlišena je v této kategorii reklama zaměřená na odborníky od reklamy 

zaměřené na širokou veřejnost. Přísně jsou stanoveny nároky na veškeré veřejně 

komunikované informace, týkající se léčiv. Úprava jde tak daleko, že stanoví například i 

                                                 
312 Viz § 2 zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. 
313 Viz § 2a až § 2c zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. 
314 Viz § 3 zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. 
315 Viz § 4 zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. 
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povolený rozsah bezplatně poskytovaného pohoštění a ubytování na akcích pro 

odborníky anebo poskytování vzorků.316 

 

Mezi novější ustanovení patří explicitní zakotvení zákazu reklamy podporující 

darování lidských tkání a buněk.317  

 

Samostatná úprava je věnována rovněž reklamně na potraviny a kojeneckou 

výživu. Zdůrazněn je zde požadavek na pravdivost stran charakteristiky potravin, jejich 

vlastností, účinků, složení, množství, trvanlivosti, původu nebo vzniku a způsobu 

zpracování nebo výroby. Vždy musí být uvedeno, pokud se jedná o doplněk stravy 

anebo o potravinu pro zvláštní výživu.  

Ještě přísnější podmínky jsou pak stanoveny pro kojeneckou výživu. Za zmínku 

stojí například povinnost vždy uvádět "Důležité upozornění" poukazující na přednost 

kojení a současně zákaz vyobrazování kojenců nebo jiných obrázků nebo tvrzení, které 

by mohly „idealizovat“ náhradu mateřského mléka.318 

 

Regulována je rovněž reklama, týkající se přípravků na ochranu rostlin, 

veterinárních léčivých přípravků, střelných zbraní a střeliva a činností 

v pohřebnictví.319 

 

Stanoveny jsou také povinnosti a odpovědnost jednotlivých osob, jež se na 

tvorbě reklamy podílejí, čili zpracovatele, zadavatele a šiřitele, kdy: 

 

� zpracovatel odpovídá za obsah reklamy v plném rozsahu, byla-li zpracována 

pro jeho vlastní potřebu,  

� pokud jsou zpracovatel a zadavatel odlišné osoby odpovídají společně a 

nerozdílně a 

� za způsob šíření reklamy odpovídá šiřitel.320  

 

Dozor nad dodržováním Zákona o regulaci reklamy v konkrétních oblastech je 

vložen do rukou následujících orgánů: 

                                                 
316 Viz § 5 až § 5b zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. 
317 Viz § 5c zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. 
318 Viz § 5d až § 5f zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. 
319 Viz § 5g až § 6a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. 
320 Viz § 6b zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. 
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a) Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, 

b) Státního ústavu pro kontrolu léčiv, 

c) Ministerstva zdravotnictví, 

d) Státní rostlinolékařské správy, 

e) Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv, 

f) Úřadu pro ochranu osobních údajů, a 

g) krajských živnostenských úřadů.321 

 

U reklamy, která je v rozporu se zákonem, může orgán dozoru: 

 

� nařídit její odstranění nebo ukončení, pozastavit její šíření nebo ji zakázat; 

� zveřejnit informace o nebezpečnosti takové reklamy; nebo 

� nařídit zadavateli nebo zpracovateli reklamy zveřejnění opravného 

prohlášení.322 

 

Za správní delikty v oblasti upravované Zákonem o regulaci reklamy je pak 

možno udělit pokutu v nejzávažnějších případech až do výše 5.000.000,- Kč.323 

                                                 
321 Viz § 7 zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. 
322 Viz § 7c zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. 
323 Viz § 8 a § 8a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. 
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2.3.2 Etický kodex Rady pro reklamu  

Etický kodex Rady pro reklamu (Kodex reklamy) je zhmotněním pravidel pro 

regulaci v České republice, vydaným Radou pro reklamu (dále v této kapitole též jen 

„Rada“), jež je nejvýznamnějším tuzemským subjektem samoregulace v oblasti 

reklamy.  

Rada byla zřízena v roce 1994 po vzoru podobných zahraničních institucí jako 

samoregulační orgán českého reklamního průmyslu. V současné době má 29 členů z řad 

zadavatelů reklam, reklamních agentur a médií. Jejím cílem je „dosažení čestné, legální, 

decentní, a pravdivé reklamy na území České republiky“. Rada je členem Evropské 

asociace samoregulačních orgánů (The European Advertising Standards Aliance - 

EASA). 

 

Předmětem činnosti Rady je posuzování stížností na reklamu: 

� v tisku; 

� na plakátovacích plochách; 

� zásilkových služeb; 

� v audiovizuální produkci; 

� v kinech; 

� v rozhlasovém a televizním vysílání; 

� na internetu. 

 

Naopak mimo zájem Rady se nacházejí: 

 

� volební reklamy; 

� reklamy politických stran; 

� stížnosti, v nichž převažují právní výhrady nad etickými.  

 

Potenciálně závadnými reklamami se Rada zabývá:  

 

� na základě stížnosti (může podat jakákoliv fyzická či právnická osoba nebo 

státní orgán); 

� z vlastního podnětu.  
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Vzhledem k tomu, že je Rada „pouze“ nástrojem samoregulace, není oprávněna 

udělovat finanční pokuty či jiné sankce. Její rozhodnutí tak mají pouze formu 

doporučení.  

Vedle toho může vydávat odborná stanoviska k aplikaci Zákona o regulaci 

reklamy, a to na žádost příslušných orgánů dozoru (krajských živnostenských úřadů, 

Rady ČR pro rozhlasové a televizní vysílání, Ministerstva zdravotnictví ČR atd.).  

 

Další činnosti Rady jsou následující: 

 

� vydávání Kodexu reklamy; 

� prosazování dodržování Kodexu prostřednictvím arbitrážní komise;  

� výkon osvětové a vzdělávací činnosti;  

� vydávání stanovisek „COPY ADVICE“; 

� vydávání odborných stanovisek pro Krajské živnostenské úřady;  

� spolupráce se státními orgány, soudy, sdruženími a dalšími institucemi 

v České republice i v zahraničí v otázkách etiky reklamy; 

� ochrana zájmů reklamního průmyslu a spolupráce na tvorbě legislativy 

zasahující do oblasti reklamy a marketingové komunikace; 

� zastupování členů Rady v EASA; 

� realizace dalších činností. 324 

 

Dalšími subjekty, zabývajícími se více či méně rovněž samoregulací reklamy 

jsou například Asociace komunikačních agentur, Asociace českých reklamních agentur 

a marketingové komunikace anebo vzdáleněji Asociace public relations agentur. 

 

Jak z výše řečeného vyplývá, nejvýznamnější normou z oblasti samoregulace, 

zabývající se oblastí reklamy, je již citovaný Etický kodex Rady pro reklamu (dále 

jen „Kodex“). Jeho cílem je, „aby reklama v České republice sloužila k informování 

veřejnosti a splňovala etická hlediska působení reklamy vyžadovaná občany České 

republiky … napomáhat tomu, aby reklama byla především pravdivá, slušná a čestná, a 

aby … respektovala mezinárodně uznávané zásady reklamní praxe...“325 

Reklamou se pro účely Kodexu rozumí: „proces komerční komunikace, 

prováděný za úhradu jakýmkoliv podnikatelským subjektem nebo jiným subjektem 

                                                 
324 Viz www.rpr.cz (http://www.rpr.cz/cz/profil.php). 
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jednajícím v jeho zájmu, jehož účelem je poskytnout spotřebiteli informace o zboží a 

službách i činnostech a projektech charitativní povahy; přitom se jedná o informace 

šířené prostřednictvím komunikačních médií…“326 

 

Základní požadavky na reklamu dle Kodexu jsou následující: 

 

� nesmí navádět k porušování právních předpisů nebo budit dojem, že s jejich 

porušováním souhlasí; 

� musí být slušná, čestná a pravdivá; 

� musí být vytvářena s vědomím odpovědnosti vůči spotřebiteli i společnosti; 

� musí respektovat zásady čestného soutěžení konkurentů; 

� nesmí ohrožovat dobré jméno reklamy jako takové, či snižovat důvěru v 

reklamu jako službu spotřebitelům; 

� nesmí záměrně propagovat neodůvodněné plýtvání anebo neracionální 

spotřebu surovin či energie, pocházejících z neobnovitelných zdrojů; 

� nesmí podporovat či vychvalovat chování, poškozující životní prostředí nad 

společensky akceptovanou míru.327  

 

Pro účely prosazování a interpretace Kodexu je zřízena Arbitrážní komise 

Rady pro reklamu, sestávající s představitelů členských organizací Rady pro reklamu, 

poslanců Parlamentu České republiky, zadavatelů reklamy, reklamních agentur, médií a 

právních odborníků.328 

Samostatná kapitola Kodexu je věnována všeobecným zásadám reklamní 

praxe, jimiž jsou: 

 

� slušnost - reklama nesmí obsahovat tvrzení a vizuální prezentace, které by 

porušovaly hrubým způsobem normy slušnosti a mravnosti anebo prvky 

snižující lidskou důstojnost; 

� čestnost - reklama nesmí zneužívat důvěru či důvěřivost spotřebitele anebo 

využívat nedostatku jeho zkušeností či znalostí, nesmí využívat podprahové 

vnímání, nesmí být skrytá; 

                                                                                                                                               
325 Viz Preambule Etického kodexu Rady pro reklamu. 
326 Viz Část první, Kapitola I, bod 1 Etického kodexu Rady pro reklamu. 
327 Viz Část první, Kapitola I, bod 3 Etického kodexu Rady pro reklamu. 
328 Viz Část první, Kapitola I, bod 4 Etického kodexu Rady pro reklamu. 



  

 

- 100 -

  

� pravdivost - reklama nesmí šířit klamavé údaje, na základě klamavých 

údajů sjednávat vlastnímu či cizímu podniku prospěch na úkor jiného, 

obsahovat klamavé označení zboží či služeb; 

� společenská odpovědnost - reklama nesmí bez oprávněného důvodu 

využívat motiv strachu, zneužívat předsudků a pověr, obsahovat cokoli, co 

by mohlo vést k násilným aktům nebo je podporovat, nesmí urážet 

národnostní, rasové nebo náboženské cítění, popírat či znevažovat tradice, 

zvyky a symboly obvyklé v České republice.329 

 

Vedle výše uvedených všeobecných zásad jsou v Kodexu rozpracovány také 

zvláštní požadavky na reklamu, rozdělené do následujících kategorií: 

 

� hodnota zboží - reklama nesmí vést spotřebitele k tomu, aby produktům 

přiznávali nepoměrně vyšší užitnou hodnotu, než odpovídá jejich skutečné 

hodnotě; skutečná finanční hodnota zboží musí být doložitelná, nesmí být 

uváděny nepravdivé či zavádějící údaje o „bezplatnosti“ zboží; 

� cenová srovnání - reklama nesmí vytvářet dojem, že cena je nižší než ve 

skutečnosti, nesmí obsahovat nepravdivé údaje o okolnostech ovlivňujících 

cenu, nepravdivé údaje o tom, co je v ceně zahrnuto, o tom, že cena byla 

změněna anebo o vztahu ceny a užitnosti nabízeného výrobku nebo služby a 

ceny a užitečnosti srovnatelného výrobku nebo služby; 

� očerňování a zlehčování soutěžitelů a jejich producentů - reklama nesmí 

útočit na jiné produkty, inzerenty nebo reklamy a nesmí se snažit tyto 

výrobky, inzerenty či reklamy diskreditovat, inzerenti nesmí snižovat 

hodnotu produktů jiných inzerentů; 

� napodobení reklam - reklamy nesmí být podobné jiným reklamám tak, že 

by bylo pravděpodobné zavádění či zmatení spotřebitele či využiti výsledků 

cizích nápadů a pracovního úsilí; 

� osobní doporučení - reklama nesmí obsahovat anebo odkazovat na 

nepravdivá osobní doporučení či podpůrná tvrzení, samotná osobní 

doporučení nesmí obsahovat žádné tvrzení či názory porušující ustanovení 

Kodexu, a nesmí být používána zavádějícím způsobem; 

                                                 
329 Viz Část první, Kapitola II Etického kodexu Rady pro reklamu. 
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� ochrana soukromí a zneužití jedince - reklama nesmí bez předchozího 

výslovného souhlasu zobrazovat žádné žijící osoby a ani na žádné žijící 

osoby nijak odkazovat, nesmí být způsobilá urazit osoby, spojené 

s dotčenými zemřelými osobami, nesmí ke svému působení využívat 

nositele veřejné autority; 

� záruky - reklama může používat slova „záruka“ nebo „zaručený“ pouze v 

případech konkretizace obsahu nebo uvedení jejích konkrétních 

podmínek.330 

 

Část druhá Kodexu se následně dopodrobna zaobírá reklamou ve vybraných 

oblastech produktů a služeb: 

 

� alkoholické nápoje - reklama nesmí zejm. představovat nebo propagovat 

nezodpovědnou nebo zvýšenou konzumaci, záporně či ironicky hodnotit 

abstinenci nebo zdrženlivost, nesmí být založena na zobrazení násilného, 

agresivního nebo protispolečenského chování, ukazovat osoby, které se jeví 

jako opilé, ani vyvolávat dojem, že intoxikace je přijatelná, přísná omezení 

jsou zavedena ve vztahu k dětem, nezletilým, těhotným a kojícím ženám, 

řízení motorových vozidel a nebezpečným aktivitám, reklama nesmí 

naznačovat léčivé, povzbuzující nebo uklidňující schopnosti alkoholu, 

doporučovat jeho použití při řešení osobních problémů anebo jej 

prezentovat jako prostředek k dosažení sexuálního nebo společenského 

úspěchu, obsah alkoholu musí být uváděn pravdivě a jeho vyšší úroveň 

nesmí být zdůrazňována jako kladná vlastnost, regulován je kontext 

s posvátnými místy, hřbitovy anebo náboženstvím; 

� potraviny a nealkoholické nápoje - informace o vlastnostech výrobků 

musí být pravdivé, nesmí být podporována nadměrná spotřeba, prezentace 

potravin musí odpovídat všeobecně akceptovaným zásadám výživy, nesmí 

být zpochybňován zdravý a vyvážený způsob stravování a zdravý či aktivní 

životní styl apod.; 

� děti a mládež - omezení platí zejm. ve vztahu k lékům, dezinfekčním, 

zdraví ohrožujícím a čisticím prostředkům, potravinám a nápojům, 

povzbuzování k nebezpečným činnostem, manipulaci, nátlaku nebo jinému 

                                                 
330 Viz Část první, Kapitola III Etického kodexu Rady pro reklamu. 
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zneužívání dětské psychiky, reklama ve školách podléhá souhlasu 

vedoucího představitele školy; 

� tabáková reklama - ve vztahu k dětem a nezletilým platí obdobná omezení 

jako u alkoholických nápojů, užití tabákových výrobků nesmí být 

prezentováno jako podporující sexuální, podnikatelské nebo sportovní 

úspěchy, relaxaci nebo koncentraci, reklama musí obsahovat stanovená 

označení; 

� reklama na léky - prezentovaná léčiva musí být způsobilé prodeje v České 

republice, přístupné volnému prodeji a nesmí obsahovat omamné nebo 

psychotropní látky, prezentované údaje nesmí vést k mylnému hodnocení 

zdravotního stavu adresáta anebo účinku léčiva, reklama nesmí obsahovat 

zavádějící údaje o neškodnosti léčivého přípravku, apod.; 

� inzeráty ve stylu redakčního materiálu – musí být vždy na první pohled 

zřejmé, že se jedná o inzerát, pokud reklamní prostor zaplacený jedním 

subjektem přesahuje rozsah jedné strany, musí být označení „inzerát“ na 

každé straně, označeny musí být rovněž veškeré inzertní přílohy; 

� reklama na zásilkový prodej – vždy musí být uvedeno jméno či název 

inzerenta včetně adresy a dalších kontaktních údajů, na uvedené adrese musí 

být k dispozici odpovědná osoba a vzorky inzerovaného zboží (u zakázkové 

výroby modely nebo ukázky obdobné práce), musí být zajištěna shodnost 

zboží s popisem a vzorkem a s příslušnými normami, nepřijatelným zbožím 

jsou kouzla pro štěstí, maskoti či jiné zboží snažící se zneužívat 

pověrčivosti; 

� reklama zasílaná SMS, MMS – může být zasílána, dokud adresát 

nevyjádří svůj nesouhlas, reklama, využívající identifikaci polohy adresáta, 

smí být zasílána jen s jeho předchozím výslovným souhlasem; 

� reklama na loterie a jiné podobné hry – tato musí být společensky 

odpovědná a nesmí vybízet k nadměrnému sázení, nesmí být cílena na 

osoby mladší 18 let, vybízet k sázení nelegálnímu, společensky škodlivému, 

neodpovědnému nebo jinak nebezpečnému, zvýšené restrikce platí ve 

vztahu k nezletilým.331 

 

                                                 
331 Viz Část druhá, Kapitola I Etického kodexu Rady pro reklamu. 
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Z hlediska samotných stěžovatelů registruje Rada pro reklamu nejčastější 

stížnosti na reklamu klamavou a zavádějící. Často se v tomto případě jedná o reklamy 

z oblasti nabídky obchodních řetězců. Jak v jednom z rozhovorů uvedl prezident Rady 

pro reklamu Radek Pokorný: „Když v nějakém druhu podnikání dochází ke koncentraci 

trhu nebo k výraznému zvýšení konkurence, používají se většinou agresivnější 

marketingové a reklamní metody, které v důsledku vedou i ke zvýšení stížností.“  

Pro omezení výskytu neetických reklamních aktivit zavedla Rada v roce 2005 

tzv. copy advice a pre-clearing, neboli poradenskou službu, umožňující subjektům 

reklamního trhu nechat si kampaň zkontrolovat ještě před nasazením.332 

 

                                                 
332 Krupka, J.: Na co si Češi nejvíc stěžují? Lidové noviny, 2006, 18. ledna. 
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2.3.3 Zákon o ochran ě spot řebitele 

Předmětem zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (dále též jen „Zákon 

o ochraně spotřebitele“) je především „zapracování příslušných předpisů Evropských 

společenství333 a stanovení některých podmínek podnikání významných pro ochranu 

spotřebitele, úkoly veřejné správy v oblasti ochrany spotřebitele a oprávnění 

spotřebitelů, sdružení spotřebitelů nebo jiných právnických osob založených k ochraně 

spotřebitele“.334  

Do oblasti reklamy intervenuje především svojí druhou částí, upravující 

povinnosti při prodeji výrobků a poskytování služeb.  

 

Zákon mimo jiné upravuje níže uvedené zakázané obchodní praktiky:  

 

Na prvním místě jsou to tzv. nekalé obchodní praktiky, které spočívají jednání 

podnikatele vůči spotřebiteli v rozporu s požadavky odborné péče a jsou způsobilé 

podstatně ovlivnit jeho rozhodování tak, že může učinit obchodní rozhodnutí, které by 

jinak neučinil.  

Jako nekalé jsou pak explicitně jmenovány klamavé a agresivní obchodní 

praktiky.335 

 

Při klamavých obchodních praktikách bývá užit nepravdivý údaj anebo údaj 

pravdivý, jež může uvést spotřebitele v omyl.  

K jejich uskutečnění může dojít zejména tak, že podnikatel: 

 

� neuvede důležitý údaj, uvede jej nesrozumitelně nebo nejednoznačně; 

                                                 
333 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/29/ES o nekalých obchodních praktikách vůči 
spotřebitelům na vnitřním trhu a o změně směrnice Rady 84/450/EHS, směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 97/7/ES, 98/27/ES a 2002/65/ES a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 2006/2004 (směrnice o nekalých obchodních praktikách); směrnice Rady 69/493/EHS o sbližování 
právních předpisů členských států týkajících se křišťálového skla; směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 94/11/ES o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se označování 
materiálů používaných v hlavních částech obuvi prodávané spotřebiteli; směrnice Rady 87/357/EHS o 
sbližování právních předpisů členských států, týkajících se výrobků, jejichž skutečná povaha není 
rozpoznatelná a které proto ohrožují zdraví nebo bezpečnost spotřebitelů; směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 96/74/ES o názvech textilií. 
334 Viz § 1 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. 
335 Viz § 4 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. 
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� své výrobky či služby prezentuje nebo uvádí na trh tak, že může dojít 

k jejich záměně s jinými výrobky či službami anebo rozlišovacími znaky 

jiného podnikatele;  

� nedodržuje jím deklarované závazky, ke kterým se zavázal prostřednictvím 

kodexu chování; 

� při nabízení, prodeji nebo skladování výrobků či služeb porušuje práva 

duševního vlastnictví anebo neoprávněně užívá chráněné označení; 

� zneužívá tzv. vábivou reklamu, kdy nabízí výrobky nebo služby za cenu, již 

není schopen v inzerovaném rozsahu garantovat; 

� zneužívá tzv. skrytou reklamu, při které si spotřebitel nemusí uvědomit, že 

se jedná o placenou reklamu výrobku nebo služby, apod.336 

 

Agresivní obchodní praktiky spočívají v takovém jednání podnikatele, kdy 

tento svým obtěžováním, donucováním, včetně použití síly nebo nepatřičným 

ovlivňováním výrazně zhoršuje možnost svobodného rozhodnutí spotřebitele.  

Přitom bývají rozhodující zejména následující faktory: 

  

� načasování, místo a doba trvání obchodní praktiky;  

� způsob jednání, jeho výhružnost a urážlivost;  

� vědomé využití nepříznivé situace spotřebitele;  

� nepřiměřené překážky pro uplatnění práv spotřebitele;  

� hrozba protiprávním jednáním;  

� nabádání dětí ke koupi nabízených výrobků nebo služeb, anebo aby ke 

koupi přesvědčily dospělou osobu apod.337 

 

Při prodeji výrobků nebo poskytování služeb je rovněž zakázáno: 

 

� jakkoli spotřebitele diskriminovat; 

� vyrábět, dovážet, vyvážet, nabízet, prodávat nebo darovat výrobky 

nebezpečné svou zaměnitelností s potravinami; 

� nabízet za účelem prodeje, prodávat a vyvážet mimo území České republiky 

výrobky, které jsou určeny pro humanitární účely; 

                                                 
336 Viz § 5 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. 
337 Viz § 5a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. 
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� neoprávněně anebo v rozporu se zákonem používat názvy jednotlivých 

druhů křišťálového skla a jim přiřazené symboly.338  

 

V otázkách dozoru nad ochranou spotřebitele v oblasti reklamy Zákon o 

ochraně spotřebitele odkazuje na právní úpravu dle Zákona o regulaci reklamy.339 

                                                 
338 Viz § 6, § 7, § 7b, § 18a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. 
339 Viz § 23 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. 
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2.3.4 Obchodní zákoník  

Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (dále též jen „Obchodní zákoník“) je 

z hlediska problematiky reklamy zajímavý zejména ve své části věnované nekalé 

soutěži. Ta je charakterizována jako zakázané jednání v hospodářské soutěži, jehož 

hlavními popisnými znaky je rozpor s dobrými mravy a způsobilost přivodit újmu jiným 

soutěžitelům nebo spotřebitelům.  

Jako hlavní příklady nekalé soutěže Obchodní zákoník uvádí: 

 

a) klamavou reklamu; 

b) klamavé označování zboží a služeb; 

c) vyvolávání nebezpečí záměny; 

d) parazitování na pověsti podniku, výrobků či služeb jiného soutěžitele; 

e) podplácení; 

f) zlehčování; 

g) srovnávací reklamu; 

h) porušování obchodního tajemství; a 

i) ohrožování zdraví spotřebitelů a životního prostředí.340 

 

Z toho se problematiky reklamy bezprostředně dotýkají jednání uvedená sub 

písm. a) a g), prostřednictvím reklamy nebo v souvislosti s ní lze ale naplnit i skutkové 

podstaty ostatních uvedených jednání. 

 

Klamavá reklama spočívá v šíření údajů (mluveným nebo psaným slovem, 

tiskem, vyobrazením, fotografií, rozhlasem, televizí či jiným sdělovacím prostředkem) o 

vlastním nebo cizím podniku, jeho výrobcích či výkonech, které je způsobilé vyvolat 

klamnou představu a zjednat tím vlastnímu nebo cizímu podniku v hospodářské soutěži 

prospěch na úkor jiných soutěžitelů či spotřebitelů. Přitom klamavým může být i údaj 

sám o sobě pravdivý, jestliže vzhledem k okolnostem a souvislostem, za nichž byl 

učiněn, může uvést v omyl.341 

 

                                                 
340 Viz § 44 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku. 
341 Viz § 45 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku. 
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Srovnávací reklamou může být jakákoliv reklama, která výslovně nebo i 

nepřímo identifikuje jiného soutěžitele anebo zboží nebo služby nabízené jiným 

soutěžitelem.  

Nepřípustná je v okamžiku, kdy: 

 

a) je klamavá nebo využívá klamavé obchodní praktiky; 

b) nesrovnává pouze zboží nebo služby uspokojující stejné potřeby nebo 

určené ke stejnému účelu; 

c) objektivně nesrovnává pouze základní znaky daného zboží nebo služeb, 

které jsou pro ně důležité, ověřitelné a charakteristické; 

d) vede k vyvolání nebezpečí záměny;  

e) zlehčuje nepravdivými údaji podnik, zboží, služby, činnost, poměry či jiné 

okolnosti, ochranné známky, firmu, jiná příznačná označení soutěžitele; 

f) neoprávněné označování výrobků označením původu; 

g) nepoctivě těží z dobré pověsti spjaté s ochrannou známkou soutěžitele, jeho 

firmou či jinými zvláštními označeními, anebo z dobré pověsti spjaté s 

označením původu konkurenčního zboží; a 

h) nabízí zboží nebo služby jako napodobení nebo reprodukci zboží nebo 

služeb označovaných ochrannou známkou nebo obchodním jménem nebo 

firmou. 

 

U jakéhokoli srovnání odkazujícího na zvláštní nabídku musí být uvedena doba 

trvání takové nabídky.342 

 

                                                 
342 Viz § 50a zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku. 
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2.3.5 Občanský zákoník 

Hlavními ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku (dále též 

jen „Občanský zákoník“) z hlediska sledované problematiky jsou paragrafy věnované 

ochraně osobnosti. Garantováno je zde právo na ochranu osobnosti fyzických osob, 

zejména života, zdraví, občanské cti, lidské důstojnosti, soukromí, jména a projevů 

osobní povahy.343  

Přitom písemnosti osobní povahy, podobizny, obrazové snímky a obrazové a 

zvukové záznamy, týkající se fyzické osoby nebo jejích projevů osobní povahy, smějí 

být pořízeny nebo použity jen s jejím svolením.  

Výjimku z tohoto pravidla tvoří přiměřené užití k účelům úředním, vědeckým, 

uměleckým a zpravodajským, pokud ovšem takové užití není v rozporu s oprávněnými 

zájmy fyzické osoby.344 

                                                 
343 Viz § 11 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku. 
344 Viz § 12 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku. 
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Závěr 

Oblast rozhlasového a televizního vysílání je v České republice bezprostředně 

upravena přibližně deseti hlavními zákony a asi dvojnásobným počtem právních 

předpisů souvisejících.345 Těmi nejdůležitějšími právními normami českého právního 

řádu jsou na tomto poli zejména: Zákon o provozování rozhlasového a televizního 

vysílání346, Zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání347, Zákon o České 

televizi348, Zákon o Českém rozhlasu349 a ve vztahu k technickým a technologickým 

aspektům také Zákon o elektronických komunikacích350 a případné novelizace těchto 

zákonů. V oblasti samoregulace lze pak jmenovat především Kodex České televize351 a 

Kodex Českého rozhlasu352. 

S ohledem na evropskou legislativu je možné konstatovat, že český právní řád je 

v oblasti rozhlasového a televizního vysílání plně harmonizovaný a veškeré relevantní 

normy Evropské unie353 již byly do českého práva implementovány. Můžeme tedy 

učinit závěr, že v tomto oboru lidské činnosti Česká republika disponuje poměrně 

efektivním a funkčním právním systémem odpovídajícím celoevropským standardům. 

Z hlediska souvisejících právních předpisů mají ve zkoumané oblasti největší 

vliv normy, týkající se obsahu komunikovaných sdělení, tedy především: Zákon o České 

tiskové kanceláři354, Zákon o regulaci reklamy355, Zákon o ochraně spotřebitele356, 

Zákon o potravinách a tabákových výrobcích357 a v neposlední řadě též Etický kodex 

                                                 
345 Blíže viz kapitola 2.2.1 Přehled platných právních pramenů regulace rozhlasového a televizního 
vysílání v České republice. 
346 Zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, 
ze dne 17. května 2001, blíže viz kapitola 2.2.2 Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání. 
347 Zákon č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání, ze dne 13. dubna 2010, 
blíže viz kapitola 2.2.7 Zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání. 
348 Zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ze dne 7. listopadu 1991, blíže viz kapitola 2.2.3 Zákon o 
České televizi. 
349 Zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ze dne 7. listopadu 1991, blíže viz kapitola 2.2.5 Zákon o 
českém rozlasu. 
350 Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, ze 
dne 22. února 2005. 
351 Blíže viz kapitola 2.2.4 Kodex České televize. 
352 Blíže viz kapitola 2.2.6 Kodex Českého rozhlasu. 
353 Blíže viz kapitola 1.3.4 Právní předpisy Evropské unie související s rozhlasovým a televizním 
vysíláním. 
354 Zákon č. 517/1992 Sb., o České tiskové kanceláři, ze dne 21. října 1992. 
355 Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ze dne 9. února 1995, blíže viz kapitola 2.3.1 Zákon o 
regulaci reklamy. 
356 Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ze dne 16. prosince 1992, blíže viz kapitola 2.3.3 
Zákon o ochraně spotřebitele. 
357 Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, ze dne 24. dubna 1997.  
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Rady pro reklamu358. Povšechní souvislost pak mají samozřejmě také Občanský 

zákoník359 a Obchodní zákoník360. 

Jakýmsi pomyslným středobodem sledované právní úpravy je Zákon o 

provozování rozhlasového a televizního vysílání. Jedná se o hlavní právní předpis na 

poli rozhlasového a televizního vysílání v České republice. Jeho hlavním smyslem je 

zapracovat příslušné předpisy Evropské unie a v souladu s nimi upravit výkon státní 

správy v oblasti rozhlasového a televizního vysílání. Jeho význam spočívá už i v tom, že 

vůbec nastavuje samotnou definici rozhlasového a televizního vysílání361. Dalšími 

pojmy, se kterými pak dále operuje, jsou: převzaté rozhlasové a televizní vysílání, 

celoplošné vysílání, programová síť, regionální vysílání, místní vysílání, provozovatel 

rozhlasového a televizního vysílání, provozovatel převzatého vysílání, základní 

programová specifikace, program, plnoformátový program, pořad v rozhlasovém 

vysílání, teletext, reklama, služba přímo související s programem, obsah elektronického 

programového průvodce, skryté obchodní sdělení, teleshopping, sponzorování a 

obchodní sdělení.  

Na základě zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílán byla 

rovněž zřízena Rada pro rozhlasové a televizní vysílání. Jedná se o správní úřad, který 

vykonává státní správu v oblasti rozhlasového a televizního vysílání, převzatého 

vysílání a v oblasti audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání. 

Důležitou problematikou řešenou předmětným zákonem jsou pak také 

související organizační a správní záležitosti, jako například udělování vysílací licence a 

registrace provozovatelů převzatého vysílání. Podrobně jsou zde také upravena práva a 

povinnosti provozovatelů při vysílání, náležitosti obsahu programů, otázky ochrany 

osob dotčených obsahem vysílání a ochrany zdroje a obsahu informací, podpora 

evropské tvorby apod.  

Samostatná část zákona o rozhlasovém a televizním vysílán je věnována 

aspektům obchodních sdělení, jimiž jsou především reklama, skrytá obchodní sdělení, 

teleshopping, sponzorování, podprahová sdělení a umisťování produktů v rámci 

                                                 
358 Blíže viz kapitola 2.3.2 Etický kodex Rady pro reklamu. 
359 Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ze dne 26. února 1964, blíže viz kapitola 2.3.5 Občanský 
zákoník. 
360 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ze dne 5. listopadu 1991, blíže viz kapitola 2.3.4 Obchodní 
zákoník. 
361 Rozhlasovým a televizním vysíláním se zde rozumí: „Poskytování pořadů a dalších částí vysílání 
uspořádaných v rámci programu, včetně služeb přímo souvisejících s programem, provozovatelem 
vysílání veřejnosti prostřednictvím sítí elektronických komunikací...“ 
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vysílání. Důraz je kladen zejména na ochranu dětí a mladistvých, pravdivost 

komunikovaných údajů, regulování propagace alkoholických nápojů apod.  

Neméně důležitou otázku pak představují také nástroje pro zajištění plurality 

informací. 

Dalším významným právním předpisem ve sledované oblasti je Zákon o České 

televizi, kterým došlo ke zřízení České televize a stanovení podmínek jejího provozu a 

jejích hlavních úkolů. 

Předmětným zákonem byly ustaveny také orgány ČT v čele s Radou České 

televize, jakožto orgánem pro uplatňování práva veřejnosti na kontrolu činnosti ČT.  

Zákon o České televizi upravuje mimo jiné také financování a organizaci této 

veřejnoprávní instituce. 

V rovině samoregulačních předpisů na zákon o ČT navazuje Kodex České 

televize, který dále rozpracovává zásady naplňování veřejné služby v oblasti televizního 

vysílání závazné pro Českou televizi a její pracovníky. 

Zákonem zřízeným subjektem je také Český rozhlas. Jeho organizace a 

fungování je upravena Zákonem o Českém rozhlasu. Hlavním smyslem této 

veřejnoprávní instituce je poskytovat veřejnou službu v oblasti rozhlasového vysílání. 

Výše uvedený právní předpis upravuje v první řadě klíčové úkoly, financování a 

organizaci ČRo.  

Hlavním orgánem Českého rozhlasu je Rada Českého rozhlasu. Ta má sloužit 

především tomu, aby veřejnost jejím prostřednictvím mohla uplatňovat právo na 

kontrolu tvorby a šíření programů ČRo. 

Navazujícím předpisem v oblasti samoregulace je Kodex Českého rozhlasu. Jeho 

nejhlavnějším cílem je definovat práva a povinnosti Českého rozhlasu a jeho 

zaměstnanců vzhledem k veřejnosti. 

Zákonem o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání se nově regulují 

služby obdobné televiznímu vysílání, které jsou uživateli poskytnuty v jím zvoleném 

čase. Předmětem těchto služeb je poskytování pořadů. Do vydání výše uvedeného 

zákona nebyly služby na vyžádání kvalifikovány jako televizní vysílání, přestože 

nabízely stejný nebo obdobný obsah. Rozdíl mezi oběma službami spočívá ve způsobu 

poskytování služby. V případě služeb na vyžádání o době sledování rozhoduje uživatel, 

který si pořad vybírá z katalogu sestaveného poskytovatelem služby. Naopak televizní 

vysílání znamená, že provozovatel vysílání poskytuje stejný program všem ve stejnou 

dobu. 
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Zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání upravuje podmínky 

poskytování audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání, rámcově vymezuje, na jaké 

služby se vztahuje, ustavuje evidenci poskytovatelů těchto služeb, základní soubor práv 

a povinností poskytovatelů služeb a sankce za porušení zákona. Za tímto účelem 

nastavuje základní používané pojmy, jako jsou: audiovizuální mediální služba na 

vyžádání362, pořad, redakční odpovědnost, poskytovatel audiovizuální mediální služby 

na vyžádání, audiovizuální obchodní sdělení, skryté audiovizuální obchodní sdělení, 

sponzorování nebo umístění produktu. 

Správním úřadem příslušným k výkonu dohledu nad dodržováním zákona o 

audiovizuálních mediálních službách na vyžádání je dle tohoto právního předpisu Rada 

pro rozhlasové a televizní vysílání.  

Z kategorie souvisejících právních norem je tou nejdůležitější pravděpodobně 

Zákon o regulaci reklamy. Tento právní předpis zapracovává příslušné evropské 

předpisy upravující regulaci reklamy. Hlavními ohnisky jeho korekcí jsou především 

reklamní aktivity s potenciálním negativním dopadem. Jako příklad můžeme uvést 

nekalé obchodní praktiky, srovnávací reklamu, reklamu na tabákové výrobky, 

alkoholické nápoje, střelné zbraně a střelivo, činnosti v pohřebnictví, léčivé přípravky, 

potraviny, kojeneckou výživu apod.  

Zákon o regulaci reklamy dále upravuje obecné požadavky na reklamu a její 

šíření včetně postihů za porušení zákonných povinností a stanovení orgánů dozoru. 

Mezi těmi figuruje například i Rada pro rozhlasové a televizní vysílání. 

Stejně jako v oblasti rozhlasového a televizního vysílání, tak i v rámci tuzemské 

úpravy reklamních aktivit se můžeme setkat s předpisy samoregulačního charakteru. 

Tím nejdůležitějším z nich je Etický kodex Rady pro reklamu. Jak již jeho název 

napovídá, byl vydán Radou pro reklamu coby nejvýznamnějším subjektem 

samoregulace českého reklamního průmyslu. 

Etický kodex Rady pro reklamu stanoví zejména základní i speciální požadavky 

na reklamu a všeobecné zásady reklamní praxe. Podrobněji se pak zaobírá reklamou ve 

vybraných oblastech produktů a služeb. 

Za účelem prosazování a interpretace Etického kodexu Rady pro reklamu jím 

byla zřízena Arbitrážní komise Rady pro reklamu. 

                                                 
362 Audiovizuální mediální službou na vyžádání se zde rozumí: „Služba informační společnosti, za 
kterou má redakční odpovědnost poskytovatel audiovizuální mediální služby na vyžádání a jejímž 
hlavním cílem je poskytování pořadů veřejnosti za účelem informování, zábavy nebo vzdělávání, a která 
umožňuje sledování pořadů v okamžiku zvoleném uživatelem a na jeho individuální žádost na základě 
katalogu pořadů sestaveného poskytovatelem audiovizuální mediální služby na vyžádání.” 
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Předmětem Zákona o ochraně spotřebitele je především stanovení některých 

podmínek podnikání významných pro ochranu spotřebitele, úkoly veřejné správy v 

oblasti ochrany spotřebitele a oprávnění spotřebitelů, sdružení spotřebitelů nebo jiných 

právnických osob založených k ochraně spotřebitele. 

Speciální ustanovení jsou v Zákoně o ochraně spotřebitele věnována úpravě 

povinností při prodeji výrobků a poskytování služeb a zakázaným obchodním praktikám. 

Obchodní zákoník přispívá do široké palety zmiňovaných právních předpisů 

zejména regulováním praktik nekalé soutěže. 

 Význam Občanského zákoníku pak ve vztahu ke sledované problematice 

spočívá především v ustanoveních zabývajících se ochranou osobnosti. 

Při hodnocení právní úpravy rozhlasového a televizního vysílání v České 

republice je možné konstatovat, že se jedná o úpravu sice poměrně rozsáhlou, ale svým 

obsahem a návaznostmi kompaktní. Její současný stav plně reflektuje požadavky 

evropské legislativy a přestavuje dostatečný rámec pro fungování výše uvedených 

mediálních služeb. Otázkou zůstává, jaké další změny si vyžádá neutuchající dynamický 

rozvoj elektronických médií, jejich jednotlivých formátů a technologií. Z tohoto 

hlediska představuje aktuální právní úprava předmětné problematiky platformu, u které 

lze zcela oprávněně předpokládat potenciál dalšího rozvoje. Bude jistě zajímavé tento 

proces i nadále sledovat. 

Úplným závěrem můžeme poznamenat, že ačkoli je práce poměrně obsáhlá, 

určitě by bylo možné věnovat větší pozornost i dalším právním normám, které mají 

s rozhlasovým a televizním vysíláním souvislost, ale z kapacitních důvodů již zde svůj 

speciální prostor nedostaly. Do této kategorie patří především Zákon o elektronických 

komunikacích363, Zákon o rozhlasových a televizních poplatcích364, Tiskový zákon365 a 

předpisy s nimi související. Prostor pro hlubší rozpracování skýtá také oblast evropské 

právní úpravy366. I ve světle uvedených skutečností ale tuto práci dokončuji s pocitem, 

že její hlavní cíl, spočívající v uchopení jádra právní úpravy rozhlasového a televizního 

vysílání v České republice, se mi snad podařilo naplnit. 

                                                 
363 Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých zákonů, ze dne 22. února 
2005. 
364 Zákon č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích a o změně některých zákonů, ze dne 5. 
srpna 2005. 
365 Zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých 
zákonů (tiskový zákon), ze dne 22. února 2000. 
366 Viz kapitola 1.3.4 Právní předpisy Evropské unie související s rozhlasovým a televizním vysíláním. 
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Summary 

The content of the thesis called the Legal Regulation of the Radio and Television 

Broadcast in the Czech Republic coincides with its name.  

The thesis is divided into two main parts. The aim of the first part called the 

Short Introduction into Law and Legal Regulation is to orientate the reader within the 

basic aspects and the legal theory terminology. The first chapter of this part called the 

Theoretically-juridical Context is dedicated to the following sub-themes: Law as a 

Social Phenomenon, Function of Law, Law and Power, Justification and Origin of Law, 

Effectiveness and Functioning of Law, Legal Regulation, Sources of Law, Public and 

Private Law, Material and Procedural Law, Heteronymous and Autonomous Law, 

Realization of Law, Auto Regulation and Codes of Ethics. 

Next chapter called the Legal System of the Czech Republic contains of two 

subchapters: Sources of Law in the Czech Legal System and Hierarchy of Legal 

Regulations. 

As the title of the last chapter of the first part indicates, it is dedicated to Legal 

Regulation within the European Union. It is divided in the following subchapters: The 

Law of European Communities and the Law of the European Union, Legal System of the 

European Union, Application of the European Union Law and Legal Regulations of the 

European Union Related to Radio and Television Broadcasting. 

The second part of the thesis called the Legal Regulation of the Radio and 

Television Broadcast in the Czech Republic is dedicated to the topic core. The first 

chapter of this part, the Summary of History, deals with a brief description of historical 

relations, that are divided into two subchapters: Brief History of the Radio Broadcasting 

in the Czech Republic and its Legal Anchoring and Brief History of the Television 

Broadcasting in the Czech Republic and its Legal Anchoring. 

The second chapter of this part is called the Valid Legal Regulation of the Radio 

and Television Broadcasting in the Czech Republic. As per its title, it analyses and 

describes main legal regulations within this area. It comprises of the following 

subchapters: Summary of Valid Legal Sources of the Radio and Television Broadcasting 

Regulation in the Czech Republic, Act on Television and Radio Operations, Act on 

Czech Television, Czech Television Code, Act on Czech Radio, Czech Radio Code and 

the Act on Audio Visual Media Services upon Request. 
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The last, third chapter of the second part with the title Selected Provisions of 

Some Other Relevant Legal Regulations is describing legal regulations, which are 

dedicated to other areas, however, they are related to the issue of the radio and 

television broadcasting in a certain way. The individual subchapters are named as per 

the legal regulations they focus on:  

Act on Advertising Regulation, Advertising Council Code of Ethics, Consumer 

Protection Act, Commercial Code and Civil Code. 

In the conclusion, the author summarizes the whole topic, evaluates sufficiency 

of the existing legal regulation related to radio and television broadcasting in the Czech 

Republic and gives a brief outline of possible future development trends. 
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Zákon č. 517/1992 Sb., o České tiskové kanceláři, ze dne 21. října 1992. 

Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ze dne 9. února 1995. 

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ze dne 8. ledna 2009. 

Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ze dne 17. května 1990. 

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ze dne 16. prosince 1992. 

Zákon č. 126/1992 Sb., o ochraně znaku a názvu Červeného kříže, ze dne 5. března 1992. 

Zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ze dne 1. dubna 2004. 

Zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ze dne 17. května 1990. 

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ze dne 4. dubna 2000. 

Zákon č. 60/2000 Sb., o ochraně olympijských symbolik, ze dne 24. února 2000. 

Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, ze dne 24. dubna 1997. 

Zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky, ze dne 27. září 1995. 

Zákon č. 3/1993 Sb., o státních symbolech České republiky, ze dne 17. prosince 1992. 

Zákon č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky, ze dne 18. září 2001. 

Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ze dne 5. listopadu 1991. 

Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ze dne 26. února 1964. 

Kodex České televize. 

Kodex Českého rozhlasu. 

Etický kodex Rady pro reklamu. 

Statut České televize. 

Statut Českého rozhlasu. 

 

4. Internetové stránky 

www.aka.cz 

www.apra.cz  

www.ara.cz 

www.cak.cz 

www.ceskatelevize.cz 

www.czso.cz 

www.idnes.cz 
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www.justice.cz 

www.mediafax.cz 

www.radiokomunikace.cz 

www.rozhlas.cz 

www.rrtv.cz 

www.tyden.cz 

 

5. Multimedia 

Encyklopedie Diderot. CD ROM. Praha: Diderot, spol. s r.o., 1999. 

 

6. Databáze 

ASPI – Automatizovaný systém právních informací. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2011. 

ÚZ pro Windows. Ostrava: Sagit, 2011. 
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Přílohy 

Příloha č. 1: Fotografie ze Stanfordského vězeňského experimentu (foto). 

(zdroj: http://psychohawks.wordpress.com/2010/03/31/real-studies-philip-zimbardos-

1971-stanford-prison-experiment/) 

 
„V ězeňský strážce” z experimentu  

 

 

„Strážci“ ponižující „v ězně“  
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Příloha č. 2: Přehled historie Evropské unie (schéma) 

(zdroj: http://minulost-evropske-unie.navajo.cz/) 
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Příloha č. 3: Budova Českého rozhlasu (foto) 

(zdroj: http://www.mpconsulting.cz/fotodokumentace.php)  
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Příloha č. 4: Budova České televize na Kavčích horách (foto) 

(zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:%C4%8Cesk%C3%A1_televize.jpg) 
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Příloha č. 5: Členové Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (tabulka) 

(zdroj: http://www.rrtv.cz/cz/static/o-rade/slozeni-rady/index.htm)  
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Příloha č. 6: Digitální mapa České republiky pro televizní vysílání (obrázek) 

(zdroj: http://www.radiokomunikace.cz/vysilaci-sluzby/digitalni-tv-vysilani/digitalni-

mapa-cr.html) 
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Příloha č. 7: Analogová mapa České republiky pro televizní vysílání (obrázek) 

(zdroj: http://www.radiokomunikace.cz/vysilaci-sluzby/analogove-tv-vysilani/televizni-

vysilani.html) 
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Příloha č. 8: Mapa rozhlasových vysílačů v České republice (obrázek) 

(zdroj: http://www.radiokomunikace.cz/vysilaci-sluzby/rozhlasove-vysilani.html) 
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Příloha č. 9: Statut České televize (text) 

(zdroj: http://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/statut-ct/)  

 

Statut České televize 
 

ČLÁNEK I 
POSTAVENÍ ČESKÉ TELEVIZE 

 
1.  Česká televize je právnickou osobou zřízenou s účinností od 1. ledna 1992 zákonem č. 483/1991 

Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů. 
2.  Česká televize je institucí veřejné služby, provozující televizní vysílání. Jejím hlavním úkolem je 

tvorba a šíření televizních programů, popřípadě dalšího multimediálního obsahu a doplňkových 
služeb, na celém území České republiky prostřednictvím zemských vysílacích zařízení a jiných 
technických prostředků, a to analogově i digitálně. Touto činností, jakož i výrobou televizních 
pořadů, popřípadě dalšími činnostmi, poskytuje službu veřejnosti a přispívá k rozvoji kultury. 

3.  Sídlem České televize je Praha 4 – Kavčí hory, PSČ 140 70. 
4.  Identifikačním číslem České televize je 00027383, daňovým identifikačním číslem je CZ00027383. 
5.  Česká televize se nezapisuje do obchodního rejstříku. 
6.  Stát neodpovídá za závazky České televize a Česká televize neodpovídá za závazky státu. 
 

ČLÁNEK II 
VEŘEJNÁ SLUŽBA ČESKÉ TELEVIZE 

 
1.  Hlavními úkoly veřejné služby, které stanoví zákon č. 483/1991 Sb. o České televizi, jsou zejména o 

poskytování objektivních, ověřených, ve svém celku vyvážených a všestranných informací pro 
svobodné vytváření názorů o přispívání k právnímu vědomí obyvatel České republiky o rozvíjení 
kulturní identity obyvatel České republiky o poskytování vyvážené nabídky pořadů pro všechny 
skupiny obyvatel. 

2.  Své úkoly Česká televize plní zejména tím, že 
a.  vytváří a šíří televizní programy, popřípadě další multimediální obsah a doplňkové služby po 

celém území České republiky. Jako provozovatel multiplexu veřejné služby sestavuje společně 
s Českým rozhlasem souhrnný datový tok a odpovídá za jeho správu a jeho předání k šíření 
zemskou sítí vysílacích rádiových zařízení, 

b.  pořizuje zvukové a zvukově obrazové záznamy za pomoci vhodných a dostupných technologií, 
c.  vytváří, udržuje a využívá své archivní fondy, 
d.  nakupuje licence k užití záznamů audiovizuálních děl od zahraničních a tuzemských nositelů 

práv a smluvně poskytuje licence k užití jí vyrobených záznamů jiným osobám v tuzemsku a v 
zahraničí, e. podílí se na výzkumu sledovanosti mediálního trhu, soustavně analyzuje divácké 
ohlasy svých pořadů, 

f.  v souladu s technologickým vývojem aplikuje další rozvoj ve všech oblastech televizních 
technologií, vyvíjí činnost v uplatnění nových vysílacích technologií včetně výroby a šíření 
multimediálního obsahu a dalších doplňkových služeb,  

g. spolupracuje s významnými kulturními, uměleckými a charitativními organizacemi či 
společnostmi, 

h.  podporuje českou filmovou tvorbu, 
i.  pečuje o profesionální a vzdělanostní rozvoj svých zaměstnanců, 
j.  zřizuje síť domácích a zahraničních zpravodajů, 
k.  v oblasti zpravodajských a publicistických pořadů zajišťuje regionální vysílání prostřednictvím 

televizních studií pro území jejich působnosti, 
l.  poskytuje rozšiřující služby k vysílaným pořadům prostřednictvím dostupných technických 

prostředků, především prostřednictvím svých internetových stránek, vytváří a šíří teletextové 
vysílání a skryté titulky. 

1.  Česká televize poskytuje další služby a vyvíjí podnikatelskou činnost, není-li to v rozporu s 
jejími úkoly a povinnostmi stanovenými zákonem, popř. dalšími právními předpisy, a 
neohrozí-li to plnění jejích úkolů. 

2.  Česká televize je aktivním členem Evropské unie vysílatelů (EBU/UER), sdružení rozhlasových a 
televizních vysílatelů veřejné služby, a členem dalších mezinárodních organizací, ve kterých se 
podílí na rozvoji spolupráce televizí veřejné služby. Česká televize udržuje přímé vztahy s 
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veřejnými televizními stanicemi a tvůrci v zahraničí, zejména v EU. Česká televize každoročně 
organizuje Mezinárodní televizní festival Zlatá Praha. 

3.  Česká televize přispívá k rozvoji vzdělání a výzkumu v televizních oborech. 
 

ČLÁNEK III 
GENERÁLNÍ ŘEDITEL A RADA ČESKÉ TELEVIZE 

 
1.  Statutárním orgánem České televize je generální ředitel. 
2.  Generální ředitel zejména 

a.  řídí činnost České televize, 
b.  v mezích zákona a Statutu stanoví organizaci České televize, vydává organizační, podpisový a 

pracovní řád, pravidla vnitřní ekonomiky, provozní řády a další vnitřní předpisy, 
c.  jedná jménem České televize. 

3.  Generální ředitel činí písemné právní úkony jménem České televize tak, že k vytištěnému nebo 
nadepsanému názvu České televize připojí svůj podpis. 

4.  Generální ředitel České televize v případě své nepřítomnosti písemně pověří zastupováním 
některého z vedoucích zaměstnanců na prvním stupni řízení. Přehled funkcí vedoucích zaměstnanců 
na prvním stupni řízení uvádí organizační řád a organizační struktura. Zanikne-li výkon funkce 
generálního ředitele ve smyslu příslušných ustanovení zákona o České televizi, do doby jmenování 
nového generálního ředitele řídí Českou televizi v souladu s ustanovením § 9 odst. 12 zákona č. 
483/1991 Sb., o České televizi zástupce generálního ředitele, jímž je provozní ředitel. 

5.  Generální ředitel je z výkonu své funkce odpovědný Radě České televize. 
6.  Generální ředitel předkládá Radě České televize k projednání a/nebo schválení na základě zákona: 

a.  Statut České televize, 
b.  rozpočet, přehled pohledávek a závazků a účetní závěrku České televize ověřenou nezávislým 

auditorem, 
c.  návrhy dlouhodobých plánů programového, technického a ekonomického rozvoje, 
d.  návrhy na zřízení nebo zrušení televizních studií; čl. V.1 tohoto Statutu ČT zůstává tímto 

ustanovením nedotčen, 
e.  návrhy na jmenování a odvolání ředitelů televizních studií, 
f.  návrhy na pronájem nemovitostí nebo jejich částí na dobu delší než tři měsíce, na převod, 

popřípadě zatížení nemovitostí nebo jejich částí, 
g.  návrh na jmenování a odvolání členů Etického panelu, 
h.  Kodex České televize. 

7.  Rada České televize plní své úkoly v souladu se zákonem o České televizi, který jí vyhrazuje 
postavení orgánu, jímž se uplatňuje právo veřejnosti na kontrolu činnosti České televize. Poradním 
orgánem Rady České televize ve věcech kontroly hospodaření České televize je Dozorčí komise. 

8.  V pracovněprávních úkonech vůči zaměstnancům sekretariátu Rady České televize respektuje Česká 
televize v mezích zákoníku práce usnesení Rady České televize, přijatá v této věci. 

9.  Stálým poradním orgánem generálního ředitele je Kolegium generálního ředitele, jehož členy 
stanoví rozhodnutí generálního ředitele. 

10. Poradním orgánem generálního ředitele je rovněž Etický panel zřízený Kodexem České televize. 
 

ČLÁNEK IV 
ORGANIZACE A ŘÍZENÍ 

 
1.  Základní organizační strukturu České televize podrobně upravuje organizační řád. Organizační řád a 

podpisový řád upravují také posloupnost pravomocí a odpovědností na jednotlivých stupních řízení, 
oprávnění k jednání jménem České televize, rozsah činnosti jednotlivých útvarů a vztahy mezi 
útvary. Ekonomické zásady hospodaření České televize upravují Pravidla vnitřní ekonomiky. 

2.  O personálním obsazení vedoucích funkcí na prvním stupni řízení rozhoduje generální ředitel po 
projednání s Radou České televize. 

 
ČLÁNEK V 

TELEVIZNÍ STUDIA 
 
1.  Součástí České televize jsou televizní studia, která s předchozím souhlasem Rady České televize 

zřizuje generální ředitel, s výjimkou Televizního studia Brno a Televizního studia Ostrava, která 
byla zřízena a mohou být zrušena pouze zákonem. Sídlem TS Brno je Běhounská 18, Brno, PSČ 658 
88, sídlem TS Ostrava je Dvořákova 18, Ostrava 1, PSČ 728 20. 

2.  Televizní studia se podílejí na celostátním a regionálním vysílání České televize v rámci plnění 
úkolů daných vysílacím schématem a výrobním úkolem zejména výrobou pořadů. Spravují rovněž 
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archivní fondy České televize, které vznikly jejich činností. Ředitele televizního studia jmenuje a 
odvolává na návrh generálního ředitele České televize Rada České televize. Ředitel televizního 
studia je oprávněn činit jménem České televize právní úkony týkající se televizního studia, s 
výjimkou nakládání s nemovitostmi ve smyslu zákona o České televizi a dalšího nakládání s 
majetkem podle konkrétního rozhodnutí generálního ředitele. Ředitel televizního studia se řídí 
pokyny generálního ředitele České televize, jemuž je za činnost televizního studia odpovědný. 

 
ČLÁNEK VI 

ROZHODNÉ PŘEDPISY 
 
1.  Česká televize vykonává svou činnost v souladu se zákonem č. 483/1991 Sb., o České televizi a 

zákonem č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, oba ve znění 
pozdějších předpisů, jakož i na základě dalších obecně závazných právních předpisů České 
republiky, zejm. zákona č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích, a zákona č. 
127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. 

2.  Zásady naplňování veřejné služby v oblasti televizního vysílání, závazné pro Českou televizi a její 
zaměstnance, stanoví Kodex České televize. 

3.  Vysílání programu České televize se řídí vysílacím schématem. Od vysílacího schématu se odvozuje 
výrobní úkol. Oba dokumenty schvaluje generální ředitel. Pravidla a postupy, které je třeba 
dodržovat při odbavování pořadů a při vlastním vysílání, stanoví příslušný provozní řád. 

4.  Provozní řády, organizační řád, podpisový řád, pracovní řád a další vnitřní předpisy České televize 
zásadní povahy jsou vydávány ve formě rozhodnutí generálního ředitele. Vedoucí zaměstnanci na 
prvním stupni řízení mohou v mezích svých pravomocí a po projednání s generálním ředitelem 
vydávat vnitřní předpisy ve formě opatření. 

 
Článek VII 

HOSPODAŘENÍ ČESKÉ TELEVIZE 
 
1.  Česká televize jako právnická osoba hospodaří na svůj účet a odpovědnost s vlastním majetkem a 

svými finančními zdroji podle vnitřně stanovených pravidel v souladu s obecně platnými právními 
předpisy a požadavky práva Evropských společenství na transparentnost finančních vztahů 
veřejnoprávních subjektů. Česká televize zodpovídá za účelné a hospodárné využívání svých 
finančních zdrojů a majetku. 

2.  Finančními zdroji České televize jsou zejména: 
a.  příjmy z televizních poplatků, vybíraných dle zákona o rozhlasových a televizních poplatcích, 
b.  příjmy z vlastní podnikatelské činnosti, která souvisí s předmětem činnosti České televize a 

která nesmí ohrozit její úkoly. 
Česká televize v souladu se zákonem o rozhlasových a televizních poplatcích vede evidenci 
poplatníků televizního poplatku a domáhá se svého práva úhrady televizního poplatku. 

3.  Česká televize sestavuje rozpočet a rozepisuje plány pro organizační útvary na kalendářní rok. Do 
doby schválení rozpočtu Radou ČT hospodaří podle svého dlouhodobého plánu ekonomického 
rozvoje. Příjmy z podnikatelské činnosti může použít pouze k financování činností stanovených 
zákonem o České televizi. 

4.  Samostatnou kapitolou rozpočtu České televize je rozpočet Rady České televize, z něhož se hradí 
náklady spojené s činností Rady a její Dozorčí komise. 

5.  Česká televize účtuje v soustavě podvojného účetnictví v souladu se zákonem o účetnictví a 
prováděcími předpisy a s Českými účetními standardy platnými pro účetní jednotky, u kterých 
hlavním předmětem činnosti není podnikání (nevýdělečné organizace). Česká televize vede 
účetnictví tak, aby umožňovalo rozlišení nákladů a výnosů souvisejících s poskytováním veřejné 
služby v oblasti televizního vysílání a nákladů a výnosů souvisejících s podnikatelskou činností. 
Metody rozlišování nákladů a výnosů a jejich přiřazování k jednotlivým činnostem stanoví interní 
předpisy České televize (tzv. „Účetní standardy České televize“). 

6.  Průběžnou kontrolou hospodaření České televize je ve smyslu zákona o ČT pověřena Dozorčí 
komise, poradní orgán Rady České televize. Ze své činnosti se Dozorčí komise odpovídá Radě 
České televize. 

7.  Účetní závěrka České televize za kalendářní rok musí být ověřena nezávislým auditorem. 
 

Článek VIII 
PŘÍSTUP K INFORMACÍM 
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1.  Česká televize plní informační povinnosti uložené jí obecně závaznými právními předpisy, včetně 
povinnosti poskytovat údaje podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů. 

2.  Statut České televize, Kodex České televize a svoji organizační strukturu uveřejňuje Česká televize 
na svých internetových stránkách. 

3.  Česká televize je oprávněna chránit své duševní vlastnictví a obchodní tajemství. 
 

Článek IX 
ZMĚNY STATUTU ČESKÉ TELEVIZE 

 
V případě potřeby změny Statutu České televize předloží generální ředitel Radě České televize ke 
schválení návrh změn. Změna Statutu je účinná okamžikem schválení Radou 
České televize, jestliže Rada neurčí pozdější termín účinnosti této změny. Generální ředitel bez 
zbytečného odkladu po nabytí účinnosti změn Statutu zabezpečí uveřejnění úplného a aktuálního znění 
tohoto dokumentu. 
 

Článek X 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 
1.  Zrušuje se Statut České televize ze dne 16. 5. 2007. 
2.  Tento Statut České televize byl schválen Radou České televize a nabývá účinnosti dne 19. 9. 2007. 

Dne 3. 6. 2009 schválila Rada České televize na návrh generálního ředitele změnu Statutu České 
televize spočívající v novém znění Čl. III. 4 tohoto dokumentu. Toto nové znění Statutu České 
televize nabylo účinnosti okamžikem schválení Radou České televize. 
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Příloha č. 10: Statut Českého rozhlasu (text) 

(zdroj: http://www.rozhlas.cz/informace/legislativa/_zprava/statut-ceskeho-rozhlasu--

794564)  

 

Statut Českého rozhlasu 
 

Statut je vydáván na základě zákona č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších 
předpisů. 

 
Článek I 

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 
 

1.  Název: ČESKÝ ROZHLAS 
Cizojazyčné názvy: 
anglicky: Czech Radio 
německy: Tschechischer Rundfunk 
francouzsky: Rádio Tchéque 
španělsky: Radio Checa 
italsky: Radio Ceca 
rusky: Чешскоe Радио 
Pokud bude nutno název překládat do jiné řeči, než která je uvedena výše, připojí se k překladu(do 
závorky) i český název. Vedle plného názvu se může používat zkratka „ČRo". 

2.  Český rozhlas sídlí v Praze. 
3.  Český rozhlas používá grafický znak. 
4.  Identifikačním číslem Českého rozhlasu je 45245053, DIČ CZ45245053. 
5.  Český rozhlas používá pro identifikaci jednotlivých stanic, rozhlasových studií a projektů zvukové 

znělky a grafické znaky. 
 

Článek II 
POSTAVENÍ ČESKÉHO ROZHLASU 

 
1.  Český rozhlas byl zřízen zákonem ČNR č. 484/1991 Sb. o Českém rozhlasu s účinností od 1. ledna 

1992. 
2.  Český rozhlas je právnickou osobou; vlastními úkony nabývá práv a zavazuje se. Český rozhlas se 

nezapisuje do obchodního rejstříku. 
3.  Stát neodpovídá za závazky Českého rozhlasu. Český rozhlas neodpovídá za závazky státu. 
4.  Český rozhlas vykonává svou činnost v souladu se zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlase, a 

zákonem č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, oba ve znění 
pozdějších předpisů, jakož i na základě dalších obecně závazných právních předpisů České 
republiky včetně zákona č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích a o změně 
některých zákonů. 

5.  Zásady naplňování veřejné služby v oblasti rozhlasového vysílání závazné pro Český rozhlas a jeho 
pracovníky stanoví Kodex Českého rozhlasu. 

6.  Český rozhlas se ve své činnosti dále řídí tímto Statutem a dalšími vnitřními předpisy Českého 
rozhlasu. Vnitřní předpisy zásadní povahy, z nich pak zejména hlavní programové zásady, 
organizační řád, podpisový řád, pracovní řád a pravidla vnitřní ekonomiky jsou vydávány ve formě 
rozhodnutí generálního ředitele. 

7.  Český rozhlas je právní formou a způsobem zřízení institucí veřejné služby a provozovatelem 
vysílání ze zákona, slouží veřejnosti, je jí převážně financován a podléhá její kontrole. 

8.  Český rozhlas poskytuje službu veřejnosti tvorbou a šířením rozhlasových programů, popřípadě 
dalšího multimediálního obsahu a doplňkových služeb na celém území České republiky a do 
zahraničí, a to analogově i digitálně. 

9.  Český rozhlas je národní kulturní institucí zvláštního významu, poskytující veřejnou službu. 
 

Článek III 
MAJETEK ČESKÉHO ROZHLASU 

 
Český rozhlas vlastní nebo může vlastnit majetek, který nabyl: 
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a.  převodem z vlastnictví České a Slovenské Federativní republiky delimitační dohodou s 
Československým rozhlasem ze dne 31. 3. 1992, uzavřenou na základě zákona Federálního 
shromáždění č. 136/1991 Sb. o rozdělení působnosti mezi Českou a Slovenskou Federativní 
republikou a Českou republikou a Slovenskou republikou ve věcech tisku a jiných informačních 
prostředků, 

b.  převodem z vlastnictví České republiky na základě zákona České národní rady č. 36/1993 Sb. o 
některých opatřeních v oblasti rozhlasového a televizního vysílání, 

c.  vlastní činností, 
d.  bezúplatným převodem od státu a jeho institucí nebo samospráv, 
e.  darem od institucí a jednotlivců. 
 

Článek IV 
HLAVNÍ ÚKOLY ČESKÉHO ROZHLASU 

 
1.  Český rozhlas poskytuje službu veřejnosti tvorbou a šířením rozhlasových programů, popřípadě 

dalšího multimediálního obsahu a doplňkových služeb na celém území České republiky a do 
zahraničí. Své úkoly plní Český rozhlas dle zákona č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu. 

2.  Český rozhlas dále plní své úkoly tím, že: 
a.  pořizuje zvukové, případně zvukově obrazové záznamy za pomoci vhodných a dostupných 

technologií, 
b.  nakupuje licence k užití záznamů audiovizuálních děl od zahraničních a tuzemských nositelů 

práv a smluvně poskytuje licence k užití jím vyrobených záznamů jiným osobám v tuzemsku a 
v zahraničí, 

c.  spolupracuje s významnými vědeckými, kulturními a uměleckými organizacemi a 
společnostmi, 

d.  podporuje českou rozhlasovou tvorbu, 
e.  pečuje o profesionální a vzdělanostní rozvoj svých zaměstnanců, 
f.  poskytuje rozšiřující služby ke svému vysílání mimo jiné prostřednictvím internetu a dalších 

mediálních nosičů, 
g.  soustavně se zabývá analýzou a ohlasy svého vysílání, 
h.  vytváří, udržuje, ochraňuje a využívá své archivní fondy. 

3.  Český rozhlas poskytuje další služby a vyvíjí podnikatelskou činnost, která souvisí s předmětem 
jeho činnosti a neohrožuje jeho poslání. 

4.  Český rozhlas je členem mezinárodního sdružení vysílatelů veřejné služby Evropská rozhlasová a 
televizní unie (EBU/UER), podílí se na mezinárodní spolupráci rozhlasových stanic veřejné služby, 
rozvíjí spolupráci s rozhlasovými stanicemi a tvůrci v zahraničí, zejména v EU. 

5.  Český rozhlas každoročně organizuje mezinárodní festival původní rozhlasové tvorby Prix Bohemia 
Radio, mezinárodní soutěž mladých hudebníků Concertino Praga a národní soutěž mladých souborů 
a orchestrů Concerto Bohemia. 

6. Český rozhlas přispívá k rozvoji vzdělání a výzkumu v rozhlasových a multimediálních oborech. 
7.  Český rozhlas připravuje širokou personální základu pro práci v rozhlase. 
 

Článek V 
KONTROLA VE ŘEJNOSTÍ 

 
1.  Orgánem, který zabezpečuje právo veřejnosti na kontrolu činnosti Českého rozhlasu, je Rada 

Českého rozhlasu a Dozorčí komise jako její poradní orgán ve věcech kontroly hospodaření. 
2.  Postavení, složení a úkoly Rady Českého rozhlasu a Dozorčí komise stanoví zákon č. 484/1991 Sb. 

o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů a související právní předpisy. 
3.  Jednání Rady je veřejné, nejsou-li projednávány skutečnosti chráněné podle zvláštních předpisů. 

Informace potřebné k zabezpečení práva veřejnosti na kontrolu činnosti Českého rozhlasu poskytuje 
Radě Českého rozhlasu na její vyžádání generální ředitel a Dozorčí komise. 

 
Článek VI 

ZÁSADY ORGANIZACE A ŘÍZENÍ 
 
1.  Organizační struktura Českého rozhlasu je podrobněji stanovena v organizačním řádu Českého 

rozhlasu včetně organizačního schématu. Organizační řád upravuje posloupnost pravomocí a 
odpovědnosti na jednotlivých stupních řízení, oprávnění k jednání jménem Českého rozhlasu, rozsah 
činnosti jednotlivých útvarů a vztahy mezi útvary. 

2.  Základní organizační struktura Českého rozhlasu je rozdělena na úsek programu, správní úsek, úsek 
techniky, úsek strategického rozvoje a kancelář generálního ředitele. 
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3.  Jednotlivé úseky řídí ředitelé, kteří jsou vedoucími zaměstnanci ve smyslu § 9 odst. (9) zákona o 
Českém rozhlasu. Úsek programu řídí programový ředitel, správní úsek výkonný ředitel, úsek 
techniky ředitel techniky, úsek strategického rozvoje ředitel strategického rozvoje a kancelář 
generálního ředitele ředitel kanceláře generálního ředitele. 

4.  Za činnost příslušného úseku je jeho ředitel odpovědný generálnímu řediteli. 
 

Článek VII 
GENERÁLNÍ ŘEDITEL 

 
1.  Generální ředitel je statutárním orgánem Českého rozhlasu. 
2.  Generální ředitel činí písemné právní úkony jménem Českého rozhlasu tak, že k vytištěnému nebo 

nadepsanému názvu Českého rozhlasu připojí svůj podpis. 
3.  Generální ředitel je z výkonu své funkce odpovědný Radě Českého rozhlasu a má právo se 

zúčastňovat jejích jednání. 
4.  Generální ředitel zejména: 

a.  řídí činnost Českého rozhlasu, 
b.  v mezích zákona a Statutu stanoví organizaci Českého rozhlasu, vydává ve formě rozhodnutí 

vnitřní předpisy zásadní povahy, zejména hlavní programové zásady, organizační řád, 
podpisový řád, pracovní řád a pravidla vnitřní ekonomiky, 

c.  jedná jménem Českého rozhlasu. 
5.  Generální ředitel předkládá Radě Českého rozhlasu ke schválení: 

a.  návrh na jmenování a odvolání ředitelů rozhlasových studií Českého rozhlasu, 
b.  rozpočet a jeho změny, 
c.  závěrečný účet Českého rozhlasu, 
d.  návrh Statutu Českého rozhlasu a jeho změny, 
e.  návrhy na zřízení nebo zrušení rozhlasových studií s výjimkou zrušení rozhlasových studií v 

sídlech krajů, 
f.  návrhy na zřízení nebo zrušení speciálních stanic, 
g.  návrhy k pronájmu nemovitostí nebo jejich částí na dobu delší než 3 měsíce nebo jejich 

zcizení, popřípadě zatížení nemovitostí nebo jejich částí, 
h.  návrhy dlouhodobých plánů programového, technického a ekonomického rozvoje a jejich 

aktualizaci. 
6. Generální ředitel jmenuje a odvolává po předchozím projednání s Radou Českého rozhlasu ředitele 

dle čl. VI bod 3. tohoto Statutu, ředitele celoplošných stanic, speciálních stanic a ředitele vysílání do 
zahraničí, kteří jsou vedoucími zaměstnanci ve smyslu § 9 odst. (9) zákona o Českém rozhlasu. 

7.  Generální ředitel může pověřit zastoupením některého z ředitelů. Zástupce jedná jménem Českého 
rozhlasu ve všech věcech s výjimkou zcizování nemovitého majetku, jeho zatěžování a přijímání 
úvěru. Zástupce generálního ředitele je po dobu svého pověření odpovědný Radě Českého rozhlasu 
a má právo účastnit se zasedání Rady Českého rozhlasu. 

8.  Zanikne-li výkon funkce generálního ředitele ve smyslu příslušných ustanovení zákona o Českém 
rozhlasu, Rada jmenuje prozatímního ředitele Českého rozhlasu, který vykonává funkci generálního 
ředitele do doby jmenování nového generálního ředitele. 

 
Článek VIII 

CELOPLOŠNÉ STANICE 
 
1.  Celoplošné stanice jsou součástí Českého rozhlasu. 
2.  Celoplošnou stanici řídí ředitel, který je vedoucím zaměstnancem ve smyslu § 9 odst. (9) zákona o 

Českém rozhlasu. Je oprávněn činit jménem Českého rozhlasu právní úkony týkající se příslušné 
stanice, s výjimkou zcizení a zatížení nemovitostí, přijetí úvěru a dalšího nakládání s majetkem 
podle konkrétního rozhodnutí generálního ředitele. Rozsah jeho působnosti určuje zákon o Českém 
rozhlasu, tento Statut, Organizační řád a ostatní interní předpisy Českého rozhlasu. 

3.  Za činnost celoplošné stanice je její ředitel odpovědný generálnímu řediteli. 
 

Článek IX 
ROZHLASOVÁ STUDIA 

 
1.  Součástí Českého rozhlasu jsou zejména rozhlasová studia v sídlech krajů, popřípadě rozhlasová 

studia zřízená generálním ředitelem s předchozím souhlasem Rady Českého rozhlasu. 
2.  Rozhlasová studia zrušuje generální ředitel s předchozím souhlasem Rady Českého rozhlasu s 

výjimkou zrušení rozhlasových studií v sídlech krajů. 
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3.  Rozhlasová studia plní úkoly Českého rozhlasu v daném regionu a v jeho podmínkách. Vysílání 
musí obsahovat příspěvky z celého území působnosti příslušného rozhlasového studia. 

4.  Rozhlasové studio řídí ředitel, kterého jmenuje a odvolává na návrh generálního ředitele Rada 
Českého rozhlasu. Je oprávněn činit jménem Českého rozhlasu právní úkony týkající se 
rozhlasového studia, s výjimkou zcizení a zatížení nemovitostí, přijetí úvěru a dalšího nakládání s 
majetkem podle konkrétního rozhodnutí generálního ředitele. Rozsah jeho působnosti určuje zákon 
o Českém rozhlasu, tento Statut, Organizační řád a ostatní interní předpisy Českého rozhlasu. 

5.  Za činnost rozhlasového studia je jeho ředitel odpovědný generálnímu řediteli. 
 

Článek X 
SPECIÁLNÍ STANICE 

 
1.  Součástí Českého rozhlasu jsou speciální stanice zřízené v souladu s plány programového rozvoje. 
2.  Speciální stanice jsou programově specificky zaměřené a zpravidla vznikají využitím možností 

nových technologií. 
3.  Speciální stanice zřizuje a zrušuje generální ředitel s předchozím souhlasem Rady Českého rozhlasu. 
4.  Speciální stanici řídí ředitel, který je vedoucím zaměstnancem ve smyslu § 9 odst. (9) zákona o 

Českém rozhlasu. Je oprávněn činit jménem Českého rozhlasu právní úkony týkající se příslušné 
stanice, s výjimkou zcizení a zatížení nemovitostí, přijetí úvěru a dalšího nakládání s majetkem 
podle konkrétního rozhodnutí generálního ředitele. Rozsah jeho působnosti určuje zákon o Českém 
rozhlasu, tento Statut, Organizační řád a ostatní interní předpisy Českého rozhlasu. 

5.  Za činnost speciální stanice je její ředitel odpovědný generálnímu řediteli. 
 

Článek XI 
VYSÍLÁNÍ DO ZAHRANI ČÍ 

 
1.  Český rozhlas provozuje rozhlasové vysílání do zahraničí na jednom rozhlasovém programu v 

pásmu krátkých vln prostřednictvím zemských vysílacích rádiových zařízení, popřípadě 
prostřednictvím jiných technických prostředků. 

2.  Náklady spojené s vysíláním Českého rozhlasu do zahraničí hradí Česká republika ze státního 
rozpočtu. 

3.  Vysílání do zahraničí musí splňovat podmínky § 3 odst. 2 zákona o Českém rozhlasu. 
4.  Vysílání do zahraničí řídí ředitel, který je vedoucím zaměstnancem ve smyslu § 9 odst. (9) zákona o 

Českém rozhlasu. Je oprávněn činit jménem Českého rozhlasu právní úkony týkající stanice vysílání 
do zahraničí, s výjimkou zcizení a zatížení nemovitostí, přijetí úvěru a dalšího nakládání s majetkem 
podle konkrétního rozhodnutí generálního ředitele. Rozsah jeho působnosti určuje zákon o Českém 
rozhlasu, tento Statut, Organizační řád a ostatní interní předpisy Českého rozhlasu. 

5.  Za činnost stanice vysílání do zahraničí je její ředitel odpovědný generálnímu řediteli. 
 

Článek XII 
HOSPODAŘENÍ ČESKÉHO ROZHLASU 

 
1.  Český rozhlas jako právnická osoba hospodaří na svůj účet a odpovědnost s vlastním majetkem a 

svými finančními zdroji podle vnitřně stanovených pravidel v souladu s obecně platnými právními 
předpisy a požadavky práva Evropských společenství na transparentnost finančních vztahů 
veřejnoprávních subjektů. Český rozhlas zodpovídá za účelné a hospodárné využívání svých 
finančních zdrojů a majetku. 

2.  Finanční zdroje Českého rozhlasu jsou: 
a)  rozhlasové poplatky, vybírané podle zákona č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních 

poplatcích a zákonů souvisejících, 
b)  příjem z vlastní podnikatelské činnosti, 
c)  příjmy ze státního rozpočtu pro vysílání Českého rozhlasu do zahraničí. 

3.  Náklady spojené s vysíláním Českého rozhlasu do zahraničí hradí Česká republika ze státního 
rozpočtu. 

4.  Finanční zdroje používá Český rozhlas k plnění svých úkolů podle zákona o Českém rozhlasu. 
5.  Český rozhlas může svůj majetek za podmínek stanovených právními předpisy používat pro 

podnikatelskou činnost; může se svými vklady podílet na podnikání jiných osob, pokud svou účastí 
na tomto podnikání může přispět k lepšímu plnění svých úkolů. 

6.  Systém finančního hospodaření Českého rozhlasu, stanic, rozhlasových studií a jednotlivých útvarů 
stanoví generální ředitel. 

7.  Český rozhlas je povinen vypracovat předběžné znění závěrečného účtu za uplynulý rok a návrh 
rozpočtu na další rok. Dokumenty předkládá ke schválení Radě Českého rozhlasu generální ředitel 
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vždy nejméně 30 dní před termínem pro odevzdání výroční zprávy o hospodaření Poslanecké 
sněmovně Parlamentu ČR, resp. před koncem běžného roku v případě návrhu rozpočtu na rok příští. 
Český rozhlas zadává zpracování auditu účetní závěrky za uplynulý rok. 

8.  Samostatnou kapitolou rozpočtu Českého rozhlasu je rozpočet Rady Českého rozhlasu, z něhož se 
hradí náklady spojené s činností Rady Českého rozhlasu a její Dozorčí komise. 

9.  Český rozhlas účtuje v soustavě podvojného účetnictví v souladu s platnou legislativou. Český 
rozhlas sestavuje k roční závěrce výkaz zisku a ztrát tak, aby umožňoval rozlišení nákladů a výnosů 
souvisejících s poskytováním veřejné služby v oblasti rozhlasového vysílání a nákladů a výnosů 
souvisejících s podnikatelskou činností. 

10. Průběžnou kontrolou hospodaření Českého rozhlasu je ve smyslu zákona o Českém rozhlasu 
pověřena Dozorčí komise Rady Českého rozhlasu. Ze své činnosti se Dozorčí komise odpovídá 
Radě Českého rozhlasu. 

11. Členové dozorčí komise mohou s vědomím generálního ředitele nahlížet do všech účetních dokladů, 
účetních záznamů a dalších písemností Českého rozhlasu, které mají vypovídací schopnost o 
zjišťovaných a souvisejících skutečnostech, a o těchto skutečnostech požadovat ústní nebo písemné 
informace od příslušných zaměstnanců Českého rozhlasu. Zaměstnanci Českého rozhlasu jsou 
povinni poskytnout členům dozorčí komise kopie vyžádaných písemností, účetních dokladů nebo 
účetních záznamů Českého rozhlasu, jakož i požadované informace. 

 
Článek XIII 

ŠÍŘENÍ VYSÍLÁNÍ ČESKÉHO ROZHLASU 
 
1.  Český rozhlas je oprávněn vysílat na celém území České republiky a do zahraničí. 
2.  Český rozhlas zabezpečuje své vysílání především prostřednictvím sítí elektronických komunikací, a 

to analogově i digitálně. V zájmu splnění svého poslání a úkolů je oprávněn využívat internet i jiné 
technické prostředky, případně vybudovat jako operátor vlastní sítě elektronických komunikací 
včetně přiřazených prostředků. 

3.  Českému rozhlasu jsou vyhrazeny rádiové kmitočty umožňující naplňování veřejné služby podle 
zákona o Českém rozhlasu. 

4.  Český rozhlas využívá k šíření svých programů a dalšího multimediálního obsahu také nové 
technologie a podílí se na jejich vývoji. 

 
Článek XIV 

PROGRAMOVÉ ZÁSADY 
 
1.  Český rozhlas zajišťuje splnění svého poslání především vysíláním vlastních programů. 
2.  Program Českého rozhlasu tvoří tři pilíře - zpravodajství, kultura a vzdělání. 
3.  Český rozhlas je oprávněn vysílat i programy získané na základě smluv od jiných rozhlasových 

stanic, nezávislých producentů a výrobců zvukových záznamů a snímků. 
4.  Tvorba programů je upravena ve vnitřním organizačním předpisu Hlavní programové zásady 

Českého rozhlasu. V tomto předpisu jsou specifikovány programové zásady a základní principy 
programových standardů Českého rozhlasu, které jsou upraveny v obecně závazných právních 
předpisech upravujících rozhlasové vysílání, v tomto Statutu a v Kodexu Českého rozhlasu. 

 
Článek XV 

POVINNÉ POSKYTOVÁNÍ VYSÍLACÍHO ČASU 
 
1.  Český rozhlas je povinen bez náhrady nákladů na základě žádosti operačního a informačního 

střediska informačního záchranného systému neprodleně, v plném znění a bez úpravy obsahu a 
smyslu uveřejnit od vlastního vysílání oddělené tísňové informace potřebné pro záchranné a 
likvidační práce včetně jednoznačné identifikace instituce, která o jejich uveřejnění požádala. 

2.  Český rozhlas je povinen bez náhrady nákladů na základě žádosti orgánů krizového řízení 
neprodleně, v plném znění a bez úpravy obsahu a smyslu uveřejnit od vlastního vysílání oddělené 
informace o vyhlášení krizových stavů a nařízených krizových opatřeních při krizových stavech 
včetně jednoznačné identifikace instituce, která o jejich uveřejnění požádala. 

3. Český rozhlas je povinen poskytnout státním orgánům a organům územní samosprávy na jejich 
žádost nezbytný vysílací čas pro důležitá a neodkladná oznámení v souvislosti s vyhlášením 
nouzového stavu, stavu ohrožení státu, válečného stavu nebo opatření na ochranu veřejného zdraví; 
odpovědnost za obsah těchto oznámení má osoba, které byl vysílací čas poskytnut. 

4.  Český rozhlas je v povinen v průběhu předvolební kampaně, v souladu s obecně závaznými 
právními předpisy, poskytnout politickým stranám, hnutím, případně nezávislým kandidátům, kteří 
ve volbách kandidují, vysílací čas. 
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5.  Český rozhlas je povinen v souladu se zákonem č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a 
televizního vysílání, zajistit ochranu osob dotčených obsahem jeho vysílání. 

6.  Další podmínky pro poskytování vysílacího času určují Hlavní programové zásady Českého 
rozhlasu. 

 
Článek XVI 

PŘÍSTUP K INFORMACÍM 
 

1.  Český rozhlas plní informační povinnosti uložené mu obecně závaznými právními předpisy, včetně 
povinnosti poskytovat a zveřejňovat trvale prostřednictvím prostředků umožňujících dálkový přístup 
údaje podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů. 

2.  Český rozhlas je oprávněn chránit své duševní vlastnictví a obchodní tajemství. 
 

Článek XVII 
ZMĚNY STATUTU ČESKÉHO ROZHLASU 

 
V případě potřeby změny Statutu Českého rozhlasu předloží generální ředitel Radě Českého rozhlasu ke 
schválení návrh změn. Změna Statutu je účinná okamžikem schválení Radou Českého rozhlasu, jestliže 
Rada neurčí pozdější termín účinnosti této změny. Generální ředitel po nabytí účinnosti změn Statutu 
zabezpečí uveřejnění úplného a aktuálního znění tohoto dokumentu. 
 

Článek XVIII 
ZRUŠENÍ ČESKÉHO ROZHLASU 

 
Český rozhlas může být zrušen pouze zákonem. 
 

Článek XIX 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 
1.  Zrušuje se Statut Českého rozhlasu ze dne 18. prosince 2002 (Usnesení Rady ČRo 107/02). 
2.  Tento Statut byl schválen Radou Českého rozhlasu dne 25. ledna 2006 (usnesení Rady ČRo číslo 

4/06) a nabývá účinnosti dnem 1. března 2006. 
 

Václav Kasík 
Generální ředitel Českého rozhlasu 

Michal Prokop 
Předseda Rady Českého rozhlasu 


