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Posudek vedoucího diplomové práce Jana Drdly 

„Postavení a činnost Rady pro rozhlasové a televizní vysílání“ 

 

 Předložená diplomová práce o rozsahu 107 stran je členěna, kromě úvodu a závěru, do 
dvou částí („Postavení Rady pro rozhlasové a televizní vysílání“ a „Činnost rady pro 
rozhlasové a televizní vysílání“). V první části autor věnuje pozornost též historickému vývoji 
a blíže rozebírá její „nezávislost“. Druhá část je členěna podle jednotlivých zákonů, které 
upravují působnost Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. 

 Téma práce je aktuální a poměrně řídce traktované. Diplomant pracoval s řadou 
pramenů (viz obsáhlý přehled na str. 97 – 103).  

 Ke zpracování svého úkolu přistoupil autor se zjevným zájmem. Místy jím byl zřejmě 
až příliš zaujat, což se místy ukázalo být na úkor přehlednosti a srozumitelnosti výkladu (srov. 
např. hned v úvodu práce). Sympatická je jak snaha o „analytický“ přístup (srov. zejména 
v části druhé, partii 1.2.), tak využití poznatků z praxe Rady pro rozhlasové a televizní 
vysílání. Mezerou je absence pojednání o správním trestání. 

 Z jednotlivých připomínek uvádím: 

- v rámci historického nástinu (část první, partie 1.1.) bylo vhodné zmínit i starší vývoj státní 
správy v oblasti označované dnes jako elektronická média, 

- zajímavé by bylo položit si otázku, co by se stalo, kdyby předseda vlády neprovedl 
jmenování Poslaneckou sněmovnou navržených členů Rady pro rozhlasové a televizní 
vysílání (str. 20),  

- v poznámce č. 55 na str. 28 je zbytečně uveden celý text příslušného ustanovení zákona; 
podobně k poznámce č. 85 na str. 41, 

- první věta na str. 31 je poněkud zavádějící,  

- v úvodu části druhé, popřípadě její kapitoly 1. mohla být obsažena „svodná“ pasáž věnovaná 
formám správní činnosti Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, 

- v šestém odstavci na str. 40 mělo být uvedeno výslovně, že jde o řízení zahajované z moci 
úřední, 

- zajímavé by bylo všimnout si skutečnosti, že pojem „platnost licence“ není totožný 
s pojmem „platnost správního aktu“ (ke čtvrtému odstavci na str. 42),  

- výklad ve čtvrtém odstavci na str. 42 pomíjí výjimku (srov. § 12 odst. 1 a § 18 odst. 2 
zákona,    
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- podnět žadatele uvedený v § 25 odst. 1 zákona je žádostí ve smyslu správního řádu 
(k poslednímu odstavci na str. 42); podobně je tomu s přihláškou k registraci podle § 27 
zákona (ke třetímu odstavci na str. 43), 

- partie 1.1.3. v části druhé není funkční,  

- partie 1.2.3. v části druhé měla být koncipována ve vztahu k dozorčí působnosti Rady pro 
rozhlasové a televizní vysílání „těsněji“; podobně k partii 3.2.,   

- z formálního hlediska může být problematické asymetrické členění některých kapitol (to je 
zvlášť výrazné v části první, partii 3.1.), 

- v přehledu pramenů měla být uvedena i judikatura (srov. str. 10, 11, 26, 40, 46, 48, 49, 52, 
55, 56, 59, 63, 73, 81, 82 nebo 83), 

- příkladem nestandardní citace právního předpisu je poznámka č. 5 na str. 4, 

- pečlivější redakce textu by odstranila překlepy (viz např. poznámku č. 7 na str. 4 nebo malé 
„p“ při uvedení názvu Poslanecké sněmovny na str. 20), jakož i stylistické neobratnosti (viz 
např. formulaci „aplikace kombinace chápání“ na str. 8); nepěkná gramatická chyba je 
v pátém odstavci na str. 81. 

Celkově mám za to, že diplomant svůj úkol zvládl na slušné úrovni. 

Otázky k obhajobě: 

1. Charakterizujte postavení Rady pro rozhlasové a televizní vysílání jako tzv. nezávislého 
správního úřadu.  

2. Proveďte a na příkladech doložte klasifikaci forem správní činnosti Rady pro rozhlasové 
a televizní vysílání. 

 

V Praze dne 16. ledna 2012 

JUDr. Ing. Josef Staša, CSc. 


