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Úvod  

 

Zákonem číslo 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních sluţbách na 

vyţádání a o změně některých zákonů, kterým byly v roce 2010 podstatně novelizovány 

zákony týkající se problematiky rozhlasového a televizního vysílání, byl do ustanovení 

§ 5 písm. m) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání 

a o změně dalších zákonů, vloţen pojem mediální gramotnost, na jejímţ zvyšování se 

má Rada pro rozhlasové a televizní vysílání podle tohoto ustanovení svojí činností 

podílet. 

I za předpokladu, ţe ponecháme stranou konkrétní akce a spolupráce, na kterých 

se Rada v rámci plnění tohoto zákonem uloţeného úkolu podílí,
1
 dospějeme zřejmě 

sami k závěru, ţe se jedná o určitou specifickou výchovu obyvatelstva, tedy konkrétně 

posluchačské a divácké obce. 

V současné době masmediální kultury jsou média silným prvkem kaţdodenního 

ţivota. Jedná se zřejmě o nejvýznamnější zdroj informací o aktuálním dění, zábavy, 

apod. Svoji roli tedy sehrávají rovněţ v rámci socializace jedinců, neboť lze říci, ţe kdo 

není v kontaktu s médii a s jimi prezentovaným obsahem, ztrácí propojení se 

společností samotnou. 

Na základě tohoto lze uzavřít, ţe média jsou v současné době dobrým sluhou, ale 

mohou být rovněţ oním pověstným zlým pánem. Ovlivňují-li totiţ společenství takto 

významně, mohou se stát nástrojem, díky kterému mohou být recipienti jejich obsahu 

formováni podle představ osob, jeţ média ovládají. 

K médiím je tedy potřeba přistupovat s určitou dávkou obezřetnosti a 

s uvědoměním si jejich moci v současné společnosti. Je tedy potřeba dosáhnou určité 

vzdělanosti v tomto smyslu. 

A právě tento důraz na poučený přístup k médiím si zákonodárce uvědomuje, 

hovoří-li o povinnosti Rady dbát o mediální gramotnost společnosti. A nejedná se pouze 

                                                 

1
 Srov. Mediální gramotnost. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání [online]. [cit. 2011-05-11]. 

Dostupné z WWW: <http://www.rrtv.cz/cz/static/prehledy/medialni-gramotnost/index.htm>. 
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o přístup zákonodárce tuzemského, neboť výše zmíněný zákon č. 132/2010 Sb. je 

zpracováním předpisů Evropské unie.
2
 

Bezesporu se tedy jedná o významnou úlohu, která automaticky vyzdvihuje 

význam Rady samotné.  

Problematika Rady tedy představuje téma, které je nepochybně hodné zájmu a 

kterému se sluší věnovat i z poněkud jiného hlediska, neţ jak je mnohdy prezentována 

veřejnosti, která takovéto závěry přejímá. 

Rada totiţ není pouhým prostředkem státu, jak porušovat základní lidská práva a 

svobody. Rada nikterak neohroţuje svobodu projevu a právo na informace a rozhodně 

se nedopouští oné, v této souvislosti tak často skloňované, cenzury. Rada pouze plní své 

úkoly, které jí byly svěřeny zákony, coby projevy zákonného omezení základních práv a 

svobod, které ostatně sama Listina základních práv a svobod připouští.
3
 

V případě Rady totiţ nehovoříme o pouhém budování mediální gramotnosti 

příjemců mediálního obsahu. Rada se rovněţ stará o média samotná, o jejich začlenění 

do systému a právě o obsah, který veřejnosti předkládají. Stejně jako je potřeba určité 

vyspělosti a vzdělanosti příjemců, měla by i média samotná na oné pomyslné druhé 

straně dosahovat určité úrovně, neboť jsou-li média schopna ovlivňovat společnost, 

nelze v ní budovat jakoukoliv gramotnost, bez určité výchovy médií samotných. 

A jsou-li tedy média takto významným prvkem našich ţivotů, pak je významné 

vše s médii jakkoliv propojené, a tedy i Rada samotná. 

Cílem této kvalifikační práce tedy je zaměřit se na Radu a problematiku s ní 

spjatou a pokusit se tak otevřít prostor pro pohled odstraňující mylné představy, které se 

v této souvislosti mnohdy vyskytují, ať jiţ je to způsobeno nedostatkem informací či 

naopak nadmírou informací pravdě neodpovídajících. 

Práce samotná tak za tímto účelem bude muset vyuţívat především přímo 

samotné zákonné úpravy této problematiky, přičemţ bude kombinovat zejména správní 

                                                 

2
 Směrnice Rady 89/552/EHS o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států 

upravujících provozování televizního vysílání; směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/36/ES, kterou 

se mění směrnice Rady 89/552/EHS; směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/65/ES, kterou se 

mění směrnice Rady 89/552/EHS. 

3
 Srov. ustanovení čl. 17 usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny 

základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky. 
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právo s právem mediálním, a odborné literatury, které však pro tuto oblast není mnoho, 

coţ se pokusí odstranit zaměřením se na samotnou činnost Rady a její rozhodování a na 

poměrně bohatou rozhodovací praxi správních soudů, které rozhodování Rady 

přezkoumávají a stávají se tak významným pramenem poznání této oblasti. 
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Část první: POSTAVENÍ RADY PRO ROZHLASOVÉ A 

TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ 

 

1. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 

 

Z hlediska problematiky Rady pro rozhlasové a televizní vysílání je 

nejdůleţitějším právním předpisem, vedle předpisů mezinárodních
4
 a ústavních 

zákonů,
5
 zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o 

změně dalších zákonů. 

Rada je podle ustanovení § 4 odst. 2 tohoto zákona správním úřadem, který 

vykonává státní správu v oblasti rozhlasového a televizního vysílání, převzatého vysílání 

a v oblasti audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání poskytovaných podle jiného 

právního předpisu,
6
 a dohlíží na zachování a rozvoj plurality programové nabídky a 

informací v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a převzatého vysílání, dbá na 

jeho obsahovou nezávislost a plní další úkoly stanovené tímto zákonem a zvláštními 

právními předpisy.
7
  

Předmětné ustanovení, které Radu charakterizuje a dává jí zákonné vymezení, 

obsahuje vedle odkazů na jiné právní předpisy rovněţ řadu pojmů. Pro jejich objasnění 

                                                 

4
 Např. 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. 

5
 Zejména ustanovení čl. 17 usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny 

základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky. 

6
 Zákon č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních sluţbách na vyţádání a o změně některých zákonů 

(zákon o audiovizuálních mediálních sluţbách na vyţádání). 

7
 Zejména zákon č. zákon 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., 

o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů. 
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a přesnější pochopení jejich významu slouţí zejména ustanovení samotného zákona o 

vysílání s definicemi nejen těchto pojmů. Jedná se tedy o významnou a 

neopomenutelnou pomůcku při výkladu tohoto právního předpisu, a tedy i k proniknutí 

do oblasti s Radou spojené.   

V rámci zákona č. 231/2001 Sb. k těmto účelům tedy slouţí ustanovení § 2, ve 

kterém je hned na prvním místě definováno právě rozhlasové a televizní vysílání coby 

poskytování pořadů a dalších částí vysílání uspořádaných v rámci programu, včetně 

služeb přímo souvisejících s programem, provozovatelem vysílání veřejnosti 

prostřednictvím sítí elektronických komunikací
8
 v podobě chráněné nebo nechráněné 

podmíněným přístupem
9
 za účelem simultánního sledování pořadů a dalších částí 

vysílání. Přičemţ k plnému porozumění této definice a práci s tímto pojmem je potřeba 

soustředit pozornost na (opět vedle odkazů na další právní předpisy) následující 

zákonné definice obsaţené v rámci tohoto paragrafu zákona o vysílání, coby 

nejvýznamnějšího a základního právního předpisu, který se problematiky Rady dotýká. 

Takováto výkladová ustanovení však nejsou specialitou pouze zákona č. 

231/2001 Sb. Obdobný paragraf se například rovněţ nachází v zákoně č. 132/2010 Sb., 

o audiovizuálních mediálních sluţbách na vyţádání, který nabyl účinnosti teprve 

nedávno a na nějţ zákon o vysílání ve svých ustanoveních přímo odkazuje, neboť 

upravuje zcela novou oblast, která byla Radě svěřena.  

V případě tohoto právního předpisu se shodně jedná o paragraf druhý, v jehoţ 

prvním odstavci je objasněn základní pojem audiovizuální mediální služby na vyžádání.          

Z celkového hlediska lze pak oblast, které se činnost Rady dotýká, shrnout jako 

oblast tzv. elektronických médií.
10

  

                                                 

8
 Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů 

(zákon o elektronických komunikacích). 

9
 Zákon č. 206/2005 Sb., o ochraně některých sluţeb v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a 

sluţeb informační společnosti. 

10
 Srov. ROZEHNAL, A. Mediální právo. 2. vydání. Plzeň : Aleš Čeněk, 2007, s. 41 – 45; VYHNÁNEK, 

L. Elektronická média. In KROUPA, J., MOLEK, P.,MORAVEC, O., RUJBROVÁ, K., ŠIMÁČKOVÁ, 

K., VYHNÁNEK, L. Mediální právo. Brno : Masarykova univerzita, 2009, s. 119.  
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Elektronická média lze negativně vymezit zejména vůči médiím tiskovým, která 

můţeme povaţovat za určitý historický základ celé problematiky s médii spjaté, zvláště 

pak vůči periodickému tisku.
11

  

Jedná se tedy o takové zprostředkování informací veřejnosti, které je 

poskytováno v nehmotné podobě a zejména nikoliv tiskem.  

V současné době v souvislosti s touto kategorií hovoříme právě o rozhlasovém 

vysílání, televizním vysílání a o nově a dost moţná nejintenzivněji se prosazujícím 

internetu. 

 

1. 1. Historický nástin 

 

Vedle internetu, který se oblastí zájmu Rady stává aţ v posledních letech, kdy 

dochází ke snahám reagovat na jeho rostoucí význam v rámci společnosti, je 

nejvýznamnější sférou, v níţ Rada působí, provozování televizního vysílání. 

V souvislosti s touto oblastí a s oblastí provozování rozhlasového vysílání 

hovoříme dnes o tzv. duálním systému, v rámci něhoţ můţeme hovořit o 

provozovatelích vysílání ze zákona, vedle kterých stojí rovněţ provozovatelé soukromí. 

Tento systém se v naší zemi vyvinul aţ s příchodem devadesátých let dvacátého století. 

Z historického hlediska byl pro vývoj tohoto systému a rovněţ tedy Rady 

samotné důleţitý federální zákon č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a 

televizního vysílání, který byl přijat Federálním shromáţděním České a Slovenské 

Federativní Republiky a který za vrcholný regulační orgán v této oblasti ustanovil 

Federální radu pro rozhlasové a televizní vysílání, jeţ měla devět členů volených na 

období šesti let. Třetina těchto členů byla volena Federálním shromáţděním ČSFR a 

zbývající dvě třetiny volily rovným dílem Česká národní rada a Slovenská národní rada. 

Orgán, který člena zvolil, jej mohl rovněţ ze zákonem stanovených důvodů odvolat. 

Právě tento zákon jiţ upravoval rovněţ moţnost provozovat vysílání (rozhlasové 

či televizní) na soukromé úrovni. 

                                                 

11
 Zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých 

dalších zákonů (tiskový zákon). 
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Federální rada pro rozhlasové a televizní vysílání měla spolupracovat s radami 

na národní úrovni.
12

 Jednou z těchto rad byla Rada České republiky pro rozhlasové a 

televizní vysílání, která měla ve spolupráci s výše zmíněnou Federální radou dohlíţet na 

dodrţování právních předpisů upravujících rozhlasové a televizní vysílání, dbát na 

rozvoj plurality vysílání a nezávislost jeho provozování. 

Analogii mezi radami na federální a národní úrovni naznačoval mimo jiné počet 

členů, kterých měla Rada České republiky shodně devět. Ti byli voleni a odvoláváni 

Českou národní radou rovněţ na funkční období šesti let. Třemi z těchto členů byli vţdy 

ti tři členové Federální rady pro rozhlasové a televizní vysílání, které volila Česká 

národní rada.  

Rada České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání se po rozpadu federace 

a vzniku České republiky v lednu 1993 stala jediným regulátorem vysílání.
13

 Její 

postavení a činnost byla nadále samostatně upravena v zákoně z roku 1992, vedle 

kterého stále platil zákon č. 468/1991 Sb., v němţ zbyla úprava provozování 

rozhlasového a televizního vysílání. Tento zákon byl tedy zkráceně označován jako 

zákon vysílací.  

Spojení těchto problematik pod společnou zákonnou úpravu přinesl aţ právě 

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

dalších zákonů (tzv. zákon o vysílání či mediální zákon), který byl přijat na základě 

poslanecké iniciativy a který oblast rozhlasového a televizního vysílání upravuje 

v několikrát novelizované podobě dodnes. 

                                                 

12
 Rada České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání (zákon č. 103/1992 Sb., o Radě České 

republiky pro rozhlasové a televizní vysílání) a Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne 

vysielanie (zákon č. 294/1992 Zb., o Rade Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie) 

13
 ŠIMÁNĚ, D. Právní regulace rozhlasového a televizního vysílání v České republice. Plzeň, 2004. 117 

s., LXI s. Diplomová práce. Západočeská univerzita v Plzni, Právnická fakulta, Katedra obchodního 

práva. Vedoucí práce Bohumil Havel, s. 36.  
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2. Rada coby správní úřad 

 

Na rozdíl od předchozího zákona (103/1992 Sb.), jenţ ve svém prvním paragrafu 

Radu definoval pouze stanovením hlavní činnosti, kterou Rada vykonávala, a 

přiřknutím výkonu státní správy, současná právní úprava jiţ výslovně hovoří o 

správním úřadu. Uţ i z formálního hlediska se tedy jedná o vykonatele veřejné správy, 

jehoţ jednání je jednáním státu, coby subjektu veřejné správy, neboť Rada sama právní 

subjektivitu nemá.  

Nepochybně zde hovoříme o správním úřadu ve smyslu tzv. institucionálního 

pojetí.
14

 Hovoříme tedy o organizační jednotce, která je zřízena a jejíž působnost je 

stanovena zákonem, navenek ohraničené a vystupující vůči veřejnosti prostřednictvím 

svých orgánů nebo zástupců, kteří jednají jménem subjektu, jehož je správní úřad 

organizační součástí,
15

 případně o organizační jednotce, které je přiznána určitá věcná 

a územní působnost a pravomoc, jak předchozí definici zkracuje O. Vidláková.
16

    

Na základě aplikace kombinace chápání úřadu podle institucionálního pojetí, 

která uvádějí ve svých knihách určených zejména pro studenty právnických fakult D. 

Hendrych a V. Sládeček, můţeme říci, ţe Rada je jedinou organizační sloţkou státu 

svého druhu, jeţ je skutečně zřízena zákonem, kterým je rovněţ stanovena její 

působnost. Tímto zákonem je právě zákon č. 231/2001 Sb., zákon o vysílání, který 

v ustanovení § 4 odst. 1 hovoří právě o zřízení tohoto správního úřadu, jehoţ věcnou 

působností se následně zabývá za pomoci tzv. enumerativní metody
17

 v ustanovení § 5. 

Tento výčet však není taxativním, neboť písmeno z) tohoto ustanovení hovoří o plnění 

dalších úkolů stanovených zákonem o vysílání či jiným právním předpisem.  

Působnost Rady je tak stanovena rovněţ zákony, kterými jsou např. zákon č. 

483/1991 Sb., o České televizi, zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, zákon č. 

                                                 

14
 Srov. HENDRYCH, D. a kol. Správní právo. Obecná část. 7. vydání. Praha : C. H. Beck, 2009, s. 104 

– 107; SLÁDEČEK, V. Obecné správní právo. 2. vydání. Praha : ASPI, a. s., 2009, s. 244 – 248.  

15
 HENDRYCH, D. a kol. Správní právo. Obecná část. 7. vydání. Praha : C. H. Beck, 2009, s. 106. 

16
 POMAHAČ, R., VIDLÁKOVÁ, O. Veřejná správa. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2002, s. 73. 

17
 Srov. HENDRYCH, D. a kol. Správní právo. Obecná část. 7. vydání. Praha : C. H. Beck, 2009, s. 118 - 

119; SLÁDEČEK, V. Obecné správní právo. 2. vydání. Praha : ASPI, a. s., 2009, s. 247. 
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40/1995 Sb., o regulaci reklamy, či poměrně nový zákon č. 132/2010 Sb., o 

audiovizuálních mediálních sluţbách na vyţádání.  

V případě Rady hovoříme o tzv. dílčí působnosti, tedy o působnosti v určité 

ohraničené oblasti (odvětví, oboru, apod.). V tomto případě se tato působnost (někdy 

také označovaná jako specializovaná) týká pouze oblasti rozhlasového a televizního 

vysílání, převzatého vysílání a oblasti audiovizuálních mediálních sluţeb na vyţádání. 

Přičemţ k plnění těmito zákony stanovené působnosti je Radě svěřena pravomoc, a to 

zejména vydávání správních aktů a provádění úkonů správního dozoru v těchto 

oblastech. 

Rada je dále v souladu s výše citovanou definicí navenek skutečně ohraničená, 

coţ je při pouţití zjednodušeného přístupu, který uvádí V. Sládeček, moţné spatřit mimo 

jiné i v sídle Rady (budově) s konkrétní adresou Škrétova 44/6, 120 00  Praha 2, coţ je 

ostatně zcela v souladu se zákonnou dikcí plynoucí z ustanovení § 4 odst. 1 zákona o 

vysílání, podle které je sídlem Rady Praha.  

V rámci tohoto sídla Rada zasedá coby kolektivní orgán.
18

  

Rada vůči veřejnosti vystupuje zejména prostřednictvím svého předsedy, kterého 

si Rada ze svých členů volí, aby řídil její činnost a jednal jejím jménem. Stejně tak si 

Rada volí své tři místopředsedy. Zákon dále stanoví podmínky odvolání předsedy z této 

funkce či zániku jeho funkce. Tyto podmínky se přiměřeně pouţijí i na pozici 

místopředsedy.
19

  

Předseda Rady je stejně jako místopředsedové volen postupem podrobně 

popsaným v jednacím řádu Rady, který Rada sama vydává podle ustanovení § 5 písm. 

o) zákona o vysílání a podle kterého se rovněţ řídí její jednání,
20

 na dva roky, pokud se 

před samotnou volbou neusnese Rada na jiné délce období výkonu této funkce. 

V souvislosti s těmito funkcemi v rámci Rady je však zároveň potřeba zmínit, ţe 

v případě předsedy hovoříme o pozici prvního mezi rovnými, neboť při samotném 

rozhodování má hlas kaţdého z členů Rady stejnou váhu. 

  

                                                 

18
 Podr. k tomuto pojmu HENDRYCH, D. Správní věda – Teorie veřejné správy. 2. vydání. Praha : ASPI, 

a. s., 2007, s. 103 – 104. 

19
 Podr. ustanovení § 9 zákona č. 231/2001 Sb. 

20
 Podr. ustanovení § 8 odst. 4 zákona č. 231/2001 Sb. 
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2. 1. Ústřední správní úřad 

 

Rada i přes své významné a ojedinělé postavení byla ještě donedávna 

povaţována za zcela běţný správní úřad, respektive za jiný orgán státní správy 

s celorepublikovou působností,
21

 neboť judikatura v České republice zastávala jiţ po 

dlouhá léta názor, ţe „ústředním správním úřadem" (nebo "ústředním orgánem státní 

správy") jsou pouze takové ústřední orgány státní správy České republiky, které jsou 

zákonem za takové prohlášeny.
22

  

S tímto názorem Vrchního soudu v Praze se shodoval rovněţ Nejvyšší správní 

soud, jenţ ve věci sp. zn. Komp 1/2004 – 70 v usnesení ze dne 23. července 2004 uvedl, 

ţe ústředním správním úřadem ve smyslu ustanovení § 97 odst. 1 písm. c) s. ř. s. jsou 

jen ty ústřední orgány státní správy České republiky, které jsou buď zákonem č. 2/1969 

Sb. nebo zvláštním zákonem jako ústřední správní úřad nebo ústřední orgán státní 

správy výslovně označeny. 

Obě tato rozhodnutí se přitom opírala o argumentaci zvolenou v prvním z nich, 

podle níţ celorepubliková územní působnost správního úřadu z něj ještě nečiní orgán 

ústřední. Je celá řada správních úřadů, které vykonávají svou působnost na celém 

území státu a přitom jsou podřízeny ústřednímu orgánu státní správy. Na druhé straně 

ani to, že orgán, vykonávající svou působnost na celém území státu není podřízen 

ústřednímu orgánu státní správy, z něj takový orgán nečiní. To především proto, že 

posláním takovýchto orgánů většinou je plnit především funkce jiné, přičemž výkon 

státní správy není jejich hlavním posláním (Národní banka, Nejvyšší kontrolní úřad, 

předseda Nejvyššího soudu, prezident republiky). Podobné postavení v tomto smyslu má 

i Rada pro rozhlasové a televizní vysílání.  

Od tohoto dlouhá léta přetrvávajícího formálního pojetí ústředních správních 

úřadů bylo upuštěno teprve nedávno právě v souvislosti s Radou pro rozhlasové a 

televizní vysílání.  

Ústavní soud usnesením pléna Pl. ÚS 52/04 ze dne 30. listopadu 2010 

konstatoval nevhodnost tohoto pojetí na příkladu Českého telekomunikačního úřadu, 

                                                 

21
 ROZEHNAL, A. Mediální právo. 2. vydání. Plzeň : Aleš Čeněk, 2007, s. 91. 

22
 Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 21. dubna 1993, sp. zn. 6 A 98/93–10.  
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kterému bylo Nejvyšším správním soudem odmítnuto přiznat postavení ústředního 

správního úřadu (jiţ zmíněná sp. zn. Komp 1/2004 – 70), coţ zákonodárce následně 

obešel zákonem č. 95/2005 Sb., kterým novelizoval kompetenční zákon
23

 a Český 

telekomunikační úřad mezi tzv. další ústřední orgány státní správy zařadil, aniţ by 

jakkoliv změnil materiální postatu samotného úřadu.  

Ústavní soud k tomuto uvádí, ţe tímto případem se potvrdilo, ţe pouhé zařazení 

určitého orgánu do určitého zákonného seznamu na povaze orgánu nic nemění, z čehoţ 

jasně plyne význam a nutnost pojetí materiálního, co se zařazení správního úřadu mezi 

úřady ústřední týče. 

Po této argumentaci Ústavní soud přikročil k posouzení, zda Rada materiální 

znaky ústředního správního úřadu naplňuje.  

Prvním takovýmto obligatorním znakem je dle názoru Ústavního soudu, zda je 

výkon státní správy podstatnou (nikoliv ve smyslu většinovou) částí náplně daného 

orgánu. V tomto bodě bylo soudem poukázáno na jiţ citovanou zákonnou definici Rady 

v zákoně č. 231/2001 Sb., podle které Rada vykonává státní správu v oblasti 

rozhlasového a televizního vysílání.  

Vedle tohoto poţadavku je dle Ústavního soudu dále potřeba kumulativně splnit, 

aby se jednalo o orgán vykonávající celostátní působnost, který zároveň není podřízen 

jinému ústřednímu orgánu státní správy, coţ je v případě Rady splněno tím, ţe zákonem 

její územní působnost nikterak omezena není, a je tedy celostátního charakteru, a ţe ze 

samotného zákona č. 231/2001 Sb. plyne nepodřízenost Rady (prvky charakterizující 

nezávislost Rady, o kterých bude podrobněji pojednávat i tato práce), coţ je zároveň 

podpořeno zněním kompetenčního zákona, který státní správu v oblasti rozhlasového a 

televizního vysílání ustanovením § 8 Ministerstvu kultury České republiky odebírá.  

Ostatní kritéria, jakými jsou příkladně normotvorná pravomoc a monokratický 

charakter, nejsou dle názoru soudu obligatorní, ač v případě ústředních orgánů státní 

správy převládají.  

Ústavní soud tímto rozhodnutím nejen prolomil formální pohled na 

problematiku ústředních orgánů státní správy, ale zároveň vyjmenoval obligatorní 

                                                 

23
 Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky. 



12 

 

znaky chápání materiálního a deklaroval, coţ je pro tuto práci nejpodstatnější, zařazení 

Rady mezi takovéto orgány. 

Je však otázkou, zda se při tomto rozhodování Ústavní soud nevěnoval pouze 

relativně snadnému řešení kompetenčního sporu, který byl jeho meritem (návrh byl 

tímto usnesením odmítnut pro nepříslušnost Ústavního soudu; v případě takovéhoto 

posouzení je totiţ příslušný Nejvyšší správní soud). Nikterak podrobně se totiţ ve své 

úvaze nevěnoval právě té, ze samotného zákona plynoucí, nezávislosti Rady, které se 

jen dotknul coby důkazu nepodřízenosti Rady vůči jinému ústřednímu orgánu státní 

správy. Nezávislost Rady však spočívá zejména ve spojitosti k vládě.    

Rada je totiţ odbornou veřejností z formálního hlediska povaţována za tzv. 

nezávislý správní úřad.
24

  

D. Hendrych ve své jiţ citované knize označuje tento poměrně nový institut 

v českém správním právu jako státní úřad stojící mimo organizační soustavu státní 

správy řízené vládou, přičemţ do této kategorie vedle právě Rady zahrnuje ještě Úřad 

pro ochranu osobních údajů.
25

  

Za poněkud přiléhavější názor v oblasti této problematiky lze však povaţovat 

pojetí, které zastává V. Sládeček, pokud bychom jej opět stavěli do určitého srovnání 

k předchozímu autorovi. Jeho názor se opírá o domněnku, ţe okruh nezávislých 

správních úřadů je mnohem širší a ne kaţdý úřad, který bychom do tohoto okruhu mohli 

zahrnout, se nachází zcela mimo moc výkonnou, nýbrţ pouze v některých konkrétních 

záleţitostech. 

Z příkladu rozdílných stanovisek odborné veřejnosti je patrno, ţe institut 

nezávislých správních úřadů je poměrně novým jevem, čemuţ odpovídá rovněţ ne 

                                                 

24
 Srov. HANDRLICA, J. Ke koncepci tzv. „nezávislých regulačních orgánů“ a k problematice jejich 

„nezávislosti“. Správní právo, 2005, č. 4; HANDRLICA, J. Nezávislé Správní orgány. Studie 3/2009. 

Praha : Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2009; HENDRYCH, D. a kol. Správní právo. Obecná 

část. 7. vydání. Praha : C. H. Beck, 2009, s. 137; JEŢEK, T. Nezávislé správní orgány – ţádoucí směr 

inovace Ústavy ČR. In KYSELA, J. (ed.). Deset let Ústavy České republiky. Východiska, stav, 

perspektivy. Praha : Eurolex Bohemia, 2003, s. 347 - 351; MIKULE, V. Nezávislé správní úřady? In 

Český stát a vzdělanost. Praha : Nakladatelství Karolinum, 2002, s. 251 – 255; SLÁDEČEK, V. Obecné 

správní právo. 2. vydání. Praha : ASPI, a. s., 2009, s. 279 - 287; VOPÁLKA, V. Nezávislé správní 

orgány. In Ve službách práva. Praha : C. H. Beck, 2003, s. 87 – 97. 

25
 Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. 
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zrovna početná a podrobná úprava v rámci vědeckých prací, které by se mu věnovaly. 

Odborníci se však v posledních letech tuto absenci z oblasti správního práva snaţí 

prolomit, částečně pod vlivem mezinárodních diskuzí, které se tomuto fenoménu snaţí 

věnovat, neboť právě mezinárodní vliv se zaslouţil i o jeho rozšíření. 

Jelikoţ se problematika nezávislých správních úřadů Rady pro rozhlasové a 

televizní vysílání úzce dotýká, dovolí si tato práce v tuto chvíli poněkud odbočit od 

svého hlavního tématu a pokusí se stručně nastínit dosavadní poznatky ohledně právě 

tohoto typu orgánů.  

  

3. Nezávislé správní úřady 

 

Dalo by se říci, ţe nejplodnějším autorem v oblasti nezávislých správních úřadů 

je J. Handrlica. Ten ve svých článcích a studiích věnujících se této oblasti hovoří o 

nezávislých regulačních orgánech, přičemţ za místo jejich původu označuje Spojené 

státy americké, ve kterých se v rámci historického vývoje začaly objevovat tzv. 

independent regulatory authorities, které byly projevem snahy moci zákonodárné 

pojistit dozor státu nad určitými oblastmi proti případným politickým změnám.  

Tento model se však s postupem času stal určitým vzorem i pro ostatní země na 

mezinárodním poli, čímţ se dostal rovněţ na evropský kontinent, kde se následně 

prosadil i v předpisech komunitárního práva, jeţ shodně s americkými kořeny hovoří o 

určité politické nezávislosti a které apelují na legislativu členských států za účelem 

vytvoření takovýchto institucí pro politicky velmi citlivé oblasti, ve kterých je 

požadována zesílená či zvláštní ochrana práv a různorodých zájmů.
26

    

Tyto orgány spojujeme v počátcích zejména se správou telekomunikací a 

elektrické energie. S postupem času se však začal prosazovat rovněţ nový trend, čili 

aktuální tendence svěřovat do pravomoci regulačních orgánů i administraci právních 

vztahů, které jsou důsledkem nejnovějšího technického rozvoje (elektronický podpis, 

                                                 

26
 VOPÁLKA, V. Nezávislé správní orgány. In Ve službách práva. Praha : C. H. Beck, 2003, s. 92. 
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ochrana osobních údajů, média, nosiče dat, geneticky upravené potraviny, léčiva, nebo 

specifické aspekty vztahu lékaře a pacienta).
27

  

Tato odvětví jsou těmto orgánům svěřována také pro potřebu vysoké odbornosti, 

z čehoţ plyne rovněţ apel na jejich nezávislost, na zapojení nikým a ničím 

neovlivňovaných odborníků, kteří by měli ke spravovanému odvětví přistupovat 

nestranně a objektivně. V této souvislosti hovoří J. Handrlica o druhém typu 

nezávislosti, a to o tzv. funkční nezávislosti, jeţ se má ovšem projevovat i v tom smyslu, 

ţe se tyto nezávislé orgány vyvarují nejen ovlivnění ze strany politického vlivu, ale 

rovněţ tzv. regulatory capture, coţ lze chápat jako prosazení vlivu regulovaného 

odvětví neboli skupin zainteresovaných na rozhodovací činnosti těchto orgánů.
28

  

Institut nezávislých správních orgánů se tedy v průběhu historického vývoje a 

rozvoje pohledu na veřejnou správu uchytil v mnoha zemích, jejichţ specifický vývoj se 

samozřejmě odrazil i na úpravě těchto orgánů, coţ má za následek pochopitelnou 

neexistenci jednotného modelu.  

V evropských zemích, kde se samozřejmě rovněţ vyskytují rozdílnosti (quasi-

non governmental organisations, neboli zkráceně quangos, ve Velké Británii; autorités 

administratives indépendantes, AAI, ve Francii; ministerialfreie Verwaltung 

v Německu, apod., jeţ ve svých pracích uvádí právě J. Handrlica), se však zároveň 

uplatňuje vliv právě komunitárního práva, které v tomto případě funguje jako stanovení 

určitého základu, minimálního standardu.  

J. Handrlica pak při srovnání těchto jednotlivých typů v příkladných zemích 

současné Evropy dospívá zároveň k názoru, ţe u většiny nezávislých orgánů hovoříme 

spíše o tzv. relativní nezávislosti, neboť v jejich úpravách chybí explicitní vyjádření 

jedné z jiţ zmíněných nezávislostí nutných pro takovýto typ orgánu, a to nezávislosti 

politické, coţ tyto úřady prakticky odsuzuje k výkonu politiky vlády, coby vrcholného 

orgánu vládní moci. 

S tímto zjištěním pak koresponduje jiţ uvedené stanovisko v opozici k názoru D. 

Hendrycha, ţe zde hovoříme pouze o státních úřadech stojících vyloţeně mimo 

                                                 

27
 HANDRLICA, J. Ke koncepci tzv. „nezávislých regulačních orgánů“ a k problematice jejich 

„nezávislosti“. Správní právo, 2005, č. 4, s. 223. 

28
 HANDRLICA, J. Nezávislé Správní orgány. Studie 3/2009. Praha : Národohospodářský ústav Josefa 

Hlávky, 2009, s. 81. 
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organizační soustavu státní správy řízené vládou. Příkladem nezávislého správního 

úřadu totiţ můţe být i orgán, který je s vládou, coby představitelem výkonné moci, byť 

jen v určitých aspektech propojen.  

Právě z tohoto hlediska se jeví jako přiléhavější rozdělení tzv. nezávislých 

správních úřadů na správní úřady relativně nezávislé a na správní úřady absolutně 

nezávislé (ty by odpovídaly kategorii státních orgánů mimo vliv vlády), o němţ ve své 

učebnici hovoří V. Sládeček.  

K tomuto názoru ostatně dospívají rovněţ i jiní autoři zabývající se touto 

problematikou. Příkladem můţe být vedle V. Vopálky i V. Mikule, který hovoří o mírně 

odlišném rozdělení pojetí nezávislosti politické a funkční.  

U správních orgánů, o nichţ můţeme o určité nezávislosti hovořit, lze podle 

tohoto jeho dělení spatřovat nezávislost v rovině personální (dotýká se problematiky 

osob, které se na činnosti orgánu podílejí; zejména jde o vedoucí pozice v tomto orgánu, 

o jejich obsazení a případné uvolnění), funkční (srovnatelná víceméně se shodně 

označovanou kategorií v rámci výše zmíněného Handrlicova dělení; neovlivňování 

činnosti objektivních osob) a hospodářskou (otázka finančních prostředků, na kterých je 

činnost takovéhoto orgánu závislá; rozhodující je v tomto případě samostatná kapitola 

ve státním rozpočtu).
29

  

I toto dělení však zahrnuje aspekt politický, jejţ pouze hodnotí nikoliv 

samostatně, ale v rámci kaţdé zmíněné kategorie. Kaţdá takováto uvedená nezávislost 

je posuzována zejména právě ve vztahu k vládě, coby poměrně proměnlivému prvku, 

jenţ určuje politické směřování té které země. 

Přičemţ samozřejmě i v případě tohoto dělení platí, ţe je-li alespoň z jednoho 

tohoto pohledového kritéria spatřována byť sebemenší propojenost s vládou, nelze 

hovořit o absolutní nezávislosti úřadu.    

  

 

                                                 

29
 Srov. MIKULE, V. Nezávislé správní úřady? In Český stát a vzdělanost. Praha : Nakladatelství 

Karolinum, 2002, s. 251; SLÁDEČEK, V. Obecné správní právo. 2. vydání. Praha : ASPI, a. s., 2009, s. 

279 - 280. 



16 

 

3. 1. Příklady relativně nezávislých správních úřadů  

 

Příkladem nezávislých správních orgánů, jejichţ nezávislost je pouze relativní, 

můţe v českém právním prostředí být Český statistický úřad, v jehoţ čele stojí dle 

zákona
30

 předseda, kterého na návrh vlády jmenuje a odvolává prezident republiky. 

V případně tohoto úřadu tak můţeme hovořit o určitém propojení s vládou a o 

nedostatku ve zmíněné personální nezávislosti, neboť vláda takto můţe do čela tohoto 

úřadu vybrat a navrhnout tzv. svého muže, který se bude shodovat s představami vlády.  

Záměr určitého nezávislého postavení Českého statistického úřadu však 

přehlédnout nelze, neboť právě funkce předsedy je neslučitelná s členstvím v politické 

straně nebo politickém hnutí, coţ by jistě mělo napomoci zabránit politickému 

ovlivnění, a to nejen ze strany vlády, ale rovněţ z jiných kruhů. A podstatnějším 

důkazem o takovémto záměru je znění samotného zákona o státní statistické sluţbě, 

který ve svém ustanovení § 5 v písm. a) stanoví, ţe při výkonu státní statistické sluţby 

se úřad řídí zákony a ostatními právními předpisy, přičemţ zároveň vyuţívá zkráceně 

řečeno odborných znalostí. Tato naznačená funkční nezávislost je následně výslovně 

potvrzena v ustanovení písm. b) téhoţ ustanovení, které stanoví, ţe Český statistický 

úřad je nezávislý při vytváření statistických informací. 

Dalším úřadem, o němţ lze v této souvislosti hovořit, je Úřad pro ochranu 

hospodářské soutěže,
31

 jehoţ předsedu rovněţ na návrh vlády jmenuje prezident 

republiky, a to na funkční období 6 let. Stejný postup se pouţije také při odvolání 

předsedy.  

Vláda však toto odvolání prezidentem republiky před uplynutím funkčního 

období předsedy úřadu můţe navrhnout pouze v taxativně stanovených případech, a to 

pokud předseda tohoto úřadu nevykonává funkci po dobu delší neţ 6 měsíců, narušuje 

závaţným způsobem důstojnost své funkce nebo narušuje nezávislost a nestrannost 

Úřadu pro ochranu hospodářské soutěţe.
32

  

                                                 

30
 Zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické sluţbě. 

31
 Zákon č. 273/1996 Sb., o působnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěţe. 

32
 Srov. ustanovení § 1 odst. 8 zákona č. 273/1996 Sb. 



17 

 

Zejména poslední z těchto zákonných důvodů jasně dokazuje nezávislost, kterou 

zákonodárce tomuto úřadu přiřknul. Tento úřad tak nelze hodnotit jako absolutně 

podřízený vládě a jejímu vlivu, nicméně nelze ani učinit závěr o jeho absolutním 

odtrţení od vlády. 

U obou těchto příkladných orgánů se sluší rovněţ podotknout, ţe jim je kaţdému 

vyhrazena samostatná kapitola v rámci státního rozpočtu, z čehoţ se dá rovněţ vyvodit 

jiţ zmíněná finanční nezávislost, která je teorií právě samostatnou kapitolou státního 

rozpočtu podmíněna, ač se jedná pouze o domnělou nezávislost, neboť i v takovémto 

případě je ve skutečnosti úřad na něčem závislý, a to na prostředcích státního 

rozpočtu.
33

 Podstatné však v tomto případě je, ţe potřebné prostředky nejsou čerpány 

přímo od vlády, jeţ by i takovýmto způsobem mohla na tyto úřady vyvíjet určitý tlak. 

Výše zmíněná dvojice úřadů byla za příklad relativně nezávislých úřadů zvolena 

čistě záměrně, neboť v souvislosti s nimi je potřeba rovněţ upozornit na další fakt, a to 

ţe oba tyto úřady jsou ustanovením § 2 kompetenčního zákona zařazeny mezi tzv. další 

ústřední orgány státní správy, které stojí vedle ministerstev.  

Kompetenční zákon však v ustanovení § 21 stanoví, ţe ministerstva a ostatní 

ústřední orgány státní správy se ve své činnosti řídí ústavními a ostatními zákony a 

usneseními vlády, coţ je bezesporu projevem jiného ustanovení tohoto zákona, podle 

kterého činnost těchto orgánů řídí, kontroluje a sjednocuje vláda České republiky,
34

 ale 

zejména čl. 67 odst. 1 Ústavy České republiky, podle kterého je vláda vrcholným 

orgánem výkonné moci.  

Nezávislé postavení, jeţ je těmto úřadům zvláštními zákony přiznáno, však 

znamená zvláštní rozpor s tímto zákonným pravidlem, neboť je výslovně stanoveno, ţe 

jsou tyto orgány vázány a musejí se řídit pouze zákony a ostatními právními předpisy, 

čímţ dochází k zúţení zmíněného pravidla stanoveného v kompetenčním zákoně. 

Obdobně je tomu v případě některých dalších ústředních orgánů státní správy: 

Energetický regulační úřad a Český telekomunikační úřad.
35

  

                                                 

33
 Srov. SLÁDEČEK, V. Obecné správní právo. 2. vydání. Praha : ASPI, a. s., 2009, s. 280. 

34
 Ustanovení § 28 odst. 1 zákona č. 2/1969 Sb. 

35
 Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických 

odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon); zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických 

komunikacích  
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Je tedy paradoxní, ţe orgány s vládou minimálně propojené, přesto mohou být 

řazeny mezi úřady ústřední, které má vláda řídit, kontrolovat a sjednocovat. Tato úloha 

je tak vládě právním řádem zároveň ukládána a zároveň znemoţněna. 

  

4. Nezávislost Rady 

 

Dalo by se tedy říci, ţe podobný rozpor s kompetenčním zákonem (viz 

předchozí kapitola) nastává po citovaném usnesení Ústavního soudu (Pl. ÚS 52/04) i 

v případě Rady. Dost moţná jej lze označit za ještě výraznější.  

Vláda v tomto případě není z formálního hlediska s tímto nově označeným 

ústředním orgánem nikterak propojena a nemůţe tak vůbec vykonávat úlohu řídící, 

kontrolní či sjednocující. Nemůţe činnost Rady, zejména tedy tu rozhodovací, nikterak 

ovlivnit. To by ostatně bylo v rozporu s původními důvody zřizování nezávislých 

orgánů, obzvláště těch absolutně nezávislých, které mají být vymaněny právě 

z politického vlivu vlád. 

Radě se tak dostává zcela výjimečného postavení v rámci české veřejné správy, 

kdy Rada, byť tedy ústřední orgán státní správy, stojí zcela mimo vliv vlády, neboť 

právě v takovémto úzkém vymezení je nezávislost Rady potřeba chápat.  

I na evropské úrovni můţeme ostatně spatřit tendenci směřující ke stavu, aby 

orgány regulující právě oblast vysílání byly z politického vlivu vlád vymaněny. 

Doporučení Výboru ministrů Rady Evropy REC (2000) 23 [dále jen 

„Doporučení REC (2000) 23“], které se této problematice věnuje, respektive Dodatek 

k tomuto doporučení, ve svém bodě 3 uvádí, ţe pravidla vztahující se na orgány 

regulace pro sektor vysílání, zejména na jejich složení, jsou klíčovým prvkem z hlediska 

jejich nezávislosti. Měla by proto být koncipována tak, aby je chránila proti 

jakémukoliv zasahování, zejména ze strany politických sil nebo ekonomických zájmů. 

Z tohoto tedy jasně plyne nejen poţadavek potřeby nezávislosti orgánů, jejichţ 

zástupcem je v České republice právě Rada, ale zároveň poţadavek, aby tato nezávislost 

plynula z jiţ samotných právních předpisů, jeţ v jednotlivých zemích tento typ orgánů 

upravují. Přičemţ za zmiňovaným bodem 3 Dodatku k Doporučení REC (2000) 23 

následují další body, které jsou jiţ obecným vyjádřením jednotlivých poţadavků na 
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nezávislost těchto orgánů, jimiž jsou zejména finanční nezávislost regulačního orgánu, 

inkompatibilita funkcí a vyloučení střetu zájmu u členů orgánu, transparentní a 

demokratické ustanovení do funkce člena regulačního orgánu a „volný mandát“ 

(absence pokynů či pověření), vyloučení odvolání z funkce jako prostředek politického 

nátlaku a odbornost členů regulačního orgánu.
36

  

Touto problematikou se rovněţ jiţ dříve zabýval F. Hurard, který v právních 

úpravách jednotlivých zemí nalezl pochopitelné rozdíly, ale zároveň si všiml několika 

shodných prvků.  

Právní záruky nezávislosti se podle něj netýkají pouze postavení těchto orgánů, 

ale též členství v nich, způsobu ustanovení do funkcí, funkční období, způsobu 

uspořádání a řečeno obecněji vztahů se státními orgány a různými subjekty 

angažujícími se ve vysílacím sektoru (provozovatelé, obchodní koncerny, lobby, různé 

svazy, atd.).
37

 

 

4. 1. Garance nezávislosti Rady 

 

Česká zákonná úprava je výše citovaným Doporučením REC (2000) 23 rovněţ 

ovlivněna.  

Zákon o vysílání, o němţ v této souvislosti hovoříme, obsahuje totiţ právě ty jiţ 

zmíněné prvky, které ve svém významu, k němuţ musíme mnohdy dojít spíše 

výkladem, zajišťují nezávislé postavení tohoto správního úřadu, které je pro plnění jeho 

funkce tolik nezbytné. 

                                                 

36
 POUPEROVÁ, O. Regulace médií. Praha : Leges, 2010, s. 246 – 247. 

37
 HURARD, F. Regulation of the broadcasting sector: the regulatory authorities. In: Media & 

democracy. Council of Europe Publishing, 1998, s. 144. 
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4. 1. 1. Členství v Radě 

 

Nejen z výše uvedeného názoru F. Hurarda lze vypozorovat, ţe podstatnou 

zárukou nezávislosti orgánu jsou jeho samotní členové a skutečnosti s jejich funkcemi 

spojené.  

Rada je tvořena třinácti členy, které sice jmenuje a odvolává předseda vlády, ale 

na nezávislém postavení Rady (naznačeném v předchozích kapitolách) toto ustanovení
38

 

nic nemění, neboť předseda vlády tak činí neprodleně po obdrţení návrhu členů od 

poslanecké sněmovny.  

Je tedy patrné, ţe předseda vlády (a tedy ani vláda samotná) nemůţe jakýmkoliv 

svým jednáním obsazení Rady ovlivnit, neboť mu zákonná úprava k tomuto prostor 

nedává. Předseda vlády je, jak plyne z této dikce zákona, návrhem poslanecké 

sněmovny zcela vázán a jeho jmenování členů Rady má z tohoto hlediska víceméně 

symbolický charakter, který souvisí spíše s tím, ţe Rada stále patří mezi správní úřady. 

Členství v Radě přitom vzniká dnem uvedeným ve jmenovacím dekretu.
39

 

Z tohoto ustanovení lze zároveň vyvodit charakter Rady samotné coby nikoliv 

monokratického úřadu. Rada je úřadem kolektivním, coţ se samozřejmě zároveň odráţí 

v samotném označení (názvu) rada, jenţ předznamenává určitý charakter kolektivu 

osob, které však vůči veřejnosti vystupují jako jeden celek.  

Rada je schopna usnášet se při přítomnosti alespoň nadpoloviční většiny svých 

členů za současné přítomnosti předsedy Rady nebo některého z místopředsedů. 

Minimálně je tedy potřeba sedm přítomných členů. K přijetí rozhodnutí je pak 

zapotřebí, aby pro něj hlasovala alespoň nadpoloviční většina hlasů všech členů, tedy 

právě sedm.  

Zákon však zároveň stanoví, v jakých případech je k přijetí rozhodnutí potřeba 

alespoň devíti hlasů, z čehoţ lze jednoznačně odvodit, ţe v těchto případech musí být 

pro usnášeníschopnost přítomno právě alespoň devět členů (za současného splnění 

podmínky přítomnosti předsedy či místopředsedy).
40

  

                                                 

38
 Přesněji ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. 

39
 Ustanovení § 7 odst. 5 zákona č. 231/2001 Sb. 

40
 Podr. ustanovení § 8 odst. 1 a 2 zákona č. 231/2001 Sb. 



21 

 

Tyto podmínky mají nepochybně zajistit určitou různorodost názorů a proudů 

v rozličných oblastech, coţ má být zárukou co nejlepšího a nejobjektivnějšího 

rozhodování. Zároveň to však klade poţadavek na odbornost a profesionalitu členů a 

tedy i sboru samotného, kterou tedy musí zváţit zejména poslanecká sněmovna při 

výběru vhodných kandidátů na funkci radních.  

Členství v Radě je veřejnou funkcí, přičemţ funkční období jednotlivých členů 

tohoto kolektivního orgánu je šestileté. Členem Rady nemůţe být osoba, která jiţ tuto 

funkci vykonávala dvě po sobě jdoucí funkční období (nebo jejich části).  

Toto se jeví jako určitá pojistka proti ovládnutí Rady konkrétními osobami, 

nicméně je i v tomto případě potřeba pamatovat, ţe můţe nastat určitý krajní scénář, při 

němţ by se jako člen Rady například neustále vzájemně střídaly dvě osoby, které by tak 

jako jednotlivci nikdy nenaplnily pravidlo dvou po sobě jdoucích funkčních období 

podle ustanovení § 7 odst. 4 zákona o vysílání. Z tohoto hlediska by se pak jako lepší 

volba mohla jevit moţnost zastávat tuto funkci pouze jednou za celý ţivot, nicméně 

nastíněný příklad je opravdu pouhým kritickým a hraničním případem, který by jako 

podmínku potřeboval takový vliv daných osob, aby byly schopny přesvědčit 

poslaneckou sněmovnu, jejíţ obsazení se rovněţ vlivem času mění, aby na tento scénář 

přistoupila a tyto osoby neustále střídavě do funkce člena Rady volila.  

Moţnost zastávat tuto funkci vícekrát lze však vidět rovněţ v pozitivním světle, 

kdy je kladen důraz na odbornost členů a na kontinuálnost a předvídatelnost 

rozhodování Rady, coţ se bezesporu s přibývajícími léty výkonu funkce jednotlivců 

zvyšuje. 

Otázkou tedy zůstává, zda zákonodárce spíše nezamýšlel zavést pravidlo, ţe 

konkrétní osoba můţe být členem Rady maximálně dvakrát během svého ţivota. Pokud 

tomu tak bylo, pak je samotná formulace tohoto ustanovení zvolena samozřejmě 

poněkud nešťastně. 

Ustanovení § 7 odst. 3 zákona o vysílání klade obecné poţadavky na jednotlivce, 

aby mohli být do této funkce navrţeni a následně jmenováni. Musí tedy jít o k právním 

úkonům plně způsobilého a bezúhonného občana České republiky, na jejímţ území 

musí mít trvalý pobyt, který dosáhl věku 25 let.  

Jednou ze záruk nezávislosti Rady je bezesporu stanovení neslučitelnosti funkce 

člena tohoto úřadu s funkcemi jinými. Podle taxativního výčtu zákona o vysílání to jsou 
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funkce prezidenta České republiky, poslance, senátora, člena vlády, soudce, státního 

zástupce, člena Nejvyššího kontrolního úřadu, člena bankovní rady České národní 

banky, funkce člena Rady České tiskové kanceláře, člena Rady České televize, člena 

Rady Českého rozhlasu (§ 7 odst. 9).  

Zastával-li by tedy někdo takovýto post, nemohl by se členem Rady stát. 

Výjimka z tohoto přichází v úvahu v případě poslanců a senátorů, jejichţ mandát podle 

čl. 22 odst. 2 Ústavy automaticky zaniká dnem, kdy se tyto osoby ujmou neslučitelné 

funkce, a v případě státních zástupců, jejichţ funkce zaniká dnem, k němuž státnímu 

zástupci vznikla funkce ve veřejné správě.
41

   

Poněkud jiná je situace, kdy člen Rady získá některou z uvedených 

neslučitelných funkcí. Tuto situaci zákon o vysílání nijak výslovně neřeší a se získáním 

neslučitelné funkce nespojuje automatický zánik funkce člena Rady. Potom by bylo na 

místě užít ustanovení § 7 odst. 7 písm. b) zákona o vysílání hovořící o tom, že 

Poslanecká sněmovna může navrhnout předsedovi vlády odvolání člena Rady z funkce 

z důvodu, že nesplňuje podmínky pro výkon funkce uvedené v zákoně o vysílání.
42

  

Členové Rady dále nesmějí zastávat funkce v politických stranách či hnutích a 

vystupovat v jejich prospěch, coţ je bezesporu dalším z příkladů formálního zajištění 

nezávislosti tohoto orgánu, zejména té politické. Nakolik je toto pravidlo skutečně 

dodrţováno, je však otázkou, zejména pak v případě jednání (vystupování) ve prospěch 

politických stran a hnutí.  

Uváţíme-li, ţe člena Rady do funkce musí navrhnout poslanecká sněmovna, 

která je místem střetu právě rozličných politických hnutí, z něhoţ pramení mnohé 

ústupky a dohody, nelze vyloučit, ţe jednotlivci, kteří z tohoto prostředí vzejdou jako 

doporučení ideální kandidáti, ve své podstatě vlastně osoby do funkce radního zvolené, 

mohou pociťovat určitou vděčnost, k jejímuţ projevu můţe docházet v rozličných 

podobách. 

Takovéto případné (z pohledu zákona o vysílání) selhání je ovšem obtíţně 

prokazatelné, neboť ani členům Rady nelze upřít moţnost vlastních názorů a sympatií, 

                                                 

41
 Ustanovení § 21 odst. 1 písm. e) zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství. 

42
 BARTOŇ, M. Postavení a charakteristika Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Správní právo, 

2004, č. 1 – 2, s. 25. 
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ani těch ohledně politické scény. Můţe tedy být velmi sloţité určit onu hranici, kdy jde 

u jednotlivých členů právě o osobní názory a kde uţ začíná jejich případné ovlivnění. 

Zákon rovněţ pamatuje na případy, kdy k ovlivnění členů Rady nedochází pouze 

z důvodů politických, nýbrţ rovněţ v oblasti ekonomické. Toto rovněţ pramení ze 

samotného Doporučení REC (2000) 23, které ve svém článku 4 poţaduje zabránění 

tomu, aby členové regulačních orgánů vykonávali funkce či měli zájmy 

v podnikatelských subjektech či jiných organizacích v oblasti médií nebo oblastech s ní 

spjatých, coţ by mohlo vést ke konfliktu zájmů ve vztahu k členství v regulačním 

orgánu.  

Tento poţadavek zabránění střetu zájmů je zákonem o vysílání reflektován 

v ustanovení § 7 odst. 12, které se vztahuje na dokonce neplacené případy takových 

vztahů a jehoţ poměrná přísnost plyne rovněţ z té skutečnosti, ţe pamatuje i na případy 

osob blízkých
43

 členům Rady.  

Členům Rady však není zakázána veškerá výdělečná činnost. Musejí ji pouze 

vykonávat způsobem, jenţ neohrozí řádný výkon funkce člena Rady. Zákon zde 

bezesporu pamatuje na rozličné okolnosti, které by mohly výkon této funkce ohrozit. 

Nejedná se tedy o pouhé ovlivnění, o němţ jsme hovořili v případě předchozího 

odstavce, ale jde rovněţ například o pracovní a časové vytíţení.  

Členové Rady dále nesmějí vykonávat ani vědeckou, pedagogickou, literární, 

publicistickou a uměleckou činnost způsobem, jímţ by mohli narušit nebo ohrozit 

důvěru v nezávislost a nestrannost Rady.
44

 Ze samotného znění tohoto ustanovení, které 

říká, ţe je vyloučen výkon těchto činností způsobem, jímţ by mohlo dojít k narušení 

důvěry vůči Radě, jednoznačně plyne, ţe k narušení důvěry dojít nemusí. Postačí pouhá 

moţnost.
45

 V tomto případě tedy jde o to, jak je zachování nestrannosti vnímáno 

veřejností, zejména účastníky konkrétního řízení.
46

 

                                                 

43
 Podr. k tomuto pojmu ustanovení § 116 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník. 

44
 Podr. ustanovení § 7 odst. 13 zákona č. 231/2001 Sb. 

45
 Srov. BARTOŇ, M. Postavení a charakteristika Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Správní 

právo, 2004, č. 1 – 2, s. 27; POUPEROVÁ, O. Regulace médií. Praha : Leges, 2010, s. 250. 

46
 BARTOŇ, M. Postavení a charakteristika Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Správní právo, 

2004, č. 1 – 2, s. 27. 
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O určité moţnosti, konkrétně o důvodné pochybnosti, hovoří rovněţ ustanovení 

§ 8 odst. 3 zákona o vysílání, které v případě Rady hovoří o vyloučení člena pro 

podjatost. Člen, u něhoţ se zřetelem na jeho poměr k věci nebo k účastníkům řízení 

nebo jejich zástupcům jsou důvodné pochybnosti o jeho podjatosti, musí být vyloučen 

z rozhodování Rady v konkrétním případě.  

Zákon sice výslovně pamatuje pouze na případy, kdy člen Rady sám oznámí 

skutečnosti nasvědčující svému vyloučení z projednávání a rozhodování věci, neboť je 

k tomu povinen, jakmile se o nich dozví, nicméně v této souvislosti lze rovněţ 

subsidiárně uţít správního řádu,
47

 jenţ ve svém § 14 odst. 2 pamatuje rovněţ na 

případy, kdy tuto podjatost můţe namítat sám účastník řízení. K takovéto námitce se 

však nepřihlédne, pokud účastník řízení o důvodu vyloučení prokazatelně věděl, ale bez 

zbytečného odkladu námitku neuplatnil.
48

 O námitce podjatosti pak rozhoduje Rada bez 

zbytečného odkladu, přičemţ ze samotné logiky věci a hlavně ze subsidiárního pouţití 

správního řádu plyne, ţe člen, o jehoţ případné podjatosti se rozhoduje, se tohoto 

neúčastní.
49

 

Co se týče případů tzv. volného mandátu, na jehoţ vhodnost poukazuje 

Doporučení REC (2000) 23, ten je v zákoně o vysílání upraven v tom smyslu, ţe 

členové Rady vykonávají své funkce osobně a pro jejich výkon nesmějí přijímat ţádné 

pokyny a instrukce (§ 7 odst. 10). Tento mandát však nelze za volný povaţovat bez 

výhrad, neboť jsou-li členové odpovědni poslanecké sněmovně, která má moţnost jejich 

odvolání, dochází ke značnému omezení zcela nekontrolovatelného a svobodného 

rozhodování Rady.
50

  

  

                                                 

47
 Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád. 

48
 Srov. POUPEROVÁ, O. Regulace médií. Praha : Leges, 2010, s. 251. 

49
 Srov. ustanovení § 134 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. 

50
 Srov. BARTOŇ, M. Postavení a charakteristika Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Správní 

právo, 2004, č. 1 – 2, s. 29; POUPEROVÁ, O. Regulace médií. Praha : Leges, 2010, s. 252. 
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4. 1. 2. Vazba na moc zákonodárnou   

 

Právě propojení s poslaneckou sněmovnou a odpovědnost Rady pouze jí jsou 

však zároveň tím prvkem, jenţ zajišťuje politickou nezávislost tohoto úřadu a určitou 

propast oddělující Radu a vládu coby představitele politického směřování země.  

Úlohu poslanecké sněmovny tak nelze spatřovat pouze v negativním světle, 

nýbrţ i v tom pozitivním, které celkově Radě pomáhá plnit ty úkoly v tom postavení, 

jak od ní vyţaduje nejen zákon, ale rovněţ samotná úloha Rady (nutno stále pamatovat 

na samotný důvod existence nezávislých orgánů jako takových). 

Vedle toho je vhodné zmínit, ţe Doporučení REC (2000) 23 hovoří konkrétně 

v bodu 25 svého Dodatku o odpovědnosti regulačních orgánů vůči veřejnosti. Právě tuto 

veřejnost v případě české Rady zastupuje poslanecká sněmovna coby zastupitelský 

orgán, který má hájit práva široké veřejnosti na té nejvyšší úrovni. Tentýţ bod 

zmiňovaného Dodatku počítá zároveň s pravidelnými či příleţitostnými zprávami, 

v nichţ by regulační orgány informovaly o své práci a plnění jejich poslání. 

Tento úkol plní Rada prostřednictvím výroční zprávy, kterou je kaţdoročně 

povinna předloţit právě poslanecké sněmovně k jejímu schválení (§ 6 odst. 1). Výroční 

zpráva přitom musí obsahovat zákonné náleţitosti podle zákona o vysílání a musí být 

zveřejněna způsobem umoţňujícím dálkový přístup k ní. Poslanecká sněmovna tuto 

zprávu nejen schvaluje, ale zároveň od Rady můţe ţádat vysvětlení a dodatečné 

informace, které je jí Rada povinna poskytnout.     

Poslanecká sněmovna má zároveň zákonem umoţněno zasahovat do sloţení 

Rady. Vedle jiţ zmíněného působení při jmenování členů do jejich funkce se úloha 

poslanecké sněmovny projevuje i při zániku mandátů členů Rady. Členství v Radě tak 

vedle ostatních důvodů uvedených v ustanovení § 7 odst. 6 zákona o vysílání zaniká 

rovněţ odvoláním člena Rady z funkce předsedou vlády, jeţ je však opět coby pojistka 

podmíněno návrhem poslanecké sněmovny.  

Ani poslanecká sněmovna však v tomto není neomezena, neboť musí důvody 

tohoto návrhu vtěsnat do tří taxativních důvodů uvedených v § 7 odst. 7 zákona o 
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vysílání.
51

 Poslanecká sněmovna je tak stavěna do pozice, kdy mimo jiné posuzuje 

právě nejvýznamnější poţadavek na Radu kladený, tedy nezávislost a nestrannost jejích 

členů a nestrannost Rady samotné (nezávislost Rady posuzovat nemusí, neboť ta je 

právě vlastností, jiţ by měly zaručovat samotné zákony, které se problematiky Rady 

dotýkají). 

Poslanecká sněmovna však můţe rovněţ předsedovi vlády navrhnout odvolání 

Rady jako celku, a to opět v taxativně stanovených případech, kdy by Rada opakovaně 

neplnila povinnosti plynoucí z působnosti Rady (§ 5 zákona o vysílání) nebo povinnosti 

spojené s  výroční zprávou Rady (§ 6) nebo pokud by poslanecká sněmovna tuto 

výroční zprávu opětovně neschválila.  

Ve všech případech je patrné, ţe se musí jednat o určité opakování (opakovaně, 

opětovně), v čemţ je moţno spatřit, ţe v těchto případech nepostačí pouhá ojedinělost, 

ale ţe je naopak potřeba skutečně závaţný stav, který svědčí o ohroţení úlohy Rady 

jako takové a který takovýto zákrok poslanecké sněmovny zcela opodstatňuje. Toto 

ostatně dokládá rovněţ podmínka, ţe k porušení povinností Rady musí dojít závažným 

způsobem a ţe nedostatky výroční zprávy musejí být závažné. 

Nejvyšší správní soud ve věci sp. zn. 1 As 41/2005 - 76  k této problematice 

uvedl, ţe i v případě, že jde o rozhodnutí předsedy vlády o odvolání Rady pro 

rozhlasové a televizní vysílání vydané na základě návrhu Poslanecké sněmovny v 

usnesení, kterým je předseda vlády vázán, by takové rozhodnutí mělo být s ohledem na 

povahu věci odůvodněno. Není totiž možno v obecné rovině připustit prostou 

odvolatelnost z veřejné funkce odvoláním člena kolektivního orgánu nebo dokonce 

odvoláním tohoto orgánu jako celku bez udání důvodu. Tím spíše v případě Rady pro 

rozhlasové a televizní vysílání, která je ze zákona konstruována jako orgán, u něhož by 

měla být zaručena politická nezávislost, je pro vyloučení rizika politicky motivovaného 

rozhodnutí a politické libovůle naprosto zásadní, aby rozhodnutí o odvolání člena Rady 

i Rady jako celku obsahovalo důvody.   

   

                                                 

51
 Poslanecká sněmovna se tak musí usnést, ţe člen Rady nevykonává řádně svoji funkci, ţe nesplňuje 

podmínky pro výkon funkce uvedené v mediálním zákoně nebo ţe se dopustil takového jednání, které 

zpochybňuje jeho nestrannost, nezávislost nebo nestrannost Rady. 
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4. 1. 3. Financování   

    

Jiţ v rámci předchozích kapitol bylo naznačeno, ţe nezávislost úřadů nebude 

nikdy zcela absolutní, neboť i úřady označované jako absolutně nezávislé potřebují 

financování své činnosti, coţ z nich dělá potřebné a tedy vlastně závislé.  

Tato závislost na určitých zdrojích tak musí být reflektována a uspokojována 

tak, aby to nezávislost úřadů neohroţovalo zcela a aby i přes tento stav nebyl na ně 

uplatňován jejich účelu nebezpečný vliv. 

Podle naší české úpravy hospodaří Rada s vlastním rozpočtem podle zvláštního 

předpisu, kterým je zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně 

některých souvisejících zákonů. Činnost Rady je přitom hrazena ze samostatné kapitoly 

státního rozpočtu České republiky, jejţ sice připravuje vláda, nicméně je schvalován 

poslaneckou sněmovnou, která tak má ono důleţité finální slovo. 

I v tomto ohledu je tedy opět vidět propojenost spíše s mocí zákonodárnou neţ 

s mocí výkonnou, jejímţ vrcholným orgánem je vláda. 

    

5. Úřad Rady 

 

Funkční nezávislost Rady coby zástupce nezávislých správních úřadu v České 

republice, jeţ v sobě tedy skýtá hlavně poţadavek nestranných a objektivních 

odborníků, však není splněna pouze sloţením Rady z třinácti konkrétních osob, ale 

rovněţ v podobě určitého odborného aparátu, který je Radě ku pomoci a vytváří její 

zázemí.  

Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání hovoří v této 

souvislosti o Úřadu Rady, jehoţ úprava je obsaţena konkrétně v ustanovení § 11, 

týkajícím se problematiky zabezpečení činnosti Rady. 

Podle ustanovení § 11 odst. 2 zákona o vysílání jsou úkoly spojené s odborným, 

organizačním a technickým zabezpečením činnosti Rady svěřeny právě Úřadu Rady, 

který je má zajišťovat a který je tímto zákonem výslovně označen jako orgán Rady. 
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Úřad Rady nemá právní subjektivitu a není ani správním úřadem, resp. orgánem 

státní správy.
52

  

Této problematiky se rovněţ dotknul Ústavní soud, který ve svém nálezu IV. ÚS 

946/09 o Úřadu Rady hovoří výslovně jako o výkonném orgánu Rady, jehoţ činnost je 

mimo jiné důleţitá například pro zachování lhůt stanovených v ustanovení § 15 zákona 

o vysílání.
53

  

V čele tohoto výkonného orgánu stojí podle zákona o vysílání vedoucí Úřadu 

Rady, který je jmenován a odvoláván Radou a který je přímo podřízen předsedovi Rady. 

Vedoucí Úřadu Rady pak přijímá do pracovního poměru, na nějţ se vztahuje 

úprava podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ze kterého rovněţ vyplývá pro 

tyto osoby povinnost zachovávat mlčenlivost
54

 vedle povinnosti zachovávat mlčenlivost 

podle samotného zákona o vysílání,
55

 ostatní zaměstnance Úřadu Rady, kteří vedoucímu 

podléhají v pracovně právních vztazích. 

                                                 

52
 ROZEHNAL, A. Mediální zákony. Komentář. Praha : ASPI, a. s., 2007, s. 74. 

53
 Ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb.: Licenční řízení zahajuje Rada z vlastního podnětu 

nebo z podnětu uchazeče o licenci vyhlášením licenčního řízení. Před zahájením licenčního řízení si Rada 

vyžádá stanovisko Českého telekomunikačního úřadu vymezující územní rozsah vysílání způsobem podle 

odstavce 2, a jedná-li se o licenční řízení o udělení jedné nebo více licencí k vysílání jednoho nebo více 

programů šířených prostřednictvím vysílačů pouze digitálně, rovněž stanovisko Českého 

telekomunikačního úřadu k možnosti umístění v sítích elektronických komunikací; v případě podnětu 

uchazeče o licenci je Rada povinna vyžádat si od Českého telekomunikačního úřadu potřebná stanoviska 

nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy podnět obdrží. Licenční řízení Rada vyhlásí nejpozději do 30 dnů ode 

dne, kdy od Českého telekomunikačního úřadu obdrží stanovisko, které zahájení licenčního řízení 

umožňuje; vyžádá-li si Rada od Českého telekomunikačního úřadu k témuž licenčnímu řízení více než 

jedno stanovisko, počíná lhůta 30 dnů pro vyhlášení licenčního řízení běžet ode dne, kdy obdrží poslední z 

vyžádaných stanovisek, pokud tato stanoviska zahájení licenčního řízení umožňují; ustanovení § 15 odst. 

2 zákona č. 231/2001 Sb.: Rada ve vyhlášení licenčního řízení stanoví lhůtu a místo podání žádosti o 

licenci, časový rozsah vysílání, územní rozsah vysílání určený souborem technických parametrů v případě 

analogového vysílání nebo diagramem využití rádiových kmitočtů v případě digitálního vysílání; u 

licenčního řízení na celoplošné vysílání Rada stanoví požadavky na základní programovou specifikaci 

celoplošného vysílání (dále jen "požadavky"). Rada oznámení o vyhlášení licenčního řízení zveřejní na 

úřední desce, nejméně ve dvou celostátních denících a způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

54
 Srov. ustanovení § 303 odst. 2 písm. b) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. 

55
 Podr. ustanovení § 11 odst. 7 zákona č. 231/2001 Sb. 
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Úřad Rady je rovněţ upraven v rámci jednacího řádu Rady, který stanoví, ţe 

cílem a účelem činnosti Úřadu Rady je umožnit co nejefektivnější práci Rady.
56

  

Pro samotnou činnost Úřadu Rady je pak stěţejním vnitřní předpis vydaný 

Radou v souladu s ustanovením § 5 písm. o) zákona o vysílání, tzv. organizační řád 

Úřadu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, který je veřejnosti pro seznámení se 

dostupný mimo jiné na oficiálních internetových stránkách Rady.
57

 Ten výslovně 

odkazuje na tzv. zřizovací listinu Úřadu Rady České republiky pro rozhlasové a 

televizní vysílání ze dne 1. října 1992, jiţ potvrzuje jako zřizovací listinu Úřadu Rady, 

čímţ ve skutečnosti vyslovuje kontinuitu s Radou a Úřadem Rady podle předchozí 

právní úpravy.
58

 

Podle tohoto vnitřního předpisu Úřad Rady zejména předkládá návrhy 

pracovního plánu Rady i návrhy programu jednotlivých zasedání Rady předsedovi 

Rady, připravuje podklady nezbytné pro plnění pracovního plánu Rady, v souladu s 

pracovním plánem Rady, pokyny Rady i jejího předsedy připravuje jednotlivá zasedání 

Rady, provádí přijatá usnesení, zpracovává pro potřeby Rady návrh výroční zprávy 

Rady, rozpočtu a závěrečného účtu Rady a další podklady nutné pro plnění úkolů, které 

pro Radu vyplývají z příslušných právních norem, zabezpečuje dokumentační a 

informační činnost pro Radu, plní úkoly spojené s finančním a materiálně technickým 

zabezpečením činnosti Rady a vydává potřebné vnitřní předpisy. Rada může vyhradit 

okruh vnitřních předpisů podléhajících jejímu schválení.
59

  

Dalšími úkoly pak můţe být Úřad Rady podle článku 3 bod 1 organizačního 

řádu pověřen přímo Radou za předpokladu, ţe spadají do její působnosti. Výjimkou je 

v tomto případě pouze samotná rozhodovací činnost Rady. 

Organizační struktura výkonného orgánu Rady se můţe měnit v závislosti na 

potřebě správného fungování tohoto orgánu a přeneseně pak Rady samotné, jejíţ 

činnost je na činnosti Úřadu Rady z pochopitelných důvodů závislá. 

V současné době má Úřad Rady tři odbory, a to odbor rozhlasového vysílání a 

licencí, analytický odbor a provozní odbor. 

                                                 

56
 Článek 4 jednacího řádu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání.   

57
 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání [online]. Dostupné z WWW: <http://www.rrtv.cz/>. 

58
 Zákon č. 103/1992 Sb., o Radě České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání. 

59
 Článek 3 organizačního řádu Úřadu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání.  
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V čele kaţdého tohoto odboru stojí ředitel jmenovaný a odvolávaný vedoucím 

Úřadu Rady, který si z řad těchto ředitelů můţe zvolit své zástupce.
60

 Samotné odbory 

pak mohou být rozděleny na několik oddělení či referátů, v jejichţ čele jsou vedoucí 

jmenováni a odvoláváni vedoucím Úřadu Rady na návrh ředitele konkrétního odboru, 

kterému rovněţ náleţí moţnost oddělení a referáty vytvářet a rušit. To je však 

podmíněno souhlasem vedoucího Úřadu Rady. 

Odbor rozhlasového vysílání a licencí je tak rozdělen na oddělení licencí a 

registrací a na oddělení rozhlasového vysílání. V oblasti televizního vysílání působí 

oddělení analýz televizního vysílání, které je vedle oddělení nelineárních služeb 

oddělením analytického odboru. Provozní odbor pak pod sebou zahrnuje podatelnu a 

referát Kanceláře Rady, který podle organizačního řádu Úřadu Rady zabezpečuje 

zejména zahraniční styky Rady a Úřadu, sekretářské služby a servis pro předsedu, 

místopředsedy, členy Rady a vedoucího Úřadu Rady, agendu související s přípravou 

zasedání a zasedáním Rady, apod.
61

 

V souvislosti s Úřadem Rady hovoříme rovněţ o interním auditorovi, coţ je 

podle článku 8 organizačního řádu Úřadu Rady funkčně nezávislý zaměstnanec, jehoţ 

postavení a působnost vychází zejména ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole.
62

 

Interní auditor zajišťuje, zda v činnosti organizační složky státu 1) jsou 

dodržovány právní předpisy, přijatá opatření a stanovené postupy, 2) jsou včas 

rozpoznávána rizika, vztahující se k její činnosti, a zda jsou přijímána odpovídající 

opatření k jejich vyloučení nebo zmírnění, 3) jsou takové mechanismy v rámci řídící 

kontroly, které poskytují vedoucímu organizační jednotky spolehlivé, včasné, provozní, 

finanční a jiné informace a 4) je zavedený vnitřní kontrolní systém dostatečně účinný, 

reaguje včas na změny ekonomických, právních, provozních a jiných podmínek.
63

 

V případě zjištěných nedostatků pak interní auditor předloţí vedoucímu Úřadu Rady 

doporučení pro moţná řešení, se kterými je vedoucí Úřadu Rady povinen seznámit 

Radu samotnou.   

                                                 

60
 Srov. článek 4 organizačního řádu Úřadu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání.  

61
 Článek 7 organizačního řádu Úřadu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. 

62
 Zejména ustanovení § 28 a násl. zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole. 

63
 Článek 8 organizačního řádu Úřadu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. 
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Část druhá: ČINNOST RADY PRO ROZHLASOVÉ A 

TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ    

 

1. Zákon č. 231/2001 Sb. 

 

Rada svojí činností směřuje k zajištění působnosti, která je jí coby souhrn 

rozličných úkolů svěřena příslušnými zákony. Hlavní právní úpravou v tomto smyslu 

pak samozřejmě je, jak jiţ bylo dříve naznačeno, zákon, jímţ je Rada zároveň zřízena, 

tedy zákon o vysílání. 

Působnost Rady tento předpis vymezuje demonstrativně v rámci ustanovení § 5 

a veškeré tyto úkoly, které jsou jí tímto uloţeny, lze rozdělit do několika skupin, jeţ 

však mnohdy nelze zcela jednoznačně oddělit, neboť jejich propojení je patrné ze 

samotného znění tohoto zákona. 

Rada tak spravuje některé stručně řečeno sobě vlastní záležitosti, ať uţ se jedná o 

některé jiţ dříve zmíněné (vydávání vnitřních předpisů, jako je jednací řád Rady či 

organizační řád Úřadu Rady, předkládání návrhu svého rozpočtu ministerstvu financí a 

poslanecké sněmovně, zveřejňování výroční zprávy), nebo o zveřejňování svých 

usnesení, zápisů z jednání, rozhodnutí soudů spadajících do oblasti správního 

soudnictví, která se týkají činnosti Rady, nebo dalších informací nebo vydávání 

stanovisek, v nichţ je vyjádřen právní názor Rady ohledně věcí spadajících do právě její 

působnosti.  

Zároveň však Rada v rámci své činnosti vyvíjí určitou spolupráci, a to hned na 

několika úrovních.  

Jako první se hodí zmínit spolupráci Rady na mezinárodní úrovni, kde jistě tou 

nejvýznamnější, vzhledem k dnešním trendům v Evropě, je spolupráce v rámci 

Evropské unie, při které dochází nejen ke spolupráci s orgány Evropské unie, ale rovněţ 

s regulačními orgány členských států Evropské unie s obdobnou věcnou působností.
64

 

                                                 

64
 Ustanovení § 5 písm. u) zákona č. 231/2001 Sb. 
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Rada však spolupracuje i s takovýmito orgány v případě zemí třetích, jeţ členy 

Evropské unie nejsou.  

Co se týče spolupráce na území České republiky, tu Rada uskutečňuje s tzv. 

samoregulačními orgány, coţ musejí být právnické osoby zaloţené v souladu 

s tuzemským právním řádem, v rámci nichţ se aktivně podílejí provozovatelé vysílání a 

které se o tuto spolupráci Radě písemně přihlásí.  

V současné době Rada jako takovéto spolupracující samoregulátory na svých 

internetových stránkách uvádí zájmová sdruţení právnických osob Asociaci televizních 

organizací (ATO)
65

 a Sdružení pro internetovou reklamu v ČR (SPIR).
66

  

Podle samotného znění předmětného ustanovení § 5 zákona o vysílání je však 

nejvýznamnějším partnerem, se kterým musí ze strany Rady docházet ke spolupráci, 

Český telekomunikační úřad. V tomto případě tedy můţeme hovořit o určité spolupráci 

v rámci veřejné správy České republiky. Spolu s tímto rovněţ ústředním správním 

úřadem se Rada snaţí o co nejefektivnější vyuţití rádiového spektra, zejména při 

rozdělování kmitočtů pro analogové rozhlasové a televizní vysílání. 

Jak jiţ bylo řečeno a jak lze z předchozího dovodit, veškerá výše zmíněná 

činnost je propojena s těmi dvěma hlavními, jimiţ jsou činnost spojená s licencemi a 

registracemi v oblasti rozhlasového a televizního vysílání (udělování, případně 

vydávání, změna či odnětí, případně zrušení) a dále monitoring obsahu těchto vysílání. 

Spolu s tím tedy velmi úzce souvisí působnost Rady, která je vymezena 

v ustanovení § 5 písm. a) zákona o vysílání a kterou je dohled nad dodrţováním 

právních předpisů spadajících do této oblasti a podmínek plynoucích z rozhodnutí o 

udělení licence či rozhodnutí o registraci. Spolu s tím je pak Rada oprávněna k ukládání 

sankcí.  

                                                 

65
 Podle oficiálních internetových stránek <http://www.ato.cz/> Asociace televizních organizací (ATO) 

zastřešuje projekt elektronického měření sledovanosti a poskytuje koncovým uživatelům jednotná data o 

sledovanosti televizních stanic v České republice. [cit. 2011-07-20]   

66
 Sdruţení pro internetovou reklamu v ČR, z.s.p.o. (SPIR) je podle oficiálních internetových stránek 

<http://www.spir.cz/> profesní sdružení působící v oblasti internetové reklamy od roku 2000. (…) Kromě 

provozování jednotného, široce respektovaného výzkumu návštěvnosti a sociodemografického profilu 

návštěvníků internetu NetMonitor, realizuje projekt monitoringu internetové reklamy AdMonitoring, 

odbornou konferenci o internetovém marketingu IAC a poskytuje expertní analýzy vývoje internetového 

trhu u nás. [cit. 2011-07-20]   
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V této souvislosti tedy hovoříme o té nejvýznamnější a nejdůleţitější činnosti 

Rady, a to o určitém druhu veřejnoprávní regulace. 

To, ţe Rada slouţí a funguje jako určitý regulační úřad, jsme naznačili jiţ dříve, 

nicméně v tuto chvíli je jiţ vhodné toto konkretizovat v tom smyslu, ţe se jedná o 

v oblasti rozhlasového a televizního vysílání regulaci preventivní i následnou,
67

 neboli 

o regulaci přístupu a obsahu, jak zcela přiléhavě pouţila ve své knize Regulace médií 

autorka O. Pouperová. 

Hovoříme-li o regulaci, máme na mysli vytvoření určitého rámce pro určitou 

důleţitou či významnou oblast. Veřejná regulace je pak regulací, která sleduje ochranu 

určitých více či méně výslovně stanovených veřejných zájmů; subjekty regulovaných 

vztahů nejsou v rovnoprávném postavení, protože regulující subjekt je nadán veřejnou 

mocí (je nadřazen), tzn. má zákonem vymezenou pravomoc a působnost a je jako nositel 

veřejné moci organizován.
68

 

Jako takovouto regulaci bychom tedy mohli chápat rovněţ samotnou tvorbu 

právních předpisů, ze kterých by plynula pravidla související s provozováním 

rozhlasového a televizního vysílání, nicméně v případě Rady tomu tak není, neboť jí 

coby správnímu úřadu pravomoc vydávat normativní správní akty svěřena nebyla.  

Rady se tak týká aţ ta při tomto chápání druhotná veřejnoprávní regulace, tedy 

ta, při které dochází k aplikaci takovýchto pravidel.   

    

1. 1. Licence a registrace 

 

V České republice vedle sebe působí provozovatelé rozhlasového a televizního 

vysílání, kteří mají oprávnění provozovat toto vysílání přímo ze zákona, a soukromí 

provozovatelé, jiţ jej provozují na základě určitého oprávnění, konkrétně licence či 

registrace. 

                                                 

67
 Srov. RUJBROVÁ, K. Orgány pro regulaci elektronických médií. In KROUPA, J., MOLEK, 

P.,MORAVEC, O., RUJBROVÁ, K., ŠIMÁČKOVÁ, K., VYHNÁNEK, L. Mediální právo. Brno : 

Masarykova univerzita, 2009, s. 138-140. 

68
 POUPEROVÁ, O. Regulace médií. Praha : Leges, 2010, s. 97. 
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Provozovatelé vysílání ze zákona jsou tak z reţimu udílení licencí a registrací, 

kterému se budeme podrobněji věnovat dále, vyňati a takovéto speciální oprávnění tedy 

nepotřebují.  

Tito provozovatelé jsou rovněţ označováni jako provozovatelé veřejnoprávní, 

coţ ovšem znamená, ţe jejich vysílání je mnohdy mylně povaţováno za vysílání státní. 

Takováto představa je ovšem pravdě vzdálená, neboť státní vysílání je spojeno se státy, 

ve kterých se uplatňují totalitní reţimy a ve kterých je rozhlasového a televizního 

vysílání podrobeného silné kontrole vyuţíváno zejména k propagaci daného reţimu. 

V případě Českého rozhlasu a České televize, které jsou jedinými zástupci 

českých provozovatelů vysílání ze zákona, však hovoříme o zákonem zřízených 

právnických osobách, jeţ jsou zcela samostatnými subjekty nezávislými na státu.
69

 

Současně jsou povaţovány za subjekty a zároveň vykonavatele veřejné správy. 

Nevykonávají státní správu ani samosprávu, nýbrž jsou subjekty a vykonavateli tzv. 

veřejné správy ostatní.
70

  

Konkrétně se jedná o veřejnou správu, v rámci níţ je veřejnosti poskytována 

určitá sluţba (konkrétně veřejná sluţba, jak ji označují zákony o České televizi a o 

Českém rozhlasu), tedy o správu pečovatelskou, jeţ je vymezena zejména vůči správě 

vrchnostenské, ale vedle toho zároveň vůči fiskální správě.
71

  

                                                 

69
 Srov. ROZEHNAL, A. Mediální právo. 2. vydání. Plzeň : Aleš Čeněk, 2007, s. 42. 

70
 POUPEROVÁ, O. Regulace médií. Praha : Leges, 2010, s. 87. 

71
 Toto ostatně potvrdil zvláštní senát (podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých 

kompetenčních sporů) ve svém usnesení ze dne 21. května 2008, sp. zn. Konf 31/2007-82, kdyţ vyslovil 

názor, ţe zatímco vrchnostenská správa je prováděna prostředky veřejného práva, k výkonu fiskální 

správy slouží naopak právo soukromé. Tato klasifikace však již dostatečně nepostihuje širokou působnost 

moderní veřejné správy, zejména pak územních veřejnoprávních korporací, jejichž novým úkolem se stává 

také služba veřejnosti (srov. Hendrych, D. a kol., Správní právo: obecná část, 6. vydání. Praha, C. H. 

Beck 2006, str. 12-13). Ke správě vrchnostenské a správě fiskální tak přistupuje správa pečovatelská; 

jinými slovy, nevrchnostenskou správu nelze ztotožňovat se správou fiskální (v níž vykonavatel veřejné 

správy vystupuje jako vlastník, který podle vlastního uvážení nakládá se svým majetkem), nýbrž je nutno ji 

vnímat jako vnitřně členěnou množinu. To se pak projevuje i v rozšíření rejstříku prostředků, jimiž 

veřejná správa při svých činnostech v nevrchnostenské doméně působí. Zatímco totiž výkon fiskální 

správy je omezen hranicemi soukromého práva, správa pečovatelská si právě pro svou rozmanitost žádá 

širokého rejstříku nástrojů, zahrnujícího jak prostředky soukromého práva, tak prostředky práva 

veřejného. 
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Úkoly, jeţ jsou zákony Českému rozhlasu a České televizi svěřeny, lze skutečně 

vnímat jako určitou péči o zejména diváckou obec jako celek v souvislosti s vědomím, 

jak současná média na veřejnost působí. 

Například Česká televize je podle zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi 

právnickou osobou, která hospodaří s vlastním majetkem a poskytuje službu veřejnosti 

tvorbou a šířením televizních programů, popřípadě dalšího multimediálního obsahu a 

doplňkových služeb na celém území České republiky,
72

 čímţ zkráceně řečeno poskytuje 

veřejnou sluţbu v oblasti televizního vysílání. Český rozhlas, jehoţ úprava zákonem č. 

484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, na základě kterého je zřízen, je značně podobná té 

v případě České televize, pak vykonává rovněţ veřejnou sluţbu, a to logicky v oblasti 

vysílání rozhlasového. 

Oba zákony hovořící o těchto dvou veřejnoprávních provozovatelích 

demonstrativními výčty (coţ lze vyvodit z uţití slov zejména) rovněţ stanoví, co je 

hlavními úkoly takovéto veřejné sluţby
73

 a čím je v případě toho konkrétního 

provozovatele ze zákona naplňována.
74

 

Vzhledem ke skutečnosti, ţe Česká televize a Český rozhlas byly zřízeny právě 

za účelem určité veřejné sluţby, přiznává jak zákon o České televizi, tak zákon o 

Českém rozhlasu veřejnosti určitou moţnost kontroly těchto provozovatelů vysílání. 

Tato kontrola je vykonávána prostřednictvím kontrolních kolektivních orgánů obou 

těchto zákonem zřízených právnických osob, a to konkrétně Radou České televize a 

Radou Českého rozhlasu.  

Oba tyto orgány podle zákonné úpravy uplatňují právo veřejnosti na kontrolu 

činnosti těchto provozovatelů, přičemţ návrhy vhodných zástupců, kteří jsou do obou 

těchto rad voleni poslaneckou sněmovnou, jeţ je zároveň coby jednotlivce i kolektiv 

můţe ze zákonem stanovených důvodů odvolat, předkládají organizace a sdružení 

představující kulturní, regionální, sociální, odborové, zaměstnavatelské, náboženské, 

vzdělávací, vědecké, ekologické a národnostní zájmy.
75

  

                                                 

72
 Ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi. 

73
 Podr. ustanovení § 2 odst. 2 obou zmiňovaných zákonných úprav. 

74
 Podr. ustanovení § 3 odst. 1 obou zmiňovaných zákonných úprav. 

75
 Ustanovení § 4 odst. 2 obou zmiňovaných zákonných úprav. 
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Zmiňované zákony pak shodně přinášejí podrobnou úpravu obou těchto 

kolektivních orgánů, jako je například stanovení podmínek pro moţné zvolení do 

funkce jejich člena, délky funkčního období (shodně 6 let) a moţnosti jeho opakování, 

odpovědnost rad poslanecké sněmovně, neslučitelnost funkce radního s jinými 

funkcemi a omezení, která z výkonu takovéto funkce plynou nejen přímo radním, ale i 

jejich blízkým osobám, apod. 

Do působnosti Rady České televize a Rady Českého rozhlasu pak zejména 

náleţí, ţe kaţdá z těchto rad jmenuje a odvolává generálního ředitele České televize či 

Českého rozhlasu, kteří jsou statutárním orgánem těchto právnických osoby, a na jejich 

návrh rovněţ ředitele jednotlivých televizních a rozhlasových studií. Na návrh 

generálního ředitele, jehoţ mzdu rady určují, dále schvalují Statut České televize a 

Statut Českého rozhlasu a zřizování či rušení právě televizních či rozhlasových studií. 

V případě stíţností právě proti generálnímu řediteli taktéţ rozhodují tyto kolektivní 

orgány. Významnou roli mají pak rovněţ v oblasti financí, neboť jim přísluší zejména 

schvalování rozpočtu a následná kontrola jeho plnění. V této souvislosti zároveň zřizují 

dozorčí komisi, která je jim pětičlenným poradním orgánem ve věcech kontroly 

hospodaření České televize a Českého rozhlasu.  

Rady dále dohlíţejí na plnění úkolů veřejné sluţby těmto provozovatelům 

svěřené, s čímţ souvisí i naplňování zásad vyplývajících z Kodexu České televize a 

z Kodexu Českého rozhlasu, jehoţ návrh je tou kterou radou ke schválení předkládán 

poslanecké sněmovně, jíţ rady rovněţ předkládají výroční zprávu o činnosti a výroční 

zprávu o hospodaření daného veřejnoprávního provozovatele vysílání. 

V souvislosti s těmito radami však často dochází k poměrně zásadnímu omylu, 

kdy jsou spojovány či zaměňovány právě s Radou pro rozhlasové a televizní vysílání. 

Děje se tomu tak nejen pro činnost ve společné oblasti elektronických médií, ale 

i z toho titulu, ţe jsou (ještě spolu s Radou České tiskové kanceláře, jejíţ postavení je 

upraveno zákonem č. 517/1992 Sb., o České tiskové kanceláři) zahrnovány pod 

nadřazený pojem mediální rady. Přízvisko mediální rada je však pouţíváno zároveň 

v souvislosti s Radou samotnou. Není tedy divu, ţe v očích široké veřejnosti dochází 

často k z neznalosti dané problematiky plynoucí neschopnosti tyto orgány od sebe 

odlišit. Z výše řečeného je však patrné, ţe tyto tzv. ostatní mediální rady plní zcela 

odlišné úkoly neţ Rada.  
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Nejčastěji k tomuto omylu dochází v případě Rady a Rady České televize, mezi 

nimiţ však lze spatřovat pouze tu spojitost, ţe do roku 2001 se v souvislosti s 

jejím původním devítičlenným obsazením Radě České televize přezdívalo malá rada, 

zatímco Rada se svými třinácti členy byla radou velkou. V současné době se však těchto 

označení dá pouţít jen stěţí, neboť Rada České televize má podle stávající právní 

úpravy členů patnáct. 

Vedle veřejnoprávních provozovatelů se však v České republice v rámci 

duálního systému, o kterém jsme rovněţ hovořili v úvodních kapitolách první části této 

kvalifikační práce, vyskytují také provozovatelé soukromí, coţ je označení, jeţ je 

mnohými autory staveno na roveň s pojmem provozovatel komerční.
76

 Takovýto přístup 

se však jeví nedostačujícím aţ mylným vzhledem ke skutečnosti, co je hlavním znakem 

tzv. komerčního provozovatele.  

Takováto právnická nebo fyzická osoba, která sestavuje program, je odpovědná 

za jeho obsah a pod zvukovým nebo obrazovým označením, jež program nezaměnitelně 

identifikuje, tento program šíří nebo prostřednictvím třetích osob nechává šířit,
77

 jak je 

ostatně provozovatel zákonem o vysílání definován, provozuje televizní vysílání za 

účelem dosaţení maximální míry sledovanosti, a tím pádem zároveň co nejvyššího 

zisku plynoucího z jeho činnosti, zejména díky zařazení obchodních sdělení
78

 do 

vysílání svých programů.  

Vedle toho ovšem existují rovněţ provozovatelé vysílání, které sice řadíme mezi 

ty soukromé, nicméně jejich snaha k dosaţení zisku nesměřuje.  Dosaţení co nejvyššího 

počtu posluchačů či diváků pro ně neznamená cestu k zisku co nejvíce peněţních 

prostředků, ale k co nejmasovějšímu šíření určitého obsahu vysílání. To se projevuje 

zejména skutečností, ţe jimi vysílané programy obchodní sdělení neobsahují, coţ je 

ostatně rovněţ jednou z podmínek stanovených v jejich licencích.  

Příkladem takovýchto provozovatelů v České republice jsou v rámci 

rozhlasového vysílání společnost RADIO PROGLAS s.r.o., která provozuje vysílání 

                                                 

76
 Srov. ROZEHNAL, A. Mediální právo. 2. vydání. Plzeň : Aleš Čeněk, 2007, s. 41, 43 a 62. 

77
 Ustanovení § 2 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb. 

78
 Podr. v rámci druhé části této diplomové práce pod označením 1. 2. 3. Povinnosti při vysílání 

obchodních sdělení. 
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rozhlasového programu Radio Proglas, a v rámci televizního vysílání společnost 

TELEPACE s.r.o. provozující vysílání programu Televize Noe. 

Provozovatel soukromý tedy není automaticky provozovatelem komerčním, 

neboť se jedná spíše o nadřazený pojem, pod kterým rozeznáváme určité dělení, a to na 

provozovatele vysílání s komerčními cíli a bez nich. Pro obě tyto skupiny však platí 

shodná podmínka pro provozování rozhlasového či televizního vysílání, tedy zisk 

oprávnění, které jim v souladu s ustanovením § 5 písm. b) a c) přiznává právě Rada.  

 

1. 1. 1. Licence 

  

Licence pro provozování rozhlasového a televizního vysílání, jiţ Rada uděluje 

v rámci řízení o udělení licence neboli tzv. licenčního řízení, opravňuje provozovatele 

k provozování takovéhoto vysílání a sluţeb přímo souvisejících s programem, tedy 

šíření teletextu, a to samozřejmě podle podmínek plynoucích ze zákona a z tohoto 

samotného rozhodnutí.  

Předmětem licence musí být vţdy provozování vysílání, neboť nelze udělit 

licenci, která by opravňovala pouze k poskytování sluţeb přímo souvisejících 

s programem. 

Zatímco u vydavatelů periodického tisku se uplatňuje princip oznamovací, 

jelikož počet vydavatelů není třeba z technických důvodů nijak omezovat, u 

rozhlasového a televizního vysílání se musí z důvodu existence omezeného počtu 

kmitočtů určených pro rozhlasové a televizní vysílání uplatnit určitý způsob výběru 

subjektů, jimiž bude oprávnění k provozování vysílání uděleno.
79

 Česká republika a její 

právní úprava se v tomto směru vydala cestou výběru takovýchto subjektů v rámci 

správního řízení, jehoţ druhem licenční řízení je, ačkoli v některých zemích můţe být 

praxe i odlišná.
80

 

                                                 

79
 POUPEROVÁ, O. Regulace médií. Praha : Leges, 2010, s. 125. 

80
 Podr. ROZEHNAL, A. Právní úprava rozhlasového a televizního vysílání – Rakousko, Francie, 

Nizozemsko a Velká Británie. Právní rádce: měsíčník Hospodářských novin, 2001, č. 4, s. 21 - 25. 
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Samotná licence je tedy správním aktem vydávaným konkrétní osobě, kterou 

můţe být osoba právnická i fyzická a na niţ klade zákon o vysílání poţadavky podle 

ustanovení § 3a.
81

 Jedná se tedy o správní akt ad personam.
82

 

Podle zákona č. 231/2001 Sb. je takováto licence nepřevoditelná na jinou osobu, 

coţ je zmírněno ustanovením § 21 odst. 9 téhoţ zákona, jeţ stanoví, ţe fyzická osoba 

můţe Radu poţádat, aby licence nebo registrace, která jí byla udělena, byla převedena 

na právnickou osobu. Rada však takovýto převod povolí pouze v případě, ţe se jedná o 

právnickou osobu, v níţ má daná fyzická osoba stoprocentní majetkovou účast. 

Stejně tak pouze se souhlasem Rady můţe být převáděn na třetí osoby podíl ve 

společnosti provozovatele rozhlasového a televizního vysílání s licencí takovýmto 

provozovatelem, který je právnickou osobou, nebo jeho společníkem. Zákon o vysílání 

však i pro tyto případy stanoví podrobnější pravidla, za jakých Rada můţe takovýto 

souhlas neudělit. 

Licenci Rada uděluje na dobu omezenou. Konkrétně se jedná u rozhlasového 

vysílání o období osmi let a dvanácti let u vysílání televizního. Takto vymezené určité 

doby jsou však maximální hranicí. Rada tedy můţe takovéto období stanovit i v kratším 

rozmezí. 

Na žádost provozovatele vysílání s licencí Rada dobu platnosti licence 

prodlouží. Dobu platnosti licence lze prodloužit jedenkrát, a to u rozhlasového vysílání 

o dobu 8 let a u televizního vysílání o dobu 12 let. Na žádost provozovatele vysílání s 

                                                 

81
 Ustanovení § 3a zákona č. 231/2001 Sb.: (1) Předpokladem k tomu, aby právnická osoba získala licenci 

nebo registraci, je, že splňuje podmínky stanovené pro podnikání v České republice zvláštním právním 

předpisem (zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník). Má-li právnická osoba právní formu akciové 

společnosti její akcie musejí znít na jméno. (2) Předpokladem k tomu, aby fyzická osoba získala licenci 

nebo registraci, je, že má plnou způsobilost k právním úkonům a splňuje podmínky stanovené pro 

podnikání v České republice zvláštním právním předpisem (zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník). (3) 

Je-li osoba uvedená v odstavci 2 zahraniční osobou (zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník), která 

nemá v České republice organizační složku nebo trvalý pobyt, je povinna ustanovit si zástupce v České 

republice, oprávněného jednat za ni ve věcech upravených tímto zákonem. 

82
 Členění správních aktů podle okruhu osob, které akty zavazují; Srov. HENDRYCH, D. a kol. Správní 

právo. Obecná část. 7. vydání. Praha : C. H. Beck, 2009, s. 208 – 210; SLÁDEČEK, V. Obecné správní 

právo. 2. vydání. Praha : ASPI, a. s., 2009, s. 110. 
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licencí může Rada prodloužit dobu platnosti licence i o kratší dobu.
83

 Tato ţádost 

provozovatele vysílání musí mít stanovenou písemnou formu a musí být Radě doručena 

v určitém období před pozbytím platnosti licence, které je stanoveno v závislosti na 

typu vysílání. 

Z výše citovaného znění zákona o vysílání jasně plyne, ţe je Rada ţádosti o 

prodlouţení licence povinna vyhovět, ledaţe by byly splněny podmínky podle 

ustanovení § 12 odst. 11 a 12. 

Licenci lze tedy prodlouţit pouze jednou, coţ ovšem nevylučuje, aby se ten 

samý subjekt, který jiţ provozovatelem vysílání byl, ucházel o licenci opět v rámci 

nového standardního licenčního řízení. 

Licence je Radou udělována k rozhlasovému a televiznímu vysílání šířenému 

prostřednictvím pozemních vysílačů, druţic a kabelových systémů, nebo zvláštních 

přenosových systémů.  

Udělování licence pro provozování analogového vysílání prostřednictvím 

pozemních vysílačů je, jak ze samotného textu zákona č. 231/2001 Sb. vyplývá, 

nejsloţitější formou tohoto zvláštního typu správního řízení. Tato skutečnost plyne 

právě z onoho omezeného počtu kmitočtů, které jsou pro vysílání určeny. 

Takovéto řízení zahajuje přímo Rada, jeţ si předem vyţádá stanovisko Českého 

telekomunikačního úřadu podle ustanovení § 15 odst. 1 zákona o vysílání, v případě, ţe 

je zde volný kmitočet. Přičemţ podle názoru Nejvyššího správního soudu Rada nemá 

povinnost vyhlásit licenční řízení vždy v případě existence neobsazeného kmitočtu, ale 

může se zabývat posouzením otázky, zda je takový kmitočet dostatečně bonitní, tj. zda 

může být samostatným předmětem licenčního řízení, či zda bude využit pouze jako 

kmitočet dokrývací, ke zlepšení existujícího územního pokrytí držitelem jiné licence-za 

její současné změny.
84

  

Ve vyhlášení licenčního řízení, jehoţ oznámení musí být zveřejněno na úřední 

desce Rady, nejméně ve dvou celostátních denících a zároveň způsobem umoţňujícím 

dálkový přístup, stanoví Rada lhůtu a místo podání ţádosti o licenci, časový a územní 

rozsah vysílání a soubor jeho předpokládaných technických parametrů. 

                                                 

83
 Ustanovení § 12 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb. 

84
 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 30. listopadu 2006, sp. zn. 8 As 61/2005 – 91. 
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Na základě tohoto vyhlášení licenčního řízení jsou pak Radě doručovány ţádosti 

o licenci, jeţ musejí splňovat zákonem stanovené náleţitosti (ustanovení § 14 zákona č. 

231/2001 Sb.), přičemţ všichni ţadatelé, jejichţ ţádost byla doručena ve lhůtě podle 

vyhlášení licenčního řízení, jsou účastníky tohoto řízení, pokud splňují poţadavky podle 

ustanovení § 13 odst. 3 zákona o vysílání.
85

 O jejich ţádostech se vede jedno společné 

licenční řízení. 

V rámci tohoto licenčního řízení je pak předsedou Rady nařízeno konání 

veřejného slyšení, na které jsou jednotliví účastníci zváni písemnými pozvánkami 

v souladu s podmínkami podle ustanovení § 16 odst. 5 zákona o vysílání a které je 

určeno k projednání otázek týkajících se programové skladby navrhované jednotlivými 

účastníky. 

O udělení licence rozhoduje Rada hlasováním v rámci neveřejného zasedání, 

přičemţ pro takovéto rozhodování jsou významné mnohé skutečnosti. Rada hodnotí 

ekonomickou, organizační a technickou připravenost ţadatele k zajištění vysílání, 

včetně výsledků jeho dosavadního podnikání v oblasti rozhlasového a televizního 

vysílání, pokud v této oblasti podnikal, transparentnost vlastnických vztahů ve 

společnosti ţadatele, přínos programové skladby navrhované ţadatelem o licenci k 

rozmanitosti stávající nabídky programů rozhlasového nebo televizního vysílání na 

daném území a další podmínky uvedené v ustanovení § 16 zákona č. 231/2001 Sb. 

Rozhodnutí o udělení licence podle zákona o vysílání musí obsahovat výrok o 

udělení licence jednomu ze ţadatelů o licenci a o zamítnutí ţádosti ţadatelů zbývajících, 

odůvodnění s kritérii, které k takovémuto rozhodnutí vedly, a poučení o opravném 

                                                 

85
 Ustanovení § 13 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb.: Žadatel o licenci splňuje předpoklady pro účast v 

licenčním řízení, jestliže a) na jeho majetek nebyl prohlášen konkurz nebo na jeho majetek nebylo 

zahájeno řízení o vyrovnání anebo nevstoupil do likvidace, b) prokáže, že nemá v evidenci daní zachyceny 

daňové nedoplatky, c) prokáže, že nemá splatný nedoplatek pojistného na veřejné zdravotní pojištění, 

pojistného na sociální zabezpečení nebo příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, d) mu nebyla v 

posledních 5 letech zrušena licence nebo registrace; tento předpoklad neplatí v případech, kdy licence 

nebo registrace byly zrušeny na žádost provozovatele, e) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin 

spáchaný úmyslně. Je-li žadatelem o licenci právnická osoba, vztahuje se tato podmínka i na fyzické 

osoby, které jsou jejím statutárním orgánem nebo jsou členy jejího statutárního nebo kontrolního orgánu, 

f) není společníkem provozovatele vysílání ze zákona ani obchodních společností zřízených 

provozovatelem vysílání ze zákona. 
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prostředku, kterým je v případě rozhodnutí o zamítnutí ţádosti o licenci ţaloba podle 

ustanovení § 65 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, jeţ musí být podána 

ve lhůtě třiceti dnů ode dne doručení rozhodnutí a která směřuje proti výroku tohoto 

rozhodnutí. 

V odůvodněných případech můţe Rada rozhodnout v tom smyslu, ţe se licence 

neuděluje ţádnému ţadateli. 

Na udělení licence není právní nárok.
86

 

Platnost licence počíná dnem, kdy rozhodnutí Rady o udělení licence nabylo 

právní moci. Provozovatel rozhlasového vysílání je pak povinen vysílání na základě této 

licence zahájit do sto osmdesáti dnů a provozovatel televizního vysílání tři sta šedesáti 

dnů od této právní moci. Platnost licence zaniká uplynutím doby, na niţ byla udělena, a 

dále pak z dalších důvodů, které zákon č. 231/2001 Sb. vyjmenovává v ustanovení § 24.  

Vedle této obecné úpravy problematiky řízení, v rámci něhoţ se o licenci 

rozhoduje, hovoří zákon o vysílání rovněţ o licenčním řízení k provozování vysílání 

šířeného prostřednictvím druţic, kabelových systémů a zvláštních přenosových systémů 

a k provozování zemského digitálního vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů. Jedná 

se o úpravu odchylek oproti úpravě obecné, které se ovšem pouţije, pokud není 

v ustanovení § 25 zákona č. 231/2001 Sb. stanoveno jinak. 

 V případě takovéhoto licenčního řízení dochází k jeho zahájení pouze z podnětu 

ţadatele o tento druh licence, z čehoţ plyne, ţe účastník řízení je v tomto případě pouze 

jeden, a to konkrétní ţadatel. Jeho ţádost musí vedle obecných náleţitostí pro ţádost o 

licenci splňovat některé další poţadavky, které se týkají zejména technických otázek 

samotného vysílání. Ústní jednání, v rámci něhoţ pak účastník řízení navrhuje 

programovou skladbu, je Rada povinna nařídit ve lhůtě třiceti dnů ode dne zahájení 

správního řízení o udělení licence. Rada licenci ţadateli neudělí pouze v několika 

vyjmenovaných případech. Rozhodnutí pak musí obsahovat výrok o udělení licence, 

odůvodnění a poučení o opravném prostředku.     

 

 

                                                 

86
 Ustanovení § 12 odst. 4 zákona č. 231/2001 Sb. 
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1. 1. 2. Registrace 

 

Registrace se coby regulace přístupu k provozování rozhlasového a televizního 

vysílání uplatní pouze v případech provozovatelů převzatého vysílání, jimiţ zákon o 

vysílání rozumí právnickou nebo fyzickou osobu, která rozhoduje o skladbě programů 

převzatého vysílání, včetně služeb přímo souvisejících s programy převzatého vysílání, 

a která tyto programy a služby s nimi přímo související šíří nebo prostřednictvím třetích 

osob nechává v úplné a nezměněné podobě šířit na základě oprávnění k provozování 

převzatého vysílání podle tohoto zákona.
87

 

Převzatým rozhlasovým a televizním vysíláním pak podle ustanovení § 2 odst. 1 

písm. b) zákona o vysílání rozumíme současné, úplné a nezměněné (to je splněno i 

v případě české verze televizního programu prvotně vysílaného v cizím jazyce) šíření 

příjmu určitého vysílání pro veřejnost. 

Řízení o registraci se zahajuje doručením přihlášky Radě. Ta musí mít povinně 

písemnou formu, musí být podána nejpozději šedesát dnů před zamýšleným zahájením 

převzatého vysílání a musí obsahovat nejen údaje nutné v případě ţádosti o licenci 

podle ustanovení § 14 odst. 1 písm. a) aţ f) zákona o vysílání, ale rovněţ informace o 

způsobu technického, organizačního a finančního zajištění vysílání, o programech, které 

budou takto šířeny, a o technických náleţitostech převzatého vysílání.
88

    

Rada je o přihlášce povinna rozhodnout do třiceti dnů od jejího doručení. 

Přičemţ k zamítnutí přihlášky můţe dojít pouze z úzkého okruhu důvodů uvedených 

v ustanovení § 28 odst. 4 zákona č. 231/2001 Sb. Na registraci je totiţ za splnění 

veškerých zákonem stanovených podmínek právní nárok. 

Registrace vzniká dnem, kdy rozhodnutí Rady o registraci nabylo právní moci.
89

 

Úprava registrace provozovatele převzatého rozhlasového a televizního vysílání 

rovněţ pamatuje na případy, kdy Rada v zákonem stanovené lhůtě nerozhodne. 

V takovéto situaci totiţ nastupuje tzv. fikce pozitivního rozhodnutí,
90

 neboť zákon o 

                                                 

87
 Ustanovení § 2 odst. 1 písm. h) zákona č. 231/2001 Sb. 

88
 Podr. ustanovení § 27 zákona č. 231/2001 Sb. 

89
 Ustanovení § 26 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. 

90
 Podr. k tomuto HENDRYCH, D. a kol. Správní právo. Obecná část. 7. vydání. Praha : C. H. Beck, 

2009, s. 719 – 720. 
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vysílání výslovně stanoví, ţe v takovém případě platí, ţe přihlašovatel je registrován 

dnem následujícím po uplynutí třicetidenní lhůty. Rada je pak o tomto povinna vydat 

potvrzení.
91

 

Provozovatel převzatého vysílání má pak zákonem o vysílání uloţeny zvláštní 

podmínky, které souvisejí s technickým zajištěním takovéto činnosti.  

Stejně jako je v porovnání s licencí a řízením o ní zjednodušen přístup 

k registracím převzatého vysílání, je mnohem jednodušší i způsob změn registrace. 

Taxativně stanovené zamýšlené změny je provozovatel převzatého vysílání povinen 

předem Radě oznámit a v okamţiku, kdy je toto Radou zaregistrováno, můţe je provést. 

Ostatní změny Radě ohlašuje aţ v okamţiku, kdy k nim došlo, na coţ je mu zákonem 

stanovena lhůta patnácti dnů od provedení těchto změn.      

  

1. 1. 3. Zajištění plurality informací v rozhlasovém a televizním vysílání 

 

S problematikou licencí a registrací v oblasti rozhlasového a televizního vysílání 

velmi úzce souvisí tzv. zajištění plurality informací, které zákon o vysílání upravuje 

v ustanoveních § 55 a následujících.  

Ve své podstatě se jedná o stanovení určitých pravidel pro provozovatele (i 

převzatého) vysílání tak, aby nedocházelo k ovládnutí těchto elektronických médií 

jednou osobou či skupinou úzkého počtu subjektů. 

 Zákon tak stanoví omezení pro jednotlivé typy rozhlasových a televizních 

vysílání a oprávnění k nim pro případ jedné právnické či fyzické osoby a jejího vztahu 

k počtu takovýchto oprávnění nebo k jiným osobám s oprávněním provozovat vysílání. 

Ani takovýto systém však nelze chápat jako čistě českou specialitu, neboť 

podobná omezení se vyskytují i v jiných státech v rozličných podobách. V některých 

případech můţe jít o mírnější úpravu, v některých o pravidla přísnější.
92

   

  

                                                 

91
 Srov. ustanovení § 28 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. 

92
 Podr. srov. ROZEHNAL, A. Právní úprava rozhlasového a televizního vysílání – Rakousko, Francie, 

Nizozemsko a Velká Británie. Právní rádce: měsíčník Hospodářských novin, 2001, č. 4, s. 21 - 25; 

ROZEHNAL, A. Mediální právo. 2. vydání. Plzeň : Aleš Čeněk, 2007, s. 269 – 291.    
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1. 2. Dohled nad obsahem vysílání 

 

V případě Rady hovoříme v souvislosti s dohledem nad obsahem rozhlasového a 

televizního vysílání o konkrétním příkladu správního dozoru, který je podle obecného 

chápání takovou správní činností, při které vykonavatel veřejné správy (dozorčí orgán) 

pozoruje chování nepodřízených subjektů a porovnává je s chováním žádoucím, 

s požadavky právních norem. V návaznosti na hodnocení podle okolnosti aplikuje 

zejména nápravné nebo sankční prostředky, jimiž reaguje na zjištěný nesoulad mezi 

skutečným a žádoucím chováním dozorovaného subjektu.
93

 

Zmíněným dozorčím orgánem, jímţ nejčastěji bývá správní úřad, je tedy v tomto 

případě Rada, která tuto činnost skutečně vykonává ve vztahu k nepodřízeným 

subjektům, jimiţ jsou provozovatelé rozhlasového a televizního vysílání, kterým sice 

Rada uděluje určité povolení k výkonu takovéto činnosti (v případě soukromoprávních 

provozovatelů), to však nikterak nezakládá vztah nadřízenosti a podřízenosti. 

Provozovatelé jsou stále samostatnými subjekty. Správní dozor, který tak Rada 

vykonává, skutečně směřuje mimo organizaci veřejné správy.  

V této souvislosti by se tedy mohlo jevit, ţe takovýto dohled nemůţe být 

vykonáván vůči provozovatelům veřejnoprávním, o kterých jiţ bylo řečeno, ţe se jedná 

o subjekty tzv. ostatní veřejné správy, konkrétně o veřejné ústavy. V jejich případě by 

totiţ tento dohled mimo veřejnou správu nesměřoval. 

Takovéto chápání by však bylo značně zkreslující, neboť je nutné si uvědomit, 

ţe v případě České televize a Českého rozhlasu hovoříme o subjektech veřejné správy 

pouze v tom ohledu, kdy je posuzována jejich nevrchnostenská pečovatelská správa, 

tedy pokud se bavíme o výkonu jejich veřejné sluţby v oblasti kultury, která je 

upravena zvláštními právními předpisy. V takovém případě kontrolu této činnosti 

zajišťují a provádí mediální rady těchto veřejných ústavů, coby jejich kolektivní 

kontrolní orgány.  

Veřejnoprávní provozovatelé jsou však rovněţ provozovateli televizního 

vysílání, kteří mají stejné postavení jako provozovatelé soukromí, neboť z tohoto 
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 STAŠA, J. Správní dozor. In HENDRYCH, D. a kol. Správní právo. Obecná část. 7. vydání. Praha : C. 

H. Beck, 2009, s. 299. 
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pohledu je mezi těmito skupinami rozdíl pouze ve skutečnosti, jakým způsobem jim 

bylo uděleno oprávnění k provozování rozhlasového a televizního vysílání. A jako 

takoví podléhají Česká televize a Český rozhlas dohledu Rady v oblasti dodrţování 

právních předpisů, které se problematiky rozhlasového a televizního vysílání dotýkají, 

jako kaţdý jiný nepodřízený subjekt provozující vysílání. 

Stejně tak můţe vyvstat otázka, zda lze vůbec z hlediska obsahu televizního 

vysílání regulovat provozovatele převzatého vysílání. Ten je totiţ pouhým 

zprostředkovatelem televizního vysílání, jehoţ obsah vytvořil někdo jiný, kdo je sám 

regulován, například regulátorem stejného zaměření jako Rada v jiné zemi. Jestliţe 

provozovatel převzatého vysílání umoţňuje šíření nezměněného vysílání jiného 

provozovatele, je vůbec moţné jej podrobit takovémuto správnímu dozoru, kdyţ 

zdánlivě za obsah daného vysílání nemůţe?  

Současná právní úprava je v České republice vystavěna tak, ţe to moţné je. 

Vyplývá tak mimo jiné ze znění ustanovení § 60 zákona 231/2001 Sb., jeţ pojednává o 

pokutách za porušení jednotlivých povinností v oblasti rozhlasového a televizního 

vysílání a jehoţ jednotlivé odstavce hovoří výslovně o pokutách, které Rada uloží 

provozovateli vysílání a provozovateli převzatého vysílání, a například z ustanovení § 

32 zaměřeného na základní povinnosti provozovatelů vysílání a provozovatelů 

převzatého vysílání.  

Tento názor ostatně nedávno vyslovil rovněţ Městský soud v Praze, který 

například v rozsudku ze dne 7. října 2010 ve věci sp. zn. 11 Ca 349/2009-54 

konstatoval v souvislosti s provozováním převzatého vysílání v rámci Evropské unie, ţe 

nelze dovodit, že by členský stát nebyl oprávněn provádět další kontrolu obsahu 

převzatého vysílání a v případě zjištění, že došlo k porušení zákona, vyvodil sankční 

odpovědnost určitého subjektu. Je na provozovateli převzatého vysílání, aby i on sám 

dbal o to, aby obsah převzatého pořadu nebyl v rozporu se zákonem; pokud tak nečiní, 

vystavuje se nebezpečí, že vůči němu bude uplatněna sankční odpovědnost. Oprávnění 

uložit pokutu v případě, že příslušný správní úřad zjistí porušení zákona, nelze chápat 

jako omezení práva vysílat převzaté pořady ani jako zásah do volného pohybu těchto 

služeb.    

Pokud bychom ve vztahu k Radě posuzovali výkon správního dozoru z hlediska 

procesních aspektů, zjistili bychom, ţe zákon o vysílání skutečně počítá s oběma 
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základními fázemi, jimiţ jsou u správního dozoru fáze zjišťování a hodnocení a fáze 

uplatnění nebo iniciace nápravných anebo sankčních prostředků.
94

  

V ustanovení § 5 písm. g) tohoto zákona je totiţ uvedeno, ţe Rada monitoruje 

obsah rozhlasového a televizního vysílání, coţ je zcela nepochybně činnost, kterou je 

obsah vysílání zjišťován a která směřuje k seznámení se Rady se skutečným stavem 

v této oblasti. V souvislosti s tímto pak Rada dohlíţí na dodrţování zejména právních 

předpisů v oblasti rozhlasového a televizního vysílání.
95

 Je tedy patrné, ţe má-li Rada 

dohlíţet nad dodrţováním takovýchto pravidel, skutečný stav zjištěný v rámci 

monitoringu s jednotlivými právními normami porovnává, aby mohla následně 

zhodnotit, zda jsou dodrţovány. 

V případě, ţe by Rada zjistila ve skutečném stavu v porovnání se stavem 

zákonem vyţadovaným nedostatky, můţe pak Rada v souladu s ustanovením § 5 písm. 

f) zákona č. 231/2001 Sb. uloţit sankci, coţ je podrobněji upraveno v části sedmé 

zákona o vysílání. 

V souvislosti s tímto je však potřeba zmínit i institut opatření k nápravě, o 

kterém zákon č. 231/2001 Sb. hovoří v ustanovení § 59. 

Uţívá se jej ve formě upozornění na porušení zákona o vysílání či podmínek 

udělené licence, o kterém se Rada dozví. Rada takto provozovatele upozorní, pokud 

zjistí takovéto nedostatky, a současně mu stanoví lhůtu přiměřenou charakteru porušené 

povinnosti k případné nápravě.  

Tohoto institutu se tedy neuţívá pouze v souvislosti s pokutami při správním 

dozoru nad obsahem vysílání, ale se všemi sankcemi podle zákona č. 231/2001 Sb. 

Takovýto postup je tedy potřeba zvolit rovněţ v případě, kdy je Rada oprávněna 

rozhodnout o odnětí licence či zrušení registrace.  

Institut nápravných opatření ovšem neznamená, že by Rada musela upozorňovat 

na porušení a dávat lhůtu k nápravě v každém konkrétním případě porušení určité 
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 STAŠA, J. Správní dozor. In HENDRYCH, D. a kol. Správní právo. Obecná část. 7. vydání. Praha : C. 

H. Beck, 2009, s. 315. 
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 Ustanovení § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. hovoří rovněţ o dohledu nad dodrţováním podmínek 

stanovených v rozhodnutích o licenci či registraci, ve kterých mohou být rovněţ jednotlivým 

provozovatelům vysílání stanoveny určité povinnosti. Hlavní a nejdůleţitější úprava, která se týká obsahu 

vysílání, je však obsaţena v samotném zákoně o vysílání. 
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povinnosti, nýbrž postačí, pokud upozorní na porušení povinnosti v prvním zjištěném 

případě, a jestliže provozovatel tutéž povinnost znovu poruší, i když například 

v souvislosti jiným pořadem, je oprávněna sankci uložit.
96

 Judikatura správního 

soudnictví v České republice k tomuto výslovně uvádí, ţe jde o případy tzv. typově 

shodného porušení, kdy při prvním takovémto pochybení dojde k upozornění Radou a 

ke stanovení přiměřené lhůty a při dalších případech je jiţ Rada, na základě odkazu 

právě na předchozí upozornění, oprávněna přikročit k sankcím. Podle názorů soudů by 

při jiném chápání tohoto institutu, který je podle nich ve správním trestání výjimečným 

a typickým vlastně jen v právu rozhlasového a televizního vysílání, nemohlo prakticky 

nikdy dojít k uplatnění sankcí stanovených zákonem.
97

 

Správní soudy se opatřením k nápravě podle zákona o vysílání ostatně zabývají 

poměrně značně a zastávají mimo jiné rovněţ názor, podle kterého musí mezi 

předchozím upozorněním a konkrétním uloţením například pokuty rovněţ určitá časová 

souvislost. Lépe řečeno, nelze se tedy domnívat, ţe by upozornění Rady měla 

neomezenou platnost. Ke stanovení konkrétního maximálního časového odstupu mezi 

upozorněním a následnou sankcí však jiţ soudy nepřikročily.
98

   

V souvislosti s tímto opatřením k nápravě je vhodné ještě zmínit otázku, zda se 

jedná o druh správního rozhodnutí a zda je tedy proti němu moţné brojit ţalobou podle 

ustanovení § 65 soudního řádu správního.  

Podle stávající judikatury
99

 tomu tak není, neboť jak ostatně vysloviv Nejvyšší 

správní soud ve svém rozsudku ze dne 6. srpna 2009, č. j. 6 As 46/2008, napadené 

upozornění (…) není ve správním soudnictví samostatně přezkoumatelné, protože 

nezakládá, nemění, neruší ani závazně neurčuje práva a povinnosti. Opatření k nápravě 

má tedy slouţit spíše ke sdělení provozovateli vysílání toho, co jiţ Rada v souvislosti 

s danou zákonnou povinností povaţuje za její porušení, a tím svým způsobem přispívat 

k předvídatelnosti rozhodování Rady.  

Pokutu je přitom Rada povinna uloţit v objektivní lhůtě tří let ode dne, kdy došlo 

k porušení dané povinnosti. Mnohem významnější je však lhůta subjektivní, která 
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 POUPEROVÁ, O. Regulace médií. Praha : Leges, 2010, s. 115. 
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 Srov. rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 11. ledna 2008, sp. zn. 7 Ca 132/2007-48. 
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 Srov. rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 24. ledna 2008, sp. zn. 8 Ca 297/2007-43. 
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v případě rozhodování o pokutě podle zákona o vysílání trvá maximálně jeden rok ode 

dne, kdy se Rada o tomto porušení dozví. 

Za takovýto okamţik byl dlouhou dobu povaţován den, ve kterém se konalo 

zasedání Rady, na němţ tento kolektivní orgán rozhodnul, nejčastěji na základě 

materiálů připravených oddělením analýz televizního vysílání analytického odboru 

Úřadu Rady, o zahájení příslušného správního řízení. 

Takový byl ostatně i názor, který zastávaly i správní soudy
100

 aţ do nedávného 

nálezu Ústavního soudu IV. ÚS 946/09 ze dne 11. ledna 2010, v němţ se Ústavní soud 

přiklonil k názoru opačnému, tedy ţe Rada pro rozhlasové a televizní vysílání je 

především správní orgán, který sice vydává rozhodnutí kolektivní formou, není však 

možné odvozovat běh správních lhůt výhradně od jejích zasedání.(…) Pro takové účely 

slouží výkonný orgán, jímž je v projednávaném případě Úřad Rady pro rozhlasové a 

televizní vysílání.  

Ústavní soud se tedy navrátil ke stanovisku, jeţ původně konstatoval Vrchní 

soud v Praze (sp. zn. 7 A 167/94).
101

 Běh subjektivní lhůty bude tedy nejčastěji počínat 
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 Např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 29. Října 2008, č. j. 9 As 47/2008, ve kterém soud 
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počátek běhu takové lhůty nemůže být v žádném případě dán pouhým vědomím správního orgánu, resp. 

jeho pracovníků o porušení zákona. Pokud by se totiž počátek běhu subjektivní lhůty odvíjel od 

subjektivních postojů pracovníků příslušného orgánu k těmto zjištěním, tedy jejich myšlenkového postupu, 
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počátek běhu subjektivní lhůty odvislý od právně zcela neuchopitelných postojů pracovníků, např. jejich 

odbornosti, znalosti práva, pracovitosti, pohotovosti, ale i od personálního obsazení příslušného 

správního úřadu apod. (viz rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 18. 2 . 1 997, sp. zn. 7 A 1 67/94, č i 

rozsudek Vrchního soudu v P raze ze d ne 10. 2. 1995, sp. zn. 7 A 147/94). S takovými právně 

irelevantními skutečnostmi však zákon počátek běhu lhůt stanovených pro výkon veřejné správy 

nespojuje, neboť by tím popřel nejenom ústavněprávní požadavek právní jistoty, ale i další zásady 

činnosti správních orgánů (viz zejména ust. § 2 a násl. správního řádu). Shora zmiňované „zjištění 

porušení zákona“ proto musí být založeno na objektivní skutečnosti, tj. například dni, kdy příslušný orgán 

rozhodl o zahájení příslušného řízení, či d ni, kdy j iným d ostatečným způsobem zachyceným ve správním 

spise vyjádřil své důvodné podezření, že došlo k porušení zákona.  
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 Počátek běhu subjektivní lhůty pro uložení sankce za správní delikt („kdy se dozvěděl“ apod.) … upíná 

se k datu, kdy došlo oznámení určitého a věrohodného obsahu, či k datu kontroly, při níž bylo porušení 

zákona zjištěno.  
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dnem, ve kterém dojde ke zpracování konkrétní analýzy, kterou pro účely Rady připraví 

právě oddělení analýz televizního vysílání analytického odboru Úřadu Rady. 

Při ukládání pokuty za porušení povinnosti podle zákona o vysílání pak Rada 

podle ustanovení § 61 odst. 2 tohoto zákona přihlíží k povaze vysílaného programu a k 

postavení provozovatele vysílání a provozovatele převzatého vysílání na mediálním trhu 

se zřetelem k jeho odpovědnosti vůči divácké veřejnosti v oblasti informací, výchovy, 

kultury a zábavy.  Ustanovení § 61 odst. 3 téhoţ zákona pak ukládá povinnost stanovit 

výši pokuty podle závažnosti věci, míry zavinění a s přihlédnutím k rozsahu, typu a 

dosahu závadného vysílání, k výši případného finančního prospěchu, a ke stanovisku 

věcně příslušného samoregulačního orgánu (pokud je jeho stanovisko Radě doručeno 

do deseti pracovních dnů ode dne zahájení tohoto správního řízení). 

Ze všech výše uvedených důvodů tedy můţeme v případě Rady skutečně hovořit 

o výkonu správního dozoru nad obsahem televizního vysílání. Ten je sice zákonem o 

vysílání označován spíše jako dohled, nicméně to je zcela v souladu s praxí platného 

práva, které užívá pro označení správní dozorové činnosti řadu různých pojmů (dohled, 

inspekce, kontrola, kontrolní činnost atp.).
102

 

Správní dozor vykonávaný Radou lze potom označit vzhledem ke skutečnosti, ţe 

Rada zároveň rozhoduje o oprávněních pro provozování soukromého televizního 

vysílání, jako činnost, která není výlučnou či alespoň dominantní složkou působnosti a 

pravomoci
103

 Rady. V případě těchto dvou úloh, jeţ jsou Radě zákonem svěřeny, by se 

totiţ pouze obtíţně určovalo, která z nich je tou hlavní. Obzvláště vezmeme-li v potaz, 

ţe jsou spolu do jisté míry propojeny. 

Na základě znění zákona o vysílání pak lze poměrně jednoduše určit několik 

kategorií, na něţ se má Rada při dohledu nad obsahem televizního vysílání zaměřit, 

neboť zákon sám poměrně jednoznačně vyjmenovává nejdůleţitější povinnosti, které 

jsou provozovatelé vysílání a provozovatelé převzatého vysílání povinni dodrţovat. 

V rámci této kvalifikační práce se následně zaměříme na ty nejvýznamnější a 

nejvíce se těšící pozornosti (nejen Rady, ale i veřejnosti obecně). 
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1. 2. 1. Objektivita a vyváženost rozhlasového a televizního vysílání 

 

Zákonodárce vyslovil poţadavek na zajištění objektivity a vyváţenosti v rámci 

elektronických médií v ustanovení § 31 odst. 2 zákona o vysílání, v rámci něhoţ 

poţaduje, aby provozovatel vysílání poskytoval objektivní a vyváţené informace 

nezbytné pro svobodné vytváření názorů. K zajištění tohoto je vyţadováno, aby 

docházelo k oddělování názorů a hodnotících komentářů od informací zpravodajského 

charakteru. 

Speciálně je pak tato povinnost stanovena pro zpravodajské a politicko-

publicistické pořady. Zejména pak v celku vysílaného programu nesmí docházet k 

jednostrannému zvýhodňování jakékoliv politické strany nebo hnutí, popřípadě jejich 

názorů nebo názorů jednotlivých skupin veřejnosti, a to s přihlédnutím k jejich 

reálnému postavení v politickém a společenském ţivotě.
104

   

Samotné pojmy objektivita a vyváţenost však nejsou zákonem jakkoliv 

definovány, neboť mají povahu neurčitých právních pojmů, které ač se mnohdy jeví 

jako pojmy běţně uţívané a relativně snadno srozumitelné a jejich obsah lze povaţovat 

za obecně známý, zahrnují jevy nebo skutečnosti, které nelze úspěšně zcela přesně 

právně definovat. Jejich obsah se může měnit, bývá podmíněn úrovní poznání 

v technických vědách i časem a místem aplikace normy.
105

  

Stejně tak je tomu v případě otázky rozlišení zpravodajských a publicistických 

pořadů.  

Na Radu samotnou je tedy kladen poţadavek, aby při výkladu těchto pojmů 

uplatnila své odbornosti, dostatečně je vyloţila a rozhodla případně o konkrétních 

případech porušení dané zákonné povinnosti. 

Ze samotného znění zákona o vysílání lze pouze vytušit, co by mohlo být 

povaţováno za vyváţenost, neboť se jí rovněţ dotýká ustanovení § 31 odst. 4 tohoto 

zákona. Vyváženost tedy znamená, že vysílány mají být pořady, které rovnoměrně 
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„vyváženě“ uspokojí diváky či posluchače z různých sociálních skupin s různými zájmy, 

různými světonázory a různými preferencemi ohledně vysílaných pořadů.
106

 

V rámci této problematiky je však opět vhodné a účelné zaměřit se zejména na 

názory, které vyslovují správní soudy, neboť výklad neurčitých právních pojmů Radou 

(potaţmo jakýmkoliv správním orgánem) plně podléhá jejich soudnímu přezkumu.  

Velmi podrobnou úvahu vyslovil například nedávno Nejvyšší správní soud ve 

svém rozhodnutí ze dne 26. května 2010 ve věci č. j. 3 As 6/2010-76, ve kterém shrnul 

veškeré dosavadní poznatky a uvedl, ţe zákon tedy rozlišuje jednak mezi zpravodajstvím 

a publicistikou, jednak mezi zásadou objektivity a zásadou vyváženosti. (…) 

Zatímco úkolem zpravodajství je „pohotově přinášet věcnou informaci o 

aktuální události“, přičemž by tato neměla obsahovat jakékoli emotivní výrazy, 

vulgarismy, slangová či argotická vyjádření, účelem publicistických sdělení je 

informace komentovat a hodnotit, své adresáty pak „získávat, přesvědčovat a vybízet“, 

k čemuž jsou oprávněna využívat obrazných a expresivních vyjádření tak říkajíc dle 

libosti. (Blíže srov. Jaroslav Bartošek: Žurnalistika; Filozofická fakulta Univerzity 

Palackého v Olomouci; 1997; s. 51 a násl.) 

Smyslem zpravodajství je tedy výlučně veřejnost nezaujatě informovat, teprve 

cílem publicistiky veřejné mínění ovlivňovat (nikoli však manipulovat). Zájem na 

rozlišování obou žurnalistických odvětví je v pravém slova smyslu „veřejný“, neboť 

pouze kvalitním zpravodajstvím informovaná veřejnost je s to činit si na mediálně 

zprostředkované události názor, případně se k určitému publicistikou prezentovanému 

názoru „kvalifikovaně“ přiklonit. Nerozlišuje-li provozovatel vysílání mezi 

zpravodajstvím a publicistikou a předkládá-li divákovi (posluchači) pouze jakési 

hybridní „komentované zprávy“ na straně jedné a skutečné komentáře na straně druhé, 

výrazně tím posiluje manipulativní potenciál svého vysílání a naopak omezuje prostor 

pro žádoucí kvalifikované utváření názorů, na jejichž konstruktivním střetávání je 

demokratická společnost vybudována (viz. Vladimír Čermák: Otázka demokracie; 

Academia; Praha; 1992; s. 26). Ona „komentovaná zpráva“ je o to nebezpečnější, o co 

nepozorovaněji, subtilněji působí, neboť divák (posluchač) s názorem obsaženým v 
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takovém sdělení vědomě nepočítá a často jej přijímá automaticky za svůj spolu s 

informací (je-li ve sdělení jaká). 

Dle odborné literatury lze pak zásadou objektivity rozumět znak zpravodajství, 

„které se pokouší věcně, nestranně a nemanipulativně oddělit zprávu od komentáře“. 

Ústřední charakteristikou takového postupu je „zásadní ověřování pravdivosti 

výpovědí“. Zásada objektivity předpokládá referování bez emocí a používání 

neutrálních výrazů (Michael Kunczik: Základy masové komunikace, Karolinum, Praha, 

1995, s. 111). Pojem objektivita tedy v sobě zahrnuje hned několik aspektů, z nichž za 

rozhodné považuje Nejvyšší správní soud správnost (či přesnost), tzn. že zpráva 

odpovídá skutečnosti, transparentnost, tj. že žurnalista uvádí své informační prameny, a 

věcnost, tj. že novináři do zprávy nevkládají svá vlastní hodnocení – blíže srov. 

Schulz/Reifová a kol.: Analýza obsahu mediálních sdělení; Karolinum; Praha; 2004; s. 

52 a násl. 

Nevyvážeností je pak třeba rozumět skrytou formu stranickosti, kdy jsou v určité 

kontroverzní situaci některé názory potlačovány ve prospěch názorů jiných. Jinými 

slovy spočívá zásada vyváženosti v požadavku na „rovnoměrné zastoupení politických 

alternativ, co do rozsahu a úpravy zpravodajství“ (op. cit., s. 61). 

Z výše uvedeného vyplývá, že důraz na důsledné dodržování zásad objektivity a 

vyváženosti bude u zpravodajství o poznání větší, než jak tomu bude v případě pořadů 

publicistických. Minimálně aspekt věcnosti se pak v publicistice z povahy věci neuplatní 

vůbec. Lze tedy shrnout, že míra tolerance vůči případným prohřeškům proti zákonem 

postulovaným zásadám objektivity a vyváženosti bude různá v závislosti na tom, půjde-li 

o pořad publicistický, či o zpravodajskou relaci. 

Z předmětného rozhodnutí Nejvyššího správního soudu je tedy patrné, jak je 

potřeba nahlíţet na jednotlivé pojmy, které jsou v souvislosti s poţadavkem objektivity 

a vyváţenosti elektronických médií skloňovány, jak je lze, respektive je potřeba je 

vykládat.  

Zpravodajstvím je tedy potřeba rozumět čisté poskytování prostých a aktuálních 

informací bez jakýchkoliv vedlejších prvků. Tomu ostatně odpovídá i druhá věta 

ustanovení § 31 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb. Publicistické pořady vedle toho mohou, 

a dokonce se to od nich očekává, obsahovat komentáře a hodnotící prvky. Mohou tedy 

veřejné mínění ovlivňovat, nicméně nesmějí sklouznout k manipulaci.  
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Nejvyšší správní soud tak rovněţ nepřímo vyslovil poţadavek zabývat se 

v rámci této problematiky jednotlivými typy pořadů, od kterých se následně odvíjí míra 

poţadavku jejich objektivity a vyváţenosti.   

Ačkoliv si tedy pořady zpravodajské a politicko-publicistické v rámci zákona o 

vysílání zaslouţily samostatnou a speciální úpravu, je i mezi nimi z hlediska přísnosti 

posuzování potřeba činit rozdíly. Od publicistiky se určité vlastní názory očekávají, 

nicméně ani v jejím případě nemůţe docházet k manipulaci, jeţ je hraničním bodem se 

zásadou objektivity a vyváţenosti neslučitelným.  

Nejen na základě výše citovaných závěrů Nejvyššího správního soudu, k nimţ 

došel ve spolupráci s odbornou literaturou, lze tedy shrnout, ţe Rada by mohla pojem 

objektivní interpretovat jako věcný, správný, úplný, přesný, předmětný či drţící se faktů 

či ověřených zdrojů. Lze jí tedy dosáhnout zejména ověřováním pravdivosti informací, 

které provozovatel ve svých pořadech hodlá uveřejnit a které by měly odpovídat 

skutečnosti.  

V souvislosti s dodrţením zásady objektivity je zároveň potřeba volit vhodné 

výrazivo, které by mělo být co nejvíce neutrální a bez emotivního zabarvení. 

Objektivita se v celém tomto významovém rozsahu uplatní zejména u pořadů 

zpravodajských. U pořadů politicko-publicistických pak bude omezena pouze v tom 

smyslu, ţe nebude (vzhledem k výše řečenému) striktně poţadována jejich věcnost, tedy 

nevkládání vlastního hodnocení tvůrců pořadu. 

Vyváţené informace pak musejí být nestranné, nepředpojaté či neutrální. V této 

souvislosti se tedy lépe objasňuje nevyváţenost, za niţ lze zcela zjednodušeně a prostě 

označit jakékoliv upřednostňování kohokoliv vůči komukoliv jinému. Rada se 

s porušováním této zásady setkává zejména v situaci, kdy tvůrci pořadu neposkytnou 

prostor pro vyjádření subjektů zastávajících opozitní názor. 

Jako konkrétní příklad můţe poslouţit rozhodnutí Rady, kterým byl 

provozovateli vysílání CET 21 spol. s r.o. udělena pokuta ve výši 300 000 Kč za 

odvysílání pořadu Televizní noviny, respektive reportáţe o zrušení traumacentra v Brně, 

dne 4. prosince 2008 od 19:30 hodin na programu Nova. 

Ačkoliv provozovatel vysílání v rámci tohoto správního řízení namítal, ţe 

absence poskytnutí prostoru k vyjádření ministerstva zdravotnictví byla způsobena 

objektivní nemoţností, neboť ministr na tiskové konferenci u příleţitosti otevření 
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traumacentra o odvolání ředitele nemocnice vůbec nemluvil, konstatovala Rada 

v souvislosti s touto námitkou, ţe právě z objektivního hlediska bylo jistě moţné názor 

ministerstva zdravotnictví k danému tématu získat, neboť ministr zdravotnictví byl 

otevření nového traumacentra v Brně osobně přítomen a na dotazy médií ohledně 

odvolání ředitele nemocnice odpovídal, coţ bylo moţné zjistit z reportáţe České 

televize odvysílané téhoţ dne na totéţ téma. Zároveň bylo podle názoru Rady moţné 

vyuţít sluţeb mluvčího ministerstva, apod. Městský soud v Praze pak následně na 

základě ţaloby provozovatele vysílání rozsudkem potvrdil názor Rady, ţe potřebné 

vyjádření mohl provozovatel získat i jinou cestou, zejména od náměstka ministerstva 

zdravotnictví, který odvolání ředitele provedl.
107

 

Vyváţenost je pak důsledně vyţadována jak od pořadů zpravodajských, tak i 

publicistických, neboť její nedostatek by znamenal právě ono překročení výše zmíněné 

hranice manipulace. Pokud by posluchači a divákovi byla předkládána pouze jedna 

varianta sporné situace, byl by tím ovlivňován a manipulován k automatickému 

přiklonění se k těmto názorům a nemohl by si vytvořit zákonem poţadovaný vlastní 

názor. 

Zatímco objektivita je požadavek, který hodnotí vztah výpovědi a reality, 

vyváženost lze vnímat jako rozumný, záhodný poměr mezi jednotlivými prvky, například 

mezi navzájem si odporujícími informacemi, odlišnými názory apod. tak, aby výsledný 

celek byl harmonický.
108

   

Za porušení povinnosti objektivního a vyváţeného vysílání však nelze 

automaticky povaţovat situaci, kdy v rámci odvysílání určité informace došlo k pouţití 

například dehonestujících poznámek na adresu určité konkrétní osoby. Touto otázkou se 

ostatně rovněţ zabýval Městský soud v Praze, který vyslovil závěr, ţe takovéto případy 

spadají do problematiky soukromoprávní.
109

  

                                                 

107
 Podr. Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 14. dubna 2010, sp. zn. 10 Ca 403/2009-41. 

108
 POUPEROVÁ, O. Regulace médií. Praha : Leges, 2010, s. 192. 

109
 Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 22. července 2008, sp. zn. 8 Ca 405/2007-35: Pokud jde o 

dehonestující poznámky na adresu JUDr. Hrabáka, sama skutečnost, že v reportáži jsou diváci od 

počátku nasměrováni k tomu, jak mají vše, co bude o příspěvku prezentováno, chápat, není vadou, neboť 

to samo o sobě neznamená neobjektivitu a nevyváženost, ani neoddělení komentářů od informací 

zpravodajského charakteru. Postih podle zákona o vysílání, tedy postih provozovatele vysílání z hlediska 

veřejné moci, nemůže nahrazovat uplatnění soukromoprávních prostředků. Pokud by tedy osoby, o nichž 
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Dotčená soukromá osoba by tedy měla vyuţít ochrany osobnosti fyzické osoby
110

 

či ochrany poskytované právnickým osobám, respektive názvu či dobré pověsti těchto 

právnických osob.
111

 Zároveň by však vedle této úpravy podle občanského zákoníku 

mohla vyuţít samotného zákona o vysílání, který pamatuje na zvláštní soukromoprávní 

prostředky takovéto ochrany, a to konkrétně právo na odpověď (§ 35) a právo na 

uveřejnění dodatečného sdělení (§ 36), tedy na prostředky, na jejichţ vyuţití v oblasti 

médií pamatuje rovněţ tiskový zákon. 

Právní ochranu podle občanského zákoníku (§ 11 n., § 19b odst. 2 a 3) a podle 

těchto zvláštních zákonů lze uplatnit nezávisle na sobě. Pokud by však došlo 

k uspokojení nároku dotčené osoby podle těchto zvláštních předpisů, nepřicházelo by již 

použití obecné občanskoprávní úpravy (§ 13) v úvahu.
112

       

    

1. 2. 2. Ochrana zaměřená na děti a mladistvé 

  

Ochrana dětí před negativními dopady vysílání patří pravidelně mezi priority, 

které si Rada stanovuje pro určitá období své činnosti a které rovněţ zveřejňuje na 

svých oficiálních internetových stránkách, neboť porušení povinností, jeţ pro tuto oblast 

stanoví zákon o vysílání, hodnotí Rada jako delikty vysoké společenské nebezpečnosti. 

Nejedná se však pouze o přesvědčení Rady coby regulátora rozhlasového a 

televizního vysílání. Samotný zákonodárce si je samozřejmě také vědom skutečnosti, ţe 

vliv elektronických médií na diváckou obec, respektive jednotlivé diváky je značný, 

zejména pak jedná-li se o diváky, kteří jsou vzhledem k svému nízkému věku a 

ţivotním zkušenostem vůči takovýmto vnějším vlivům podstatně náchylnější.
113

 

                                                                                                                                               

bylo referováno negativně, měly za to, že byla zkrácena jejich práva, mohly se obrátit na obecné soudy za 

účelem ochrany těchto práv. Pravomoc Rady sankcionovat podle § 31 odst. 2 zákona o vysílání neslouží 

k ochraně práv soukromých osob…  

110
 Podr. ustanovení § 11 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku. 

111
 Podr. ustanovení § 19b zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku. 

112
 ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., a kol. Občanské právo hmotné. Svazek I. 5. vydání. Praha : ASPI, a. s., 

2005, s. 232. 

113
 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 24. října 2007, sp. zn. 3 As 61/2006-70: Ochrana 

poskytovaná ustanovením § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb. je zaměřena na děti a mladistvé, 
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Zdravý vývoj každého jednotlivého dítěte, jak z hlediska fyzického i psychického 

zdraví, tak z hlediska mravního a morálního vývoje, je základním předpokladem pro 

příznivý vývoj společnosti i státu. Ochrana práv takových skupin je nezpochybnitelně 

v zájmu celé společnosti, a proto je omezení svobody projevu z těchto důvodů zcela 

v souladu s materiálním předpokladem omezení svobody projevu.
114

 

Není tedy divu, ţe samotný zákon o vysílání obsahuje poměrně značné mnoţství 

ustanovení, která se týkají právě ochrany skupiny dětských a mladistvých diváků. 

Podle článku 1 Úmluvy o právech dítěte, jeţ byla dne 20. listopadu 1989 

vyhlášena Valným shromážděním Organizace spojených národů, se pak za dítě 

povaţuje každá lidská bytost mladší osmnácti let, pokud podle právního řádu, jenž se na 

dítě vztahuje, není zletilosti dosaženo dříve. 

V souladu s touto úmluvou se dle ustanovení § 8 odst. 2 občanského zákoníku 

zletilosti nabývá dovršením osmnáctého roku ţivota, případně uzavřením manţelství 

před dosaţením tohoto věku.  

Takováto ochrana poskytovaná zákonem o vysílání se tak tedy vztahuje na 

diváky, kteří dosud nedosáhli zletilosti a které můţeme podle citované úmluvy souhrnně 

označit za děti. Pro samotné rozdělení na skupiny děti a mladiství pak můţeme vyuţít 

zákona č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeţe, jenţ ve svém ustanovení § 2 

odst. 1 písm. c) vymezuje mladistvé coby jedince, kteří dovršili patnáctý rok ţivota, 

nicméně nepřekročili osmnáctý rok svého věku. Ostatní nezletilí jsou pak podle tohoto 

zákona, respektive podle ustanovení § 2 odst. 1 písm. b), děti, přičemţ děti a mladiství 

se pak souhrnně označují jako mládeţ.
115

 

Zájem o řádný a v oblasti rozhlasového a televizního vysílání ničím nerušený 

fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých je patrný z ustanovení § 32 

odst. 1 písm. e) zákona o vysílání, který zakazuje vysílání pořadů, které by mohly tyto 

hodnoty váţně narušit tím, ţe obsahují pornografii nebo samoúčelné násilí.  

                                                                                                                                               

tedy určitou skupinu diváků televizního vysílání, u nichž lze předpokládat, že vzhledem ke svému věku a 

ne zcela ukončenému osobnostnímu vývoji snáze přejímají určité vzory chování, přičemž nejsou schopni 

náležitě vyhodnotit, zda jsou tyto společensky přijatelné či žádoucí. 

114
 POUPEROVÁ, O. Regulace médií. Praha : Leges, 2010, s. 206. 

115
 Srov. ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeţe. 
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Dospěje-li Rada tedy k závěru, ţe prvky v odvysílaném pořadu lze hodnotit jako 

pornografické či jako samoúčelné násilí, nezbývá jí neţ konstatovat, ţe došlo k porušení 

zákona, neboť z předmětného ustanovení, respektive jeho znění je patrný absolutní 

zákaz takovýchto prvků, respektive pořadů. 

Větší prostor pro správní uváţení Rady pak přináší ustanovení § 32 odst. 1 písm. 

g) zákona o vysílání, podle kterého je provozovatel vysílání povinen nezařazovat v době 

od 06.00 hodin do 22.00 hodin pořady a upoutávky, které by mohly ohrozit fyzický, 

psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých.  

Je tedy čistě na úvaze Rady, coby odborného orgánu, jak konkrétní případy 

posoudí ve smyslu jejich působení na dětského a mladistvého diváka, neboť jak jiţ bylo 

několikrát judikováno v rámci správního soudnictví v souvislosti s touto otázkou, Rada 

v takovýchto případech není povinna obstarat si vyjádření jakéhokoliv znalce,
116

 a zda 

je případně zhodnotí jako porušení této zákonné povinnosti. 

Z této povinnosti se však můţe provozovatel vysílání vymanit tím, ţe vysílání 

koncovému uţivateli zprostředkuje na základě písemné smlouvy uzavřené s osobou 

starší osmnácti let a poskytne k němu technické opatření, které takovéto osobě 

umoţňuje omezit přístup k vysílání dětem a mladistvým [ustanovení § 32 odst. 1 písm. 

g) věta za středníkem zákona č. 231/2001 Sb.]. 

Zákon o vysílání tak tímto určitou část odpovědnosti přesouvá zejména na rodiče 

či jiné osoby, jeţ děti a mladistvé vychovávají, aby se i oni podíleli na zváţení 

vhodnosti určitých pořadů pro nezletilé diváky. Přičemţ zajištění takovýchto opatření 

pak provozovatel Radě dokazuje zejména při řízení o udělení licence, registrace či o 

jejich změnách. 

Rozdíl mezi těmito ustanoveními je tedy také v síle obou zákazů. Zatímco 

pornografie či samoúčelné násilí, které jsou hodnoceny jako schopné vážně narušit 

vývoj této významné skupiny v rámci divácké obce, se nemohou ve vysílání vyskytovat 

vůbec, ostatní prvky, které by mohli dětského a mladistvého diváka ohrozit, lze do 

vysílání zařadit v určitém zákonem stanoveném časovém rozmezí dne, neboť se 

předpokládá, ţe v tomto časovém úseku se u rozhlasových či televizních přijímačů jiţ 

nezletilý divák nevyskytuje. 

                                                 

116
 Podr. např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 26. února 2007, sp. zn. 8 As 62/2005-70 
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Nicméně jde skutečně o pouhý předpoklad, který se střetává s realitou, v níţ 

přítomnost mládeţe u těchto přijímačů z rozličných důvodů zcela vyloučit nelze. 

Z tohoto důvodu zákon o vysílání obsahuje rovněţ ustanovení § 32 odst. 1 písm. h), 

podle něhoţ musejí být pořady, které mohou být do vysílání podle ustanovení § 32 odst. 

1 písm. g) téhoţ zákona zařazeny pouze od 22.00 hodin do 06.00 hodin, opatřeny 

bezprostředně předcházejícím slovním upozorněním na jejich nevhodnost. V případě 

televizního vysílání pak musejí být rovněţ po celou dobu jejich vysílání označeny 

obrazovým symbolem, jenţ také naznačuje a upozorňuje na jejich nevhodnost pro děti a 

mladistvé (obligátní hvězdička).  

Důraz, který je kladen právě na ochranu vývoje dětí a mladistvých, a jeho síla 

jsou patrny rovněţ z té skutečnosti, ţe ze znění zákona o vysílání jasně vyplývá, ţe 

k porušení daných povinností [ustanovení § 32 odst. 1 písm. e) a g) zákona o vysílání] 

postačí pouhá moţnost váţného narušení nebo ohroţení těchto hodnot.  

Nejvyšší správní soud v souvislosti s tímto konstatoval, ţe pro posouzení 

vymezení významu skutkové podstaty tohoto ustanovení zákona je zapotřebí zdůraznit, 

že pro její naplnění dostačuje pouhá schopnost předmětných pořadů a upoutávek (které 

jsou potenciálním nosičem prezentace závadného chování) ohrozit fyzický, psychický 

nebo mravní vývoj dětí a mladistvých. Skutková podstata deliktu tedy může být naplněna 

bez ohledu na to, zda došlo, byť alespoň u jedné osoby spadající do chráněné kategorie 

dětí a mladistvých, ke skutečnému ohrožení jejího fyzického, psychického nebo 

mravního vývoje. Skutková podstata deliktu tedy v tomto případě postihuje potencialitu, 

nikoliv realitu dopadu odvysílaného pořadu či upoutávky na chráněnou skupinu dětí a 

mladistvých. Zakotvení této skutkové podstaty nelze tedy chápat jinak než jako zákonnou 

realizaci povinnosti státu ochránit děti (v terminologii Úmluvy o právech dítěte) před 

potenciálními škodlivými a rušivými vlivy masmediální komunikace, což je forma státní 

ingerence do základních práv, která je v souladu se zájmem společnosti jako celku a 

nezasahuje přitom nepřiměřeně do práv provozovatele vysílání. Správní orgán 

kompetentní k výkonu kontroly nad provozovaným vysíláním tedy není povinen 

prokazovat reálné naplnění skutkové podstaty, nýbrž pouze přesvědčivě, racionálně a 
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řádně odůvodnit, z jakého důvodu považuje určité prezentované jednání za podřaditelné 

pod skutkovou podstatu správního deliktu.
117

 

Pod znění ustanovení § 32 odst. 1 písm. g) zákona o vysílání byl po dlouhou 

dobu podřazován rovněţ značný výskyt vulgárních výrazů v pořadech v rámci 

rozhlasového a televizního vysílání.  

Zákonodárce však pojal přesvědčení, ţe na takovýto nešvar vyskytující se 

v rozhlasových a televizních pořadech je potřeba upozornit výrazněji a věnovat mu tedy 

samostatné a výslovné ustanovení v rámci zákona o vysílání.  

Stalo se tak novelou č. 235/2006 Sb. s účinností od 31. května 2006, na základě 

níţ bylo do zákona o vysílání zařazeno ustanovení § 32 odst. 1 písm. j), jeţ v současné 

době přikazuje nezařazovat do programů pořady a reklamy, které obsahují vulgarismy 

a nadávky, kromě uměleckých děl, v nichž je to z hlediska líčeného kontextu nutné; 

taková díla je však možné vysílat pouze v době od 22.00 hodin do 06.00 hodin druhého 

dne.  

Zákon opět neobsahuje jakoukoliv definici pojmů vulgarismy a nadávky, 

nicméně lze předpokládat, ţe v tomto případě nejde o pojmy, u kterých by mohlo 

docházet k jakýmkoliv výkladovým nesrovnalostem, neboť se jedná o pojmy uţívané 

zcela běţně a bez sebevětších významových rozdílů. Jako pomůcka však vţdy mohou 

slouţit rozličné odborné knihy a slovníky, podle nichţ pod pojmem nadávka rozumíme 

zpravidla hrubé, urážlivé pojmenování, oslovení
118

 a pojem vulgarismus je nejčastěji 

vykládán jako hrubý, vulgární výraz.
119

  

V důsledku vydělení povinnosti nezařazovat do vysílání pořady a reklamy, které 

obsahují takovéto zjednodušeně řečeno hrubé výrazy z chápání ustanovení § 32 odst. 1 

písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., došlo k několika změnám. 

Podle znění předmětného ustanovení se jiţ tato povinnost nevztahuje pouze na 

ochranu dětí a mladistvých, neboť o této speciální skupině recipientů vysílání 

v předmětném ustanovení řeč přímo není. Ochrana je tedy zaměřena na celkovou 

                                                 

117
 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 30. dubna 2008, sp. zn. 4 As 34/2007-129. 
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 Kolektiv. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. Studentské vydání. 4. vydání. Praha : 

Academia, nakladatelství AV ČR, 2005, s. 194, heslo nadávka. 

119
 Kolektiv. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. Studentské vydání. 4. vydání. Praha : 

Academia, nakladatelství AV ČR, 2005, s. 503, heslo vulgarizmus, -ismus. 
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vhodnost rozhlasového a televizního vysílání za předpokladu, ţe takovéto výrazivo není 

pouze prvkem ohroţujícím (mladší diváky), ale ţe rovněţ můţe uráţet určitý dobrý 

vkus kohokoliv, tedy i dospělého diváka, a sniţovat tak určitou úroveň rozhlasového a 

televizního vysílání. 

Za druhou změnu lze povaţovat skutečnost, ţe vulgarismy by v rámci 

rozhlasového a televizního vysílání neměly zaznívat vůbec, tedy ani v okamţiku po 22. 

hodině. V tomto ohledu dochází u veřejnosti, ale i u osob podílejících se na tvorbě 

pořadů k značnému omylu. Divák tak často slyší i od samotných osob v pořadech 

vystupujících vyjádření typu: „Uţ je po desáté hodině, můţeme si dovolit nějaký ten 

sprostý výraz.“ Ze znění předmětného ustanovení je však patrné, ţe nadávky a 

vulgarismy nesmějí v pořadech a reklamách zaznívat vůbec. V době od 22.00 hodin do 

06.00 hodin druhého dne jsou vulgarismy povoleny pouze v případě uměleckých děl, ve 

kterých je to součástí kontextu. Jakékoliv samoúčelné zařazování hrubých výrazů, byť 

se tak děje ve stanoveném časovém úseku dne, je tedy stále v rozporu se zákonem. 

Významnou změnou však je, ţe předmětné povinnosti nezařazovat do vysílání 

pořady a reklamy obsahující nadávky a vulgarismy neodpovídá ţádná pokuta z těch 

uvedených v ustanovení § 60 zákona o vysílání. 

Zákonodárcova snaha upozornit na nevhodnost pouţívání takovýchto výrazů 

v rámci vysílání a upravit danou problematiku výslovně a podrobněji, aby k těmto 

případům docházelo co nejméně, se v tomto úhlu pohledu jeví jako dostatečně 

nepromyšlená a přinejmenším poloviční, neboť právě zákonodárce Radě coby 

dozorujícímu orgánu nesvěřil dostatečně účinný prostředek pro boj s tímto problémem. 

Radě tak nezbývá neţ v případech porušení této zákonné povinnosti postupovat 

v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., tedy neustále upozorňovat 

provozovatele vysílání, ţe svým jednáním porušili zákon.  

Společným prvkem však v případě ustanovení § 32 odst. 1 písm. g) a j) zákona o 

vysílání je, ţe není rozhodné, zda se jedná o pořad zcela uměle vytvořený, nebo naopak 

věrně zachycující realitu. Z postihu tak nemohou být vyjmuty ani v současné době tolik 

populární tzv. reality show. Z hlediska ustanovení § 32 odst. 1 písm. g) tak byly Radou 

zkoumány pořady, které v nedávných letech vysílali čeští komerční provozovatelé 

televizního vysílání a které jsou známy pod svými názvy Big Brother nebo VyVolení. 
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Povinnost nezařazovat do vysílání nadávky a vulgarismy pak byla dle názoru Rady 

porušena například v případě pořadu Česko Slovenská SuperStar.
120

    

Stejně tak nelze rozpor s těmito dvěma ustanoveními prominout v případě 

průkazného uměleckého charakteru daného pořadu. Jak jiţ bylo výše zmíněno, nutnost 

zařadit takovéto pořady, obsahují-li nadávky a vulgarismy, do vysílání pouze v době od 

22.00 hodin do 06.00 hodin druhého dne plyne výslovně z ustanovení § 32 odst. 1 písm. 

j) zákona o vysílání. V případě znění ustanovení § 32 odst. 1 písm. g) téhoţ zákona pak 

lze snadno vyvodit, ţe pořady, které jsou schopny ohrozit fyzický, psychický nebo 

mravní vývoj dětí a mladistvých, byť by byly uměleckého rázu, musejí být odvysílány 

rovněţ aţ v tomto časovém údobí.   

Výše řečené se ostatně potvrdilo v případě filmu Boží duha, jenţ byl 

provozovatelem Česká televize odvysílán dne 4. května 2008 v 20.00 hodin na 

programu ČT 1 a za který Rada v souladu s ustanovením § 60 odst. 3 písm. d) zákona o 

vysílání uloţila tomuto provozovateli pokutu ve výši 50 000 Kč. Pokuta byla uloţena za 

zobrazení scén, kdy dochází k hromadnému znásilnění žen, záběrů na umírající ženu 

zaklíněnou ve skle okna s tím, že tento pořad byl způsobilý ohrozit zejména psychický a 

morální vývoj dětí a mladistvých, traumatizovat je, vyvolat pocit marnosti a absence 

opory v osobách blízkých mužského pohlaví a rovněž ztrátu jistoty, že v případě 

ohrožení jsou to vaši blízcí, kteří vám poskytnou pomoc a ochranu,
121

 ačkoliv 

provozovatel vysílání namítal, ţe předmětný pořad (film) je umělecky ztvárněnou 

                                                 

120
 Na svém 9. zasedání dne 17. května 2011 přijala Rada pod pořadovým číslem 9 upozornění na 

porušení zákona: Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané 

ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a 

televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, 

upozorňuje: provozovatele CET 21 spol. s.r.o., IČ 45800456, sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 1078/5, 

PSČ 152 00, na porušení § 32 odst. 1 písm. j), kterého se dopustil tím, že dne 1. května 2011 odvysílal od 

20:00 hodin na programu Nova pořad Česko Slovenská Superstar, který obsahoval v čase 00:15 od 

počátku pořadu vulgarismus „u prdele“ a v čase 01:24 od počátku pořadu vulgarismus „na hovno“, čímž 

porušil povinnost ukládající nezařazovat do programů pořady a reklamy, které obsahují vulgarismy a 

nadávky, kromě uměleckých děl, v nichž je to z hlediska líčeného kontextu nutné; taková díla je však 

možné vysílat pouze v době od 22.00 hodin do 6.00 hodin druhého dne. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 

dní od doručení tohoto upozornění. 

121
 Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 3. února 2010, sp. zn. 9 Ca 184/2009-44. 
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televizní adaptací díla spisovatele Jaroslava Durycha, která má humanistické poslání, ve 

které zlo není prvoplánově zobrazováno a jeţ má celkově vyznít proti násilí. Pokutu 

Rady následně potvrdil Městský soud v Praze rozsudkem ve věci č. j. 9 Ca 184/2009 i 

Nejvyšší správní soud, který rozsudkem sp. zn. 7 As 99/2010-82 zamítnul kasační 

stíţnost České televize. 

Zatímco ustanovení § 32 odst. 1 písm. j) zákona o vysílání hovoří v souvislosti 

se zákazem zařazování nadávek a vulgarismů do vysílání o pořadech i o reklamách, 

ustanovení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb. se vztahuje pouze toliko na 

pořady a upoutávky. Ochrana dětského a mladistvého diváka v oblasti rozhlasové a 

televizní reklamy tak z tohoto ustanovení nevyplývá. 

Případnému fyzickému nebo mravnímu ohroţení dětí a mladistvých formou 

reklamy je pak předcházeno ustanovením v Hlavě IV zákona o vysílání, která se 

zaměřuje na problematiku tzv. obchodních sdělení.
122

 Dětský a mladistvý divák tak 

podle ustanovení § 48 odst. 2 tohoto zákona nemůţe být přímo nabádán, aby 

přemlouval své rodiče nebo jiné osoby ke koupi nabízeného zboţí či sluţeb, nemůţe být 

vyuţíváno jeho důvěry k osobám, jeţ lze označit za jeho autority (rodiče, učitelé, 

apod.), a zároveň se mu touto formou nemohou bezdůvodně zobrazovat nevhodně 

navádějící modely chování (děti a mladiství v nebezpečných situacích).  

      

1. 2. 3. Povinnosti při vysílání obchodních sdělení 

 

Jak jiţ bylo dříve zmíněno, problematice obchodních sdělení se zákon o vysílání 

podrobněji věnuje v rámci Hlavy IV, která je takto rovněţ pojmenována. 

Obchodní sdělení je pojmem, jenţ byl do znění zákona o vysílání zařazen 

poměrně nedávnou novelizací zákonem č. 132/2010 Sb., která způsobila včlenění 

ustanovení § 2 odst. 2 písm. a), jeţ stanoví, ţe pro účely zákona o vysílání se 

obchodním sdělením rozumí 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 

                                                 

122
 Podrobněji v rámci druhé části této diplomové práce pod označením 1. 2. 3. Povinnosti při vysílání 

obchodních sdělení.  
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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. 

Zjednodušeně lze říci, ţe se jedná o případy veškerých prvků obsaţených 

v rámci vysílání, jeţ mají čistě komerční charakter, neboť jejich hlavním cílem je 

dosáhnout co největších úspěchů v rámci hospodářské činnosti, a to i v případě 

samotných provozovatelů vysílání (vlastní propagace). 

Provozovatelé vysílání jsou pak při zařazování obchodních sdělení do 

rozhlasového či televizního vysílání z pohledu zákona o vysílání regulováni z hlediska 

jejich obsahu, ale rovněţ i rozsahu. 

V případě obsahu obchodních sdělení zařazených do rozhlasového a televizního 

vysílání rozlišujeme obchodní sdělení, která jsou zákonem č. 231/2001 Sb. zcela 

vyloučena, a obchodní sdělení, jeţ být vysílána mohou, nicméně podléhají určitému 

omezení. 

O té první skupině pak hovoří ustanovení § 48 odst. 1 zákona o vysílání, které 

přísně zakazuje obchodní sdělení, která podporují chování ohrožující zdraví nebo 

bezpečnost nebo chování, které hrubě ohrožuje ochranu životního prostředí [písm. b)], 

obchodní sdělení, která snižují lidskou důstojnost [písm. j)], obchodní sdělení útočící na 

víru nebo náboženství nebo na politické nebo jiné smýšlení [písm. k)] a 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 

[písm. l)], tedy taková sdělení, jeţ by mohla svým přesvědčovacím charakterem mezi 

příjemci vysílání podporovat chování v současné demokratické společnosti zcela 

nevhodné a neţádoucí.  

Zakázána jsou rovněţ obchodní sdělení, která by propagovala skupiny působící 

v oblastech, ve kterých je vhodné a potřebné udrţet určitou neutralitu a svobodné 

rozhodování, jeţ není nikým ovlivněno, natoţ vlivnými médii. Jedná se tedy o zákaz 

obchodních sdělení náboţenských či ateistických [§ 48 odst. 1 písm. d)] nebo 

politických stran a hnutí a obchodních sdělení tzv. nezávislých kandidátů [§ 48 odst. 1 

písm. e)].  
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Předmětné ustanovení z rozhlasového a televizního vysílání rovněţ vylučuje 

obchodní sdělení, která by mohla působit na posluchače či diváka právě tím, ţe je na 

první zdání můţe zaměnit s jiným prvkem vysílání, neboť v nich vystupují hlasatelé, 

moderátoři či redaktoři zpravodajských a politicko-publicistických pořadů [§ 48 odst. 1 

písm. c)], nebo se navenek tváří jako jiný prvek vysílání [případy skrytých obchodních 

sdělení či podprahových sdělení podle ustanovení § 48 odst. 1 písm. h) a i)]. 

Zákaz se však vztahuje rovněţ na obchodní sdělení na konkrétní druhy zboţí a 

sluţeb. Provozovatelé vysílání tak podle ustanovení § 48 odst. 1 písm. f) zákona č. 

231/2001 Sb. nesmějí do vysílání zařazovat obchodní sdělení na léčivé přípravky a 

léčebné postupy dostupné pouze na lékařský předpis a podle ustanovení § 48 odst. 1 

písm. g) téhoţ zákona obchodní sdělení týkající se cigaret nebo jiných tabákových 

výrobků. 

Určitému omezení, nikoliv úplnému zákazu, pak podléhají obchodní sdělení 

zaměřená na dětské a mladistvé recipienty, jak jiţ bylo podrobněji zmíněno výše 

v rámci předchozí kapitoly,
123

 a obchodní sdělení týkající se alkoholických nápojů, 

která mají, jak lze dovodit ze znění ustanovení, jeţ se jim v rámci zákona o vysílání 

speciálně věnuje,
124

 skutečně slouţit pouze k podpoře hospodářské činnosti výrobců a 

distributorů alkoholu, nikoliv k zvýšení konzumace alkoholu.  

Takováto obchodní sdělení tedy nemohou být zaměřena na děti a mladistvé, 

kteří v nich ani nemohou být zobrazeni při konzumaci alkoholických nápojů, aby 

nedocházelo k určitému navádění takovýchto osob coby příjemců obchodního sdělení. 

Alkoholické nápoje a jejich spotřeba nemohou být prezentovány jako způsob získání 

společenského či sexuálního úspěchu nebo řešení osobních konfliktů, nemohou jim být 

přisuzovány léčebné, stimulující nebo uklidňující účinky. V těchto obchodních 

sděleních rovněţ nesmí docházet k podpoře nestřídmého poţívání alkoholických nápojů 

či naopak k určité degradaci střídmosti a abstinence. Alkoholický nápoj pak nemůţe být 

vychvalován pro vysoký obsah alkoholu. 

Zvláštní úpravu pak zákon o vysílání věnuje rovněţ některým jednotlivým 

typům obchodního sdělení. 

                                                 

123
 Druhá část této diplomové práce, označení 1. 2. 2. Ochrana zaměřená na děti a mladistvé. 

124
 Ustanovení § 52 zákona č. 231/2001 Sb. 
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V případě reklamy, která je tímto zákonem definována jako 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,
125

 a 

teleshoppingu, jímţ zákon o vysílání rozumí přímou nabídku zboží, a to včetně 

nemovitého majetku, práv a závazků, nebo služeb, určenou veřejnosti a zařazenou do 

rozhlasového či televizního vysílání za úplatu nebo obdobnou protihodnotu,
126

 tomu tak 

je zejména v ustanovení § 49. 

Oba tyto typy obchodního sdělení tak podléhají zdánlivě jednotné úpravě, podle 

které například nemohou být zařazovány bezprostředně před vysíláním bohosluţeb, 

v jeho průběhu a ani bezprostředně po tomto vysílání. Rada se však jimi zabývala 

podrobněji a dospěla k závěru, ţe je nelze jednoznačně spojovat či zaměňovat.  

Ve svém právním rozboru teleshoppingu
127

 z roku 2009 shrnula Rada základní 

rozdíly, které reklamu a teleshopping odlišují. Nejvýznamnějším z nich je právě ona 

přímá nabídka, o níţ hovoří sám zákon o vysílání ve své definici teleshoppingu. Ta je 

podle Rady tvořena přesnou specifikací daného nabízeného produktu včetně vymezení 

jeho vlastností a výhod a uvedením jeho přesné ceny a kontaktu, na kterém lze tento 

produkt přímo objednat. Dalšími rozdíly pak jsou délka jednotlivých typů obchodního 

sdělení, kdy teleshopping na rozdíl od několikavteřinových reklam má spíše 

několikaminutový rozsah, a obsah spotu, který je v rámci teleshoppingu tvořen 

poskytnutím více a mnohem podrobnějších informací. 

Na základě tohoto závěru o rozdílnosti reklamy a teleshoppingu dospěla Rada 

v tomtéţ právním rozboru rovněţ ke svému výkladu ustanovení § 49 odst. 1 písm. a) 

zákona o vysílání,
128

 podle kterého je provozovatel vysílání povinen zajistit, aby 

reklamy a teleshopping byly snadno rozeznatelné; u provozovatele rozhlasového 

vysílání zřetelně zvukově a u provozovatele televizního vysílání zřetelně zvukově, 

                                                 

125
 Ustanovení § 2 odst. 1 písm. n) zákona č. 231/2001 Sb. 

126
 Ustanovení § 2 odst. 1 písm. r) zákona č. 231/2001 Sb. 

127
 Dostupné z WWW: <http://www.rrtv.cz/cz/static/cim-se-ridime/metodiky-a-doporuceni/index.htm>. 

128
 Podle znění zákona o vysílání účinného v době přijetí předmětného právního rozboru se jednalo o 

ustanovení § 48 odst. 4 písm. a).  
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obrazově nebo zvukově-obrazově nebo prostorovými prostředky oddělené od ostatních 

částí vysílání. 

Snadnou rozeznatelnost vůči ostatním částem vysílání je dle názoru Rady 

potřeba zajistit rovněţ ve vztahu mezi reklamou a teleshoppingem navzájem. 

Jednodušeji řečeno je ve vztahu k reklamě jinou částí vysílání i teleshopping a ve 

vztahu k teleshoppingu i reklama. Bude-li tedy do teleshoppingového bloku zařazen 

reklamní spot, půjde dle názoru Rady o porušení citovaného ustanovení, a v opačném 

případě rovněţ. 

S tímto názorem Rady je však v přímém protikladu závěr, který v nedávné době 

vyslovil Nejvyšší správní soud v rámci svého rozsudku č. j. 7 As 105/2011/-72 ze dne 

22. září 2011. Ten totiţ své úvahy týkající se této problematiky, v nichţ mimo jiné 

uvedl, ţe cílem předmětného ustanovení je zajistit, aby bylo v souladu s požadavkem 

obsahové transparence televizního či rozhlasového vysílání pro diváka na první pohled 

a bez obtíží rozpoznatelné, že reklama či teleshopping jsou vysílány v zájmu určité 

osoby odlišné od provozovatele vysílání a jí i placeny, a ţe se smyslem požadavku 

oddělení a rozlišení reklamy, resp. teleshoppingu, od ostatních částí programu tak 

vůbec nekoresponduje povinnost oddělit a rozlišit také reklamu a teleshopping od sebe 

navzájem, uzavřel tím, ţe ačkoliv předmětné ustanovení připouští dvojí výklad, s 

ohledem na znění směrnice o audiovizuálních službách a požadavek proporcionality 

veřejnoprávní represe musí být interpretováno tak, že nestanovuje povinnost zajistit, 

aby byla reklama rozeznatelná od teleshoppingu. Porušení takové neexistující 

povinnosti tudíž není sankcionovatelné podle ust. § 60 odst. 1 písm. l) zákona o vysílání. 

Ve světle této nové judikatury a závěrů v ní obsaţených se tedy předmětný 

právní rozbor Rady v té části, ve které se zabývá potřebou oddělení reklamy a 

teleshoppingu, jeví jako neaplikovatelný.  

V souvislosti s reklamou a teleshoppingem je vhodné rovněţ zmínit skutečnost, 

ţe právě v jejich případě hovoří zákon o vysílání rovněţ i o regulaci rozsahu těchto typů 

obchodního sdělení. Rada tedy nemá za úkol kontrolovat pouze jejich obsah a určité 

tematické zaměření, ale zároveň mnoţství a způsob, jakým jsou do vysílání zařazovány. 

S účinností od 1. června 2010 bylo do zákona o vysílání zařazeno ustanovení § 

49 odst. 3, jeţ stanoví podmínku, podle které provozovatel televizního vysílání s licencí 

nesmí vysílání filmů vyrobených pro televizi, kinematografických děl a zpravodajských 
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pořadů přerušit reklamou nebo teleshoppingovými šoty více než jednou za každý 

plánovaný časový úsek v trvání alespoň 30 minut. Provozovatel rozhlasového vysílání s 

licencí nesmí vysílání zpravodajských pořadů přerušit reklamou nebo 

teleshoppingovými šoty více než jednou za každý plánovaný časový úsek v trvání 

alespoň 30 minut. Do plánovaného časového úseku vysílání filmů vyrobených pro 

televizi, kinematografických děl a zpravodajských pořadů se započítává zařazená 

reklama a teleshoppingové šoty. 

Podobného významu je pak ustanovení následujícího odstavce téhoţ paragrafu, 

které se však speciálně věnuje dětským pořadům a jejich případnému přerušování 

reklamou či teleshoppingem. Takovéto pořady mohou být tímto způsobem přerušeny 

pouze jednou za kaţdý plánovaný časový úsek o délce 30 minut, ale pouze v případě, ţe 

stopáţ pořadu pro děti je bez započtení dané reklamy či teleshoppingu delší neţli právě 

30 minut. 

Tato ustanovení se však vztahují pouze na provozovatele vysílání nikoliv na 

základě zákona, neboť ten smí vkládat reklamu a teleshoppingové šoty pouze mezi 

pořady nebo do přirozených přestávek v pořadech.
129

 Přičemţ příkladem přirozené 

přestávky můţe v takovémto případě být přestávka sportovního utkání, které je 

zařazeno do televizního vysílání (přestávka mezi třetinami hokejového či poločasy 

fotbalového utkání, apod.).   

Na tato ustanovení určující moţnost zařazování reklam a teleshoppingů do 

vysílání pak navazují ustanovení následujících paragrafů, které stanoví, v jakém 

maximálním rozsahu lze tato obchodní sdělení do vysílání vloţit v případě televizního 

(§ 50) a rozhlasového (§ 51) vysílání. 

Rovněţ tento způsob regulace reklamy a teleshoppingu zákonem č. 231/2001 

Sb. je stanoven odlišně pro veřejnoprávní a ostatní provozovatele vysílání.  

V případě provozovatelů ze zákona je toto časové omezení stanoveno pro 

celkový denní rozsah na kaţdém jednom z jejich programů,
130

 přičemţ případný 

nevyuţitý čas z jednoho programu nemohou vyuţít na programu jiném.
131

 

                                                 

129
 Ustanovení § 49 odst. 7 zákona č. 231/2001 Sb. 

130
 Podrobněji ustanovení § 50 odst. 1 a § 51 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. 

131
 Podrobněji ustanovení § 50 odst. 5 a § 51 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. 
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V případě ostatních provozovatelů čas vyhrazený reklamě a teleshoppingu v 

rozhlasovém vysílání nesmí přesáhnout 25 % denního vysílacího času.
132

 Rozsah 

reklamy a teleshoppingu v televizním vysílání provozovatelů nikoliv ze zákona se však 

stanoví podle ustanovení § 50 odst. 2 zákona o vysílání ve vztahu také k jedné vysílací 

hodině, v jejímţ průběhu nelze odvysílat více jak dvanáct minut reklamy a 

teleshoppingu. 

Na svém 3. zasedání konaném 8. února 2011 vydala Rada své stanovisko 

k výkladu této problematiky, ve kterém uvádí, ţe pod pojmem „čas vyhrazený reklamě 

a teleshoppingu“ je třeba chápat čas, který počíná běžet v okamžiku, kdy skončí předěl 

oznamující začátek reklamního (teleshoppingového) bloku, a končí v okamžiku, kdy 

začne předěl oznamující konec tohoto reklamního (teleshoppingového) bloku. Obsah 

vysílání mezi předěly, které oddělují reklamu (teleshopping) od ostatních částí vysílání, 

je nutno chápat jako reklamu (teleshopping), a proto je nezbytné tuto část vysílání 

počítat do celkového objemu odvysílané reklamy (teleshoppingu). Není přitom 

rozhodné, zda se v daném úseku vyskytují i technické prvky nereklamního charakteru, 

jakými mohou být například obrazové pauzy mezi jednotlivými reklamními 

(teleshoppingovými) spoty.
133

  

Z toho je patrné, ţe Rada při počítání celkového času odvysílaných reklam a 

teleshoppingů započítává pouze reklamní a teleshoppingové spoty (ovšem včetně 

drobných pauz mezi nimi) a nikoliv i prvky, jimiţ jsou v souladu s poţadavkem 

ustanovení § 49 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. řádně oddělené od ostatních 

částí vysílání. 

Problematice časového rozsahu reklamy a teleshoppingu a jeho překračování se 

rovněţ věnoval Nejvyšší správní soud, jenţ ve svém rozsudku ze dne 31. května 2011 

pod sp. zn. 8 As 44/2010-70 uvedl, ţe nemůţe obstát argument, který tvrdí, ţe zákon 

precizně stanovuje časové limity pro vysílání reklam, a proto je třeba i to nejmenší 

překročení limitů považovat za společensky nebezpečné. Čas vyhrazený reklamě a 

teleshoppingovým šotům v televizním vysílání je stanoven maximálně počtem 12 minut 

                                                 

132
 Ustanovení § 51 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb. 

133
 Stanovisko Rady přijaté dne 8. února 2011 k výkladu § 50 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., resp. § 50 

odst. 1 téhož zákona. Dostupné také z WWW: <http://www.rrtv.cz/cz/static/cim-se-ridime/pravni-

stanoviska/index.htm>. 
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během jedné vysílací hodiny. Zákonodárce definoval maximální přípustnou hranici 

exaktně, aby bylo ve všech případech zřejmé, zda byla tato hranice překročena či nikoli. 

To však samo o sobě neznamená, že by byť i sebekratší překročení této hranice muselo 

být vždy společensky nebezpečné pouze a jen proto, že byl hodinový limit překročen. 

Nejvyšší správní soud tak vyslovil závěr, podle kterého kaţdé překročení 

zákonem stanoveného limitu pro vysílání reklam a teleshoppingu není automaticky 

porušením zákona o vysílání. Podle jeho názoru je potřeba zaměřit se na prvek 

společenské nebezpečnosti takovéhoto jednání, jeţ formální znaky skutkové podstaty 

správního deliktu nepochybně naplňuje. 

Soud v této souvislosti zároveň konstatoval, ţe Obecně nelze stanovit, o kolik 

sekund či minut by musel být maximální hodinový limit pro vysílání reklamy překročen, 

aby byla vždy dána též potřebná míra společenské nebezpečnosti správního deliktu. 

Podstatnou roli tu nepochybně bude hrát skutečnost, že za šíření reklam v televizním 

vysílání jsou hrazeny zadavateli reklam nemalé částky a reklamní čas je proto cenným 

zbožím, tím spíše, pokud je jeho přípustný rozsah ve vysílání omezen právními předpisy. 

Přesto však konkrétní okolnosti, za kterých k překročení hodinového limitu došlo, i se 

zřetelem k délce tohoto překročení, musí ústit v přesvědčivý závěr, zda bylo či nebylo 

jednání žalobce společensky nebezpečné. Tím spíše, pokud došlo k překročení časového 

limitu v téměř nejkratším možném rozsahu a divák jej nepochybně při sledování vysílání 

nemohl rozpoznat. 

V důsledku tohoto rozhodnutí je tedy právě na Radě, aby v kaţdém 

individuálním případě posoudila, zda k překročení časového rozsahu stanoveného 

zákonem o vysílání pro tyto typy obchodního sdělení došlo například v důsledku snahy 

o dosaţení co nejvyšších zisků z vysílání reklamy a teleshoppingu, nebo zda se jednalo 

pouze o nepatrné překročení právě v důsledku například součtu drobných pauz mezi 

jednotlivými reklamními (teleshoppingovými) spoty. 

Vedle toho je ovšem potřeba zároveň věnovat pozornost ustanovením, jeţ 

stanoví taxativní výčet případů, které do časového rozsahu reklamy a teleshoppingu 

nezapočítávají. Vedle vysílání teletextu, o němţ se zmiňuje ustanovení § 50 odst. 3 

zákona o vysílání, jde hlavně o oznámení provozovatele vysílání týkající se jeho 

vlastních pořadů a doprovodných výrobků nebo služeb, které jsou od těchto pořadů 

přímo odvozeny, na oznámení o sponzorování nebo umístění produktu, na bezúplatně 
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odvysílaná oznámení ve veřejném zájmu nebo ve prospěch obecně prospěšných cílů a 

na bezúplatně odvysílaná upozornění na charitativní akce.
134

  

Za bezúplatně odvysílaná oznámení ve veřejném zájmu nebo ve prospěch 

obecně prospěšných cílů pak lze povaţovat například krátké spoty zařazené v roce 2011 

do televizního vysílání na programech Nova, Prima a Televize Barrandov v rámci 

kampaně Rady s názvem Vaše dítě, vaše televize, vaše zodpovědnost, která je zaměřena 

zejména na rodiče dětí a mladistvých, na nichţ rovněţ spočívá úkol zváţit, co je pro 

tyto potenciálně ohroţené diváky zejména na televizní obrazovce vhodné.
135

  

Vedle podrobné úpravy reklamy a teleshoppingu hovoří zákon o vysílání 

samostatně rovněţ o dalším typu obchodního sdělení, jímţ je sponzorování. 

Sponzorováním je podle definice tohoto zákona 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.
136

 

Z tohoto ustanovení je tedy a contrario patrné, ţe se jedná o typ obchodního 

sdělení, prostřednictvím něhoţ by nemělo docházet k prezentaci provozovatelů vysílání 

či poskytovatelů audiovizuálních mediálních sluţeb na vyţádání podle zákona č. 

132/2010 Sb. Nicméně o tomto hovoří pouze toto ustanovení, které poskytuje definici 

sponzorování. V zákoně o vysílání pak není uveden ţádný zákaz či povinnost a ani 

ţádné ustanovení o pokutě, jeţ by tomuto odpovídaly, neboť tento zákon výslovně 

zakazuje pouze sponzorování osobami, které se zabývají prodejem cigaret nebo jiných 

tabákových výrobků,
137

 a omezuje sponzorování osobami, jejichţ předmět činnosti 

zahrnuje výrobu nebo distribuci léčivých přípravků nebo léčebné postupy.
138

 

                                                 

134
 Ustanovení § 50 odst. 4 zákona č. 231/2001 Sb. 

135
 Srov. Vaše dítě, vaše televize, vaše zodpovědnost. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání [online]. 

[cit. 2011-09-10]. Dostupné z WWW: <http://www.rrtv.cz/cz/static/prehledy/medialni-

gramotnost/televizni-kampan-rrtv.htm>. 

136
 Ustanovení § 2 odst. 1 písm. s) zákona č. 231/2001 Sb. 

137
 Podr. ustanovení § 53 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb. 

138
 Podr. ustanovení § 53 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. 
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Sponzorské vzkazy takovýchto subjektů tedy nelze nikterak postihnout, coţ je dalším 

z příkladů ne zcela do konce dotaţené myšlenky zákonodárce v oblasti regulace 

rozhlasového a televizního vysílání. 

Výslovný zákaz sponzorování se však vtahuje rovněţ ke konkrétnímu druhu 

pořadů a programů. Sponzorovat nelze zpravodajské a politicko-publicistické pořady,
139

 

ani programy na tento druh pořadů zaměřené tím, ţe zpravodajské a politicko-

publicistické pořady tvoří nadpoloviční podíl jejich denního vysílacího času.
140

 

Sponzorování je v rámci rozhlasového a televizního vysílání vnímatelné 

v podobě tzv. sponzorských vzkazů či spotů, které odpovídají povinnosti stanovené 

v ustanovení § 53 odst. 4 zákona o vysílání, podle níţ je provozovatel vysílání povinen 

každý zcela nebo zčásti sponzorovaný pořad vždy na začátku a dále v průběhu nebo na 

konci zřetelně označit jménem nebo názvem, obrazovým symbolem (logem) nebo jinou 

značkou sponzora, kterou se rozumí zejména odkaz na jeho výrobky, služby nebo na 

jejich charakteristický znak. Obdobně je pak takováto povinnost stanovena pro 

provozovatele vysílání, u kterého dochází ke sponzorování jeho programu.
141

 

Pro provozovatele vysílání tím ovšem vzniká ještě další povinnost, a to zajistit, 

aby případný sponzorský vzkaz odpovídal skutečně pouze definici sponzorování a 

nenaplňoval tak znaky reklamy, neboť by se v takovém případě dopouštěl zařazování 

neoddělené reklamy, coţ by bylo v rozporu se zákonem o vysílání.
142

 

Této úzké hranici mezi dvěma typy obchodního sdělení, přesněji mezi reklamou 

a sponzorováním, jiţ věnovala pozornost nejen Rada v rámci několika správních řízení, 

ale zároveň i správní soudnictví, kterým byla přezkoumána mnohá rozhodnutí Rady 

přijatá v rámci této problematiky. 

 Za přínosný lze v této souvislosti povaţovat rozsudek Nejvyššího správního 

soudu ze dne 9. listopadu 2006, sp. zn. 7 As 81/2005-79. Jedná se tedy o poměrně starý 

                                                 

139
 Ustanovení § 53 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb. 

140
 Srov. ustanovení § 53 odst. 7 zákona č. 231/2001 Sb. 

141
 Podr. ustanovení § 53 odst. 5 zákona č. 231/2001 Sb. 

142
 Srov. ustanovení § 49 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. 
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rozsudek (poměřováno vzhledem k rychlému vývoji tohoto odvětví), který je ovšem 

stále povaţován za vzor, podle jehoţ závěrů rozhodují správní soudy doposud.
143

 

Nejvyšší správní soud v rámci tohoto rozsudku vyslovil závěr, ţe sponzorský 

vzkaz může ve svém důsledku obsahovat reklamní sdělení v širším slova smyslu, tj. 

sdělení veřejně propagující obchodní firmu, výrobek, zboží či službu, a dále i slogan, tj. 

určité slovní spojení charakterizující podnikatele či jeho výrobek, zboží nebo službu. 

Dále musí takovýto sponzorský vzkaz dostát všem pravidlům stanoveným v ust. § 53 

zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání a rovněž v ust. § 48 odst. 1 až 

3 cit. zákona (z důvodů výše uvedených). V této souvislosti Nejvyšší správní soud 

zdůrazňuje, že základním účelem sponzorování je vytvoření dobrého jména, pověsti 

právnické či fyzické osoby či jeho výrobků (tzv. goodwill). Tento účel proto musí sloužit 

jako odlišující kritérium pro reklamu a sponzorování, protože tam, kde by sponzorský 

vzkaz vybízel ke koupi určitého výrobku podnikatele, by se již nejednalo o sponzorský 

vzkaz, nýbrž o reklamu. Sponzorováním si tak sponzor vytváří goodwill, povědomí u 

diváka, prezentuje svou existenci, předmět činnosti a výsledek tohoto předmětu, aby ho 

následně reklamou přesvědčil o koupi tohoto konkrétního výrobku. Tento závěr je plně 

akceptovatelný i ve světle Směrnice Rady 89/552/EHS z 3. října 1989, o koordinaci 

některých zákonných ustanovení, předpisů či administrativních postupů členských států 

týkajících se výkonu činností souvisejících s televizním vysíláním, ve znění směrnice 

97/36/ES Evropského parlamentu a rady z 30. června 1997, kterou se mění směrnice 

Rady 89/552/EHS, o koordinaci některých právních a správních předpisů členských 

států upravujících provozování televizního vysílání, jež ve svém čl. 1 písm. e) rozumí 

sponzorováním jakýkoli příspěvek poskytnutý veřejným nebo soukromým subjektem, 

který se nezabývá činnostmi v oblasti televizního vysílání či produkce audiovizuálních 

děl, na financování televizních pořadů s cílem propagovat vlastní jméno, obchodní 

značku, pověst a postavení, činnost či výrobky. Klasickým příkladem sponzorského 

vzkazu vytvořeného dle zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání tak 

bude grafická prezentace loga sponzora či jeho výrobku doprovázená sloganem 

charakterizujícím sponzora či výrobek, spíše statického charakteru, s uvedením, že se 

jedná o sponzora konkrétního pořadu. V žádném případě však nemůže jít o takové 

                                                 

143
 Příkladem můţe být rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 31. Srpna 2011, sp. zn. 6 As 

10/2011-93,  který ze zmíněného rozsudku výslovně cituje. 
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ztvárnění, kde by ústředním motivem bylo přesvědčení diváka o koupi určitého výrobku 

zdůrazňováním jeho kvalit, srovnáváním s podobnými či nějaký reklamní příběh, tj. 

dynamický charakter vysílaného sdělení. 

Sponzorování se tedy od reklamy odlišuje tím, ţe má příjemci vysílání dát 

najevo existenci subjektu, který je v daném případě sponzorem. Takovýto subjekt má 

vstoupit v podvědomí prezentací své činnosti, vytvořením tzv. goodwill, jakési dobré 

pověsti či dobrého nebo známého jména. V ţádném případě nesmí prostřednictvím 

sponzorských spotů přesvědčovat ke koupi svých výrobků nebo vyuţití sluţeb, jeţ 

nabízí, neboť takováto propagace je hlavním znakem reklamy.  

Na základě tohoto hlavního kritéria musí tedy Rada posuzovat jednotlivé spoty 

označované za sponzorské vzkazy, zda jiţ nevykazují charakter spotů reklamních. 

O reklamu, která by mohla být sponzorovi pořadu či programu poskytnuta, však 

nejde pouze přímo v rámci daného sponzorského vzkazu. Zákon o vysílání rovněţ 

pamatuje na případ, kdy by mohlo dojít k přesvědčování posluchače či diváka ke koupi 

výrobků či vyuţití sponzorových sluţeb v rámci daného sponzorovaného pořadu a 

programu. Je tedy zcela zakázáno ovlivňování obsahu a chronologického uspořádání 

takového pořadu či dalších částí vysílání ze strany sponzorů
144

 a zároveň rozhlasové 

nebo televizní programy a pořady, které jsou sponzorovány, nesmí přímo nabádat k 

nákupu nebo pronájmu zboží nebo služeb, zejména zvláštním zmiňováním zboží nebo 

služeb za účelem propagace.
145

 

Zcela novým prvkem, s nímţ se muţe setkat pouze divák televizního vysílání, je 

institut tzv. umístění produktu.  

Ten byl coby nový typ obchodního sdělení, kterým se rozumí 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,
146

 za niţ 

lze povaţovat případy upravené v ustanovení § 53a odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 

Sb., do úpravy zákona o vysílání zařazen novelou
147

 s účinností od 1. června 2010. 

                                                 

144
 Podrobněji ustanovení § 53 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. 

145
 Ustanovení § 53 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. 

146
 Ustanovení § 2 odst. 2 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. 

147
 Zákon č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních sluţbách na vyţádání. 
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U pořadů obsahujících umístění produktu, kterými však nesmějí být pořady pro 

děti,
148

 vyţaduje zákon o vysílání, aby byly jako takovéto pořady zřetelně označeny. 

Z této povinnosti však existuje zákonem předpokládaná výjimka, podle níţ toto 

označení nemusejí obsahovat pořady, které nebyly vyrobeny přímo provozovatelem 

vysílání nebo případně přímo pro něj.
149

 

Vzhledem k okolnosti, ţe se tedy jednalo o nový prvek v oblasti televizního 

vysílání a ţe zákon například nikterak nespecifikuje, jak má zřetelné a řádné označení 

pořadů obsahujících umístění produktu vypadat, přijala Rada doporučení související 

s aplikací nové právní úpravy umístění produktu.
150

 

V rámci tohoto doporučení zveřejnila svoji představu o podobě označení 

takovýchto pořadů, kterým by měl být piktogram v podobě bílých písmen PP, jeţ 

představují zkratku mezinárodního označení pro umístění produktu (product 

placement), na černém podkladu, přičemţ by neměl být menší neţ 15% obrazovky.  

Doporučení ohledně tohoto piktogramu obsahovalo ještě další představy Rady, 

které měly reagovat zejména na skutečnost, ţe umístění produktu je novým prvkem ve 

vysílání a ţe je s ním potřeba širokou veřejnost blíţe seznámit, nicméně lze konstatovat, 

ţe označení pořadů obsahujících umístění produktu se ve spolupráci s provozovateli 

vysílání ustálilo na této základní podobě. 

Takovéto označení zákon poţaduje na začátku a na konci pořadu s umístěným 

produktem a zároveň v případě přerušení pořadu reklamou nebo teleshoppingovým 

šotem také po takovémto přerušení.  

V souvislosti s tímto vyšla však najevo otázka, zda lze piktogram poţadovat také 

po provozovatelích vysílání ze zákona, v jejichţ případě nedochází k přerušení pořadu 

reklamou či teleshoppingem, neboť to zákon o vysílání nepřipouští, ale tzv. přirozenou 

přestávkou v pořadech podle ustanovení § 49 odst. 7 zákona o vysílání. 

Na svém 17. zasedání dne 7. září 2010 přijala Rada pod pořadovým číslem 46 

řadu upozornění na porušení zákona podle ustanovení § 59 zákona o vysílání, která se 

týkala této problematiky a z nichţ lze jako příklad uvést to, kterým Rada upozornila 

provozovatele Česká televize, IČ 00027383, se sídlem Na Hřebenech II, 140 70 Praha 4 
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– Kavčí Hory, na porušení § 53a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním 

pořadu Studio MS, které obsahovalo přenos fotbalového utkání Brazílie a KLDR, dne 

15. června 2010 na programu ČT4 od 20:09 hodin se dopustil porušení povinnosti, 

podle které musejí být pořady obsahující umístění produktu na začátku, na konci a v 

případě přerušení reklamou nebo teleshoppingovými šoty rovněž po tomto přerušení 

zřetelně označeny jako pořady obsahující umístění produktu, aby diváci nemohli být 

žádným způsobem uvedeni v omyl o povaze těchto pořadů, neboť nedošlo k takovému 

označení po reklamách v rámci přirozených přestávek v pořadu.   

Z toho je patrné, ţe předmětné ustanovení je tedy Radou vykládáno jako 

vztahující se rovněţ na provozovatele vysílání ze zákona, u kterého dojde k přerušení 

pořadu přirozenou přestávkou. Tento výklad lze akceptovat, vzhledem k účelu daného 

ustanovení, jímţ je upozornit diváka na povahu takového pořadu. Lze tedy říci, ţe tímto 

svým výkladem Rada odstranila další nedostatek ve znění zákona o vysílání. 

V souvislosti s institutem umístění produktu pak lze spatřovat určitou podobnost 

k ostatním typům obchodních sdělení, a to zejména sponzorování, neboť umístěným 

produktem nesmějí být cigarety nebo jiné tabákové výrobky, ani léčivé přípravky či 

léčebné postupy dostupné na lékařský předpis.
151

  

Zákon o vysílání zároveň u pořadů s umístěným produktem zakazuje jakékoliv 

ovlivňování jejich obsahu a doby zařazení do vysílání ze strany subjektů, které nejsou 

provozovatelem vysílání, který pořad vyrábí nebo pro nějţ je pořad vyráběn. Pořady 

dále nesmějí přímo nabádat k nákupu nebo pronájmu umístěného produktu, nesmějí 

tedy těmto výrobkům a sluţbám poskytovat reklamní prostor. 

Účinky podobné reklamě by však mohly v souvislosti s umístěným produktem 

nastat rovněţ v případě, kdy by tomuto zboţí či sluţbám byla v rámci pořadu věnována 

aţ přehnaná pozornost. Tohoto rizika si byl zákonodárce dobře vědom, neboť do znění 

zákona o vysílání zařadil rovněţ ustanovení § 53a odst. 2 písm. c), podle kterého pořady 

obsahující umístění produktu nesmějí nepatřičně zdůrazňovat umístěný produkt. 

K tomuto poměrně stručnému znění zaujala Rada takové výkladové stanovisko, 

podle kterého za nepatřičné zdůrazňování produktu povaţuje zejména neopodstatněné 

zmiňování produktu nad rámec dějového kontextu s cílem na produkt upozornit a 
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vzbudit divákův zájem o produkt, vyzdvihování a vychvalování kvalit produktu, 

nepřirozená kumulace výskytu jediného produktu, uvedení kontaktu (adresy, www 

stránek, telefonního kontaktu) na prodejce produktu či poskytovatele služby a 

zdůrazňování produktu obrazovými prostředky (detaily produktu bez zjevného 

dramaturgicko-režijního opodstatnění).
152

 

Jako konkrétní příklad pak lze uvést upozornění na porušení zákona podle 

ustanovení § 59 zákona o vysílání, které Rada přijala na svém 24. zasedání dne 21. 

prosince 2010 pod pořadovým číslem 11 a kterým upozornila provozovatele vysílání 

CET 21 spol. s r.o., se sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 1078/5, PSČ 15200, IČ: 

45800456, na porušení § 53a odst. 2 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se 

dopustil tím, že dne 1. prosince 2010 v rámci pořadu Ulice, odvysílaného od 18:25 

hodin na programu Nova, odvysílal dvě na sebe dějově navazující scény (v časech 4:40 

a 7:04 minut od začátku pořadu), v nichž byl nepatřičně zdůrazněn umístěný produkt, 

konkrétně fixační pasta Corega. Popis scény: Čas 4:40 – muž (herec Vladimír Brabec) 

za stolem krájí jídlo na talíři. Ticho, pouze tikot hodin. Muž se tváří nervózně a 

nešťastně. Posléze vztekle odhodí příbor, se slovy „krucifix, mám já tohle zapotřebí,“ 

vstává od stolu, ze zásuvky vyndává krabičku a brožuru. Ozývá se svěží hudba. Muž 

krabičku postaví na stůl tak, že je na ní čitelný nápis Corega. Posadí se za stůl a listuje 

brožurou. Je patrné, že jde o návod k použití fixační pasty Corega. Muž čte návod, tiše 

pronáší „aha“ a „hmm“, sahá si na čelist a mimicky naznačuje, že se mu uvolnila 

protéza. Vzápětí se prudce zvedne od stolu, bere krabičku s pastou Corega a odchází. 

Ještě se zastavuje, vrací, a bere s sebou i návod. Celá scéna trvá 50 vteřin. V čase 7:04 

scéna pokračuje. Muž sedí za stolem, před ním leží na výrazném místě krabička se 

zřetelným nápisem Corega. Muž s napjatým výrazem kousne do topinky. Ozve se 

křupavý zvuk, protéza si s topinkou poradila. Pianissimo se rozezní něžná hudba. Muž 

se tiše spokojeně zasměje a uznale zamručí. Se šťastným výrazem ve tváři žvýká sousto a 

vítězoslavně si mne ruce. Délka scény je 14 vteřin. Dvojscéna trvá celkem 64 vteřin a 

nemá žádnou přímou návaznost na předchozí ani následující dějový obraz. Produkt je 

hlavním motivem scénky, jejímž jediným sdělením je informace, že uvolní-li se nám 

protéza, použijme fixační krém Corega, přičemž se poučme návodem na použití. Scéna 
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má charakter reklamního spotu. Výrobek je dominantní částí obrazu, celý děj se točí 

kolem jeho funkce, herec na scéně neprovádí žádnou jinou akci, plně se soustředí na 

předvedení výrobku. Reklamní jazyk je patrný na stavbě scény, která je postavena na 

souslednosti děje člověk má problém – nabízíme řešení – řešení je aplikováno, problém 

je vyřešen. Žádný jiný verbální či neverbální obsah scéna nemá, dokonce ani 

nepředstírá, že by ho měla. Je zařazením a obsahem zcela samoúčelná. Zařazením této 

scény se provozovatel dopustil porušení ustanovení zákona o vysílání, podle kterého 

pořady obsahující umístění produktu nesmějí nepatřičně zdůrazňovat umístěný produkt. 

Rada v rámci tohoto upozornění na porušení zákona poměrně podrobně popsala 

scénu, která obsahovala prvky, jeţ podle jejího uváţení nelze hodnotit jako v souladu se 

zákonem o vysílání, čímţ zároveň v praxi uvedla příklad nepatřičného zdůrazňování 

v rámci pořadu obsahujícího umístění produktu. 

   

2. Zákon č. 40/1995 Sb. 

 

Problematice obchodních sdělení ve spojitosti s Radou se však zároveň věnuje 

samostatný zákon, jímţ je v tomto případě zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. 

Tento zákon, jak je ostatně patrno z jeho názvu, se věnuje obecné úpravě 

reklamy, kterou pro své účely vykládá vlastní definicí, podle níţ se reklamou 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,
153

pokud není tímto zákonem 

stanoveno jinak. 

Konkrétně svoji věcnou působnost tento zákon vymezuje ve svém ustanovení § 

1 odst. 1, jímţ se zároveň hlásí k evropské spolupráci v oblasti regulace reklamy a 

k výsledkům takovéto činnosti.  

Zákon o regulaci reklamy dále výslovně hovoří o úpravě sponzorování.
154

 V této 

souvislosti se však nabízí otázka, zda takováto zákonná úprava není příliš omezená či 
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úzká a zda poněkud nezamrzla v době dřívější. Od doby, kdy byl tento zákon přijat a 

kdy byl zcela postačujícím, neboť dokázal pokrýt víceméně veškeré prvky komerční 

propagace, došlo totiţ v této oblasti k určitému vývoji a zaměříme-li se na definici 

reklamy, jak ji zákon o regulaci reklamy přináší, můţeme dospět k závěru, ţe lze 

spatřovat určitou podobnost s definicí obchodního sdělení podle zákona o vysílání, pod 

které však lze podřadit jak reklamu, tak sponzorování a dále i další instituty jako 

například teleshopping či umístění produktu. Jde tedy o to, zda vymezení se zákona o 

regulaci reklamy na pouze reklamu a sponzorování není příliš úzké a zda by tedy neměl 

být upraven tak, aby pokrýval celou oblast. Svým způsobem by stačilo pouze odstranit 

ustanovení speciálně připomínající sponzorování a zákon nadále vykládat jako 

upravující reklamu v širším smyslu, tedy coby obchodní sdělení. 

Za orgán příslušný k výkonu dozoru nad dodržováním tohoto zákona pro 

reklamu šířenou v rozhlasovém a televizním vysílání a v audiovizuálních mediálních 

službách na vyžádání a pro sponzorování v rozhlasovém a televizním vysílání a v 

audiovizuálních mediálních službách na vyžádání
155

 je zákonem č. 40/1995 Sb. 

ustanovena právě Rada. 

Působnost Rady podle tohoto zákona však byla omezena přijetím zákona č. 

145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru, podle něhoţ musí reklama nabízející 

spotřebitelský úvěr či zprostředkování takovéhoto úvěru za současného uvedení jeho 

nákladů obsahovat tímto zákonem stanovené informace.
156

 Zákonem č. 145/2010 Sb. 

(…) de facto došlo k prolomení § 7 odst. 1 písm. a), dle kterého příslušným orgánem k 

výkonu dozoru nad reklamou šířenou v rozhlasovém a televizním vysílání a v 

audiovizuálních mediálních službách na vyžádání je Rada pro rozhlasové a televizní 

vysílání, neboť v případě dozoru nad reklamou (tedy i televizní, rozhlasové) na odložené 

platby, půjčky, úvěry či jiné obdobné služby je dle § 19 zákona č. 145/2010 Sb. orgánem 

dozoru Česká obchodní inspekce (ČOI) případně Česká národní banka (ČNB). 
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Působnosti ČOI pak podléhají subjekty, které nepodléhají dozoru ČNB (viz § 44 a § 44a 

zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance).
157

 

Rozdíl mezi působností Rady podle zákona o regulaci reklamy a podle zákona o 

vysílání je pak nutno spatřovat v tom smyslu, ţe podle zákona o regulaci reklamy lze za 

rozpor se zákonnými pravidly pro reklamu a sponzorování postihnout zadavatele
158

 a 

zpracovatele.
159

  

Zákon o vysílání se vedle toho vztahuje pouze na provozovatele vysílání, jenţ je 

ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. pouhým šiřitelem reklamy. I tomu jsou však uloţeny 

zákonem o regulaci reklamy určité povinnosti, za jejichţ porušení mu hrozí zákonem 

předpokládané následky. Nejvýznamnější z těchto povinností je pak zřejmě ta, která 

přikazuje spolupráci s Radou v případě správního řízení podle zákona o regulaci 

reklamy.
160

 

Nejpřísnější postih přitom zákon o regulaci reklamy uplatňuje vůči zpracovateli 

reklamy, neboť ten se nemůţe své odpovědnosti za obsah šířené reklamy (v našem 

případě prostřednictvím rozhlasového a televizního vysílání) zprostit ani odkazem na 

pokyny, které dostal od zadavatele. 

Zákon tím poukazuje na skutečnost, ţe v případě zpracovatele hovoříme o 

subjektu, jenţ v oblasti reklamy vyvíjí určitou odbornou činnost, s níţ rovněţ souvisí 

povinnost seznámit se s předpisy tuto oblast upravujícími, dodrţovat je a jejich význam 

objasnit i druhé straně, tedy zadavateli. Zpracovatel je tak postaven do úlohy určité 

poslední hráze, která má zabránit porušování předpisů upravujících reklamu a její 

obsah. 
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V otázce pravdivosti však existuje pro zpracovatele reklamy z této odpovědnosti 

moţnost liberace, neboť ne vţdy bude u poskytnutých informací pro zpracování 

reklamy schopen jejich pravdivost posoudit.
161

  

S výše uvedeným ostatně koresponduje ustanovení § 48 odst. 3 zákona o 

vysílání, podle jehoţ části před středníkem za pravdivost údajů obsažených v 

obchodním sdělení odpovídá zadavatel obchodního sdělení. 

Zadavatel se přitom naopak své odpovědnosti za obsah reklamy šířené 

prostřednictvím rozhlasu či televize můţe v případě správního řízení před Radou 

zprostit vţdy, kdyţ prokáţe, ţe porušení zákona bylo způsobeno zpracovatelovým 

nedodrţením jeho pokynů. 

Přísnější přístup k subjektu, který je v případě reklamy zpracovatelem zároveň 

dokazuje obecná úprava odpovědnosti podle zákona č. 40/1995 Sb., jeţ zpracovatele 

zmiňuje na prvním místě, přičemţ ten odpovídá za obsah reklamy v plném rozsahu, 

byla-li zpracována pro jeho vlastní potřebu.
162

 Teprve v případě, ţe si u něj někdo 

druhý reklamu objednal, ať uţ se jedná o právnickou či fyzickou osobu, odpovídá tento 

subjekt se zpracovatelem společně a nerozdílně. 

Zmínka o společné a nerozdílné odpovědnosti nejvíce vyzívá k pouţití klasické 

solidární odpovědnosti, která je v České republice zřejmě nejvíce spojována 

s občanským právem a kterou lze vyjádřit heslem „Jeden za všechny, všichni za 

jednoho“. Znamená to, že každý z více škůdců odpovídá za všechny ostatní škůdce, a 

naopak všichni škůdci odpovídají za každého jednotlivého škůdce.
163

 Podle tohoto by 

tedy správní řízení vedené či rozhodnuté v případě zpracovatele mělo Radu zcela 

uspokojit a kroky proti zadavateli by tak nebyly nutné, ba ani moţné, a naopak. 

Případně by zde mohl být poţadavek společného správního řízení po tyto dva subjekty. 

Takovýto výklad předmětného ustanovení byl však právě v souvislosti 

s rozhodováním Rady prolomen rozhodovací praxí správních soudů. Například Městský 

soud v Praze ve svém rozsudku č. j. 10 Ca 334/2007-44 ze dne 13. března 2008 uvedl, 

ţe dané ustanovení totiž nebrání správnímu orgánu vést samostatná řízení a to včetně 
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vydání samostatných rozhodnutí dle konkrétně zjištěných skutečností. Tento rozsudek 

byl sice následně zrušen Nejvyšším správním soudem, nicméně nestalo se tomu tak 

z důvodu tohoto vysloveného názoru. 

Konstantní postoj v této otázce ostatně dokazuje novější rozsudek městského 

soudu, který v jiné věci konstatoval, ţe předmětné ustanovení § 6b odst. 1 zákona o 

regulaci reklamy vymezuje okruh osob odpovídajících za správní delikt. Charakter 

odpovědnosti zadavatele i zpracovatele reklamy dle citovaného zákonného ustanovení 

nezakládá nezbytnost vést společné řízení jak proti zpracovateli reklamy, tak proti 

zadavateli reklamy, nemění nic na výši i solidárním způsobu odpovědnosti těchto obou 

adresátů normy, a proto nemá vliv na zákonnost rozhodnutí. Vést samostatná řízení a to 

včetně vydání samostatných rozhodnutí dle konkrétně zjištěných skutečností je možností 

správního úřadu a není v rozporu s právem.
164

 

Podmínku, podle níţ za soulad se zákonem o regulaci reklamy odpovídají 

zpracovatel a zadavatel společně a nerozdílně, je tak potřeba vykládat pouze v tom 

smyslu, ţe za obsah reklamy odpovídají oba dva. 

Takovýto výklad lze zároveň vytušit z ustanovení § 7a zákona o regulaci 

reklamy. Kdyby nebylo moţné postupovat proti zpracovateli a zadavateli reklamy 

individuálně a proti kaţdému z nich, nemusela by jim být stanovena povinnost na výzvu 

pro účely správního řízení sdělit v našem případě Radě informace o druhém ze subjektů. 

Takovéto informace pak musejí sdělit i o osobě šiřitele, jsou-li k tomu vyzváni. 

 

2. 1. Zákazy v oblasti reklamy 

 

Zákon o regulaci reklamy upravuje některé praktiky a případy, které jsou 

v souvislosti s reklamou zcela zakázány. 

Děje se tak pomocí ustanovení § 2, který obsahuje řadu případů, v nichţ 

můţeme spatřit určitou podobnost s úpravou zakázaných obchodních sdělení podle 

zákona o vysílání. 

Zakázaná je tedy například tzv. podprahová reklama či reklama skrytá. Reklama 

dále nesmí podporovat chování poškozující zdraví nebo ohrožující bezpečnost osob 

                                                 

164
 Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 22. července 2009, sp. zn. 9 Ca 406/2007-130. 
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nebo majetku, jakož i jednání poškozující zájmy na ochranu životního prostředí
165

 a je-li 

šířená společně s jinými sděleními, musí být zřetelně rozlišitelná a vhodným způsobem 

oddělena od ostatního sdělení.
166

 

Stejně tak můţeme podobnost se zákonem č. 231/2001 Sb. nalézt v případě 

ustanovení § 2c zákona o regulaci reklamy, jeţ upravuje vztah reklamy k osobám 

mladším osmnácti let věku ţivota.  

Současný zákon o vysílání se tak coby mladší zákonná úprava nechal inspirovat 

jiţ nastavenými pravidly pro tuto oblast, ve které je ve vztahu speciality k zákonu o 

regulaci reklamy, a následně se tyto zákony ve svém znění ubíraly prostřednictvím řady 

novelizací společnou cestou. Úpravu obchodních sdělení podle zákona 

upravujícího rozhlasové a televizní vysílání je tedy moţné vnímat jako určitý zvýšený a 

upřesněný apel na provozovatele vysílání coby šiřitele podle zákona č. 40/1995 Sb. 

Poměrně zajímavým je pak ustanovení § 2 odst. 3 zákona o regulaci reklamy, 

podle něhoţ reklama nesmí být v rozporu s dobrými mravy, zejména 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. Reklama nesmí napadat politické přesvědčení. 

Mohlo by se zdát, ţe předmětné ustanovení je potřeba vykládat v tom smyslu, ţe 

je zakázána kaţdá reklama, která spadá do kategorie uvedené v demonstrativním výčtu 

tohoto zákona, neboť tím je v rozporu s dobrými mravy, případně ta reklama, jiţ tako 

posoudí Rada. 

Nejvyšší správní soud je však toho názoru, ţe k naplnění skutkové podstaty 

podle § 2 odst. 3 je proto třeba, aby reklama využívala motivy strachu, a to takovým 

způsobem, že bude současně rozporná s dobrými mravy. Ne každý eventuální motiv 

strachu v reklamě proto bude automaticky protiprávní. Například upoutávka na 

hororový film bude nepochybně s prvkem strachu pracovat. Jen z tohoto faktu však 

samozřejmě nelze dovodit, že by se tím dostala také do rozporu s dobrými mravy. K 

                                                 

165
 Ustanovení § 2 odst. 4 zákona č. 40/1995 Sb.  

166
 Ustanovení § 2 odst. 5 zákona č. 40/1995 Sb. 
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porušení § 2 odst. 3 zákona o regulaci reklamy tedy samotné využití prvků strachu 

nestačí a eventuelní rozpor s dobrými mravy je nutno řádně odůvodnit.
167

 

Radě tedy nestačí posoudit, zda lze v reklamě uţité prvky zhodnotit jako dle 

jejího názoru rozporné s dobrými mravy, a to ani v případě ţe spadají do kategorie, na 

kterou výslovně pamatoval zákonodárce. Jejím úkolem je zároveň zváţit, jaké intenzity 

takovéto prvky jsou. Teprve aţ uţití takovýchto prvků překročí určitou pomyslnou 

hranici, coţ musí být řádně odůvodněno, lze hovořit o porušení předmětného 

ustanovení. 

 

2. 2. Omezení reklamy na konkrétní druhy zboží a služeb  

 

Vedle těchto ustanovení, která se týkají zákazů v oblasti reklamy obecně, věnuje 

zákon svoji pozornost rovněţ reklamě na konkrétní druhy zboţí a sluţeb. 

I v tomto však lze spatřovat značnou blízkost zákona o regulaci reklamy a 

zákona o vysílání, neboť například reklama na tabákové výrobky je zde upravena v tom 

smyslu, ţe její zařazení do rozhlasového či televizního vysílání je zcela vyloučeno, 

neboť se na něj nevztahuje ani jedna z výjimek uvedených v ustanovení § 3 odst. 4 

zákona č. 40/1995 Sb. 

Reklama na alkoholické nápoje vedle toho nesmí tento druh zboţí či jeho účinky 

jakkoliv vyzdvihovat či být zaměřena na osoby, které nedosáhly osmnácti let věku 

ţivota. Hovoříme tedy nikoliv o úplném zákazu, ale o značném omezení tohoto druhu 

reklamy. Zákon o regulaci reklamy dokonce pamatuje i na situaci, kdy by v reklamě 

byla při spotřebě alkoholických nápojů zobrazena osoba jako mladší osmnácti let pouze 

vypadající. I takovýto reklamní postup je v rozporu se zákonem.
168

 

Z ostatních zákonem o regulaci reklamy výslovně upravených druhů reklamy je 

pak vhodné připomenout povinnosti stanovené pro reklamu na potraviny.  

Jistě nelze pochybovat o tom, ţe tento druh reklamy se zejména na obrazovkách 

televizních přijímačů objevuje zcela běţně a ve velkém zastoupení. Není tedy divu, ţe 

tato problematika zaměstnává rovněţ Radu pro rozhlasové a televizní vysílání.  

                                                 

167
 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 15. září 2010, sp. zn. 1 As 47/2010-65. 

168
 Podr. ustanovení § 4 zákona č. 40/1995 Sb. 
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Největší pozornost je potom věnována konkrétnímu zástupci potravin, kterým 

jsou doplňky stravy.
169

 Je tomu zejména proto, ţe zákon o regulaci reklamy stanoví, ţe 

reklama na potraviny nesmí uvádět v omyl zejména přisuzováním potravině vlastností 

prevence, ošetřování, léčby nebo vyléčení lidských onemocnění nebo takové vlastnosti 

naznačovat.
170

Ani doplňky stravy tak nemohou prostřednictvím reklamy prezentovat 

tvrzené blahodárné účinky na lidský organismus. 

V této souvislosti se totiţ nejedná o to, zda daná potravina (doplněk stravy) 

takové účinky skutečně má a můţe opravdu pomoci, nejde tedy o to, zda je omylu 

dosaţeno uvedením nepravdivých údajů o vlivu potravin na lidský organismus. Omylu, 

který je tímto ustanovením zmíněn, je totiţ dosaţeno pouze tím, ţe při tvrzení 

takovýchto vlastností u potraviny by mohlo dojít k mylné představě, ţe se nejedná o 

potravinu, ale o lék. To by následně mohlo způsobit například mnohem větší poptávku 

po takto prezentované potravině (doplňku stravy), která by však byla zaloţena na 

mylných představách případných spotřebitelů. 

S tímto názorem, který zastává Rada a který je tedy patrný zejména z jejích 

rozhodnutí, se rovněţ ztotoţnily soudy, jeţ mimo jiné uvedly, ţe výklad ust. § 5d písm. 

d) zákona č. 40/1995 Sb. učiněný Radou je správný a to z následujících důvodů: 

Především je třeba vyjít ze skutečnosti, že zákon č. 40/1995 Sb. ve svých 

ustanoveních chrání spotřebitele, který jako adresát reklamy má pozici toho, komu jsou 

předávány konkrétně zaměřené informace o výrobcích (např. doplňcích stravy). Tyto 

informace nejsou však podávány ve své kompletnosti, nýbrž zcela účelově, selektivně se 

zaměřením na propagaci konkrétního výrobku. Reklama vždy slouží k podpoře prodeje 

či nákupu výrobku nebo služeb, toto je její definiční znak, od kterého nelze odhlédnout, 

a proto zákon ve svých ustanoveních chrání toho, komu jsou takovéto výběrové 

informace předávány. Z toho pohledu má adresát reklamy (spotřebitel) pozici slabšího 

                                                 

169
 Dle ustanovení § 2 písm. i) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, se 

doplňkem stravy rozumí potravina, jejímž účelem je doplňovat běžnou stravu a která je koncentrovaným 

zdrojem vitaminů a minerálních látek nebo dalších látek s nutričním nebo fyziologickým účinkem, 

obsažených v potravině samostatně nebo v kombinaci, určená k přímé spotřebě v malých odměřených 

množstvích. 

170
 Ustanovení § 5d odst. 2 písm. d) věty před středníkem zákona č. 40/1995 Sb. 
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subjektu, jemuž výše uvedený zákon poskytuje ochranu tím, že reklamu reguluje 

s ohledem na celospolečenské zájmy, nikoli zájmy jednotlivce, které upozaďuje.
171

 

Tomu, ţe v případě doplňků stravy se skutečně jedná o zvláštní druh potravin, 

kterému je potřeba věnovat zvýšenou pozornost, ostatně odpovídá i ustanovení § 5d 

odst. 3 zákona o regulaci reklamy, jeţ hovoří o nutnosti reklamu na doplněk stravy jako 

takovouto výslovně označit zřetelným textem. 

Podle názoru Rady je za zřetelný text splňující tuto povinnost nutno povaţovat 

text, který je proveden takovým způsobem, aby byl divákem nejen zaznamenatelný, ale 

aby divák měl současně i dostatečnou dobu k jeho přečtení, tzn., že doba uvedení textu 

by měla být úměrná délce celého vloženého textu a nebyla kratší než doba nezbytně 

nutná pro hlasité přečtení textu. Je-li kromě povinného textu do reklamy vložen i další 

text dle úvahy tvůrce reklamy, pak musí být divákovi poskytnut takový čas, který umožní 

přečtení celého vloženého textu. Podstatným kritériem pro vyhodnocení zřetelnosti je 

dostatečná velikost písma, umožňující čitelnost textu ze standardní vzdálenosti od 

obrazovky, barva písma s ohledem k barvě podkladu, tzn., aby písmo nesplývalo s 

podkladem, a typ písma, tzn., aby použitý font nebyl obtížně rozluštitelný. Zřetelnost 

textu by neměla být narušována odváděním pozornosti diváka od předmětného textu, 

zejména rušivými dynamickými podkresy, či nadbytečnými obrazovými či zvukovými 

efekty.
172

 

Ačkoliv se tedy v případě zákona o regulaci reklamy jedná o zákon nikoliv 

rozsáhlý, je patrné, ţe oblast, kterou upravuje, a povinnosti z něj vyplývající tvoří 

rovněţ podstatnou část agendy Rady pro rozhlasové a televizní vysílání.  

  

 

 

                                                 

171
 Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 13. března 2008, sp. zn. 10 Ca 334/2007-44. 

172
 Stanovisko Rady k výkladu pojmu „zřetelný text" vyplývajícím z požadavků zákona o regulaci reklamy 

a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění 

platných předpisů (§ 5a odst. 5 písm. d), § 5d odst. 4, § 5d odst. 3 zákona č. 40/1995 Sb.). Dostupné také 

z WWW: <http://www.rrtv.cz/cz/static/cim-se-ridime/pravni-stanoviska/index.htm>. 
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3. Zákon č. 132/2010 Sb. 

      

Zákon o audiovizuálních mediálních sluţbách na vyţádání je poměrně novou 

zákonnou úpravou, která nabyla účinnosti dne 1. června 2010 a podle níţ je právě Rada 

správním úřadem příslušným k výkonu dohledu nad dodržováním tohoto zákona.
173

 

Radě je tedy svěřeno vést Evidenci poskytovatelů audiovizuálních mediálních 

sluţeb na vyţádání, ukládání sankcí a monitoring obsah audiovizuálních mediálních 

sluţeb na vyţádání. Zároveň je zákonem č. 132/2010 Sb. zavázána k výkonu spolupráce 

v oblasti regulace audiovizuálních mediálních sluţeb na vyţádání.
174

  

Audiovizuální mediální sluţba na vyţádání je přitom definována jako 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.
175

 

Jedná se tedy o sluţbu v podobě rozličných internetových serverů, které obsahují 

katalog s nabídkou pořadů ve formě videí zařazených poskytovatelem této sluţby. 

Pořady v tomto katalogu musejí být uspořádány do kategorií podle obsahových 

kritérií.
176

 Z této nabídky si pak kaţdý případný návštěvník takovýchto internetových 

stránek můţe kdykoliv vybrat jakýkoliv pořad ke zhlédnutí.
177

  

Zákon se však vztahuje pouze na ty poskytovatele audiovizuálních mediálních 

sluţeb na vyţádání, jeţ lze označit jako v České republice usazené,
178

 a na 

                                                 

173
 Ustanovení § 4 odst. 1 zákona č. 132/2010 Sb. 

174
 Podr. ustanovení § 4 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb. 

175
 Ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 132/2010 Sb. 

176
 Podr. Výklad pojmu „katalog pořadů sestavovaný poskytovatelem audiovizuální mediální služby na 

vyžádání“ ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních 

mediálních službách na vyžádání. Dostupné také z WWW: <http://www.rrtv.cz/cz/static/cim-se-

ridime/pravni-stanoviska/index.htm>. 
177

 Jako konkrétní příklad lze uvést internetové stránky Stream.cz [online]. Dostupné z WWW: 

<http://www.stream.cz/>. 

178
 Podr. ustanovení § 3 odst. 2 a 4 zákona č. 132/2010 Sb. 
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poskytovatele, kteří k této činnosti pouţívají zařízení umístěné v České republice nebo 

druţici České republice příslušející.
179

  

Poskytovatelé této sluţby jsou Radou zapsáni do Evidence poskytovatelů 

audiovizuálních mediálních sluţeb na vyţádání na základě oznámení, jeţ jsou Radě 

povinni doručit do třiceti dnů od vzniku ţivnostenského oprávnění.  Toto oznámení 

musí mít písemnou formu a musí obsahovat veškeré náleţitosti podle ustanovení § 5 

odst. 1 zákona č. 132/2010 Sb. Případné nedostatky v oznámení by musely být následně 

odstraněny v dodatečné lhůtě třiceti dnů od doručení výzvy Radou k tomuto odstranění. 

O provedení zápisu do evidence zasílá Rada poskytovatelům potvrzení, které má 

pouze deklaratorní charakter, neboť poskytování audiovizuální mediální sluţby na 

vyţádání musí být zahájeno do jednoho roku od zápisu do evidence. Rozhodným 

okamţikem je tedy provedení samotného zápisu na základě úplného písemného 

oznámení ze strany poskytovatele.  

Pokud by k zahájení v této zákonné lhůtě nedošlo, nebo pokud by bylo zahájené 

poskytování přerušeno na dobu delší neţ jeden rok, nastala by fikce ukončení 

poskytování audiovizuální mediální sluţby na vyţádání k okamţiku posledního dne této 

lhůty. 

Evidence poskytovatelů audiovizuálních mediálních sluţeb na vyţádání je 

veřejným seznamem, do kterého má podle ustanovení § 5 odst. 6 zákona č. 132/2010 

Sb. kaţdý právo nahlíţet a pořizovat si z něj výpisy či opisy. 

Údaje o konkrétním poskytovateli je však povinen poskytovat i sám 

poskytovatel přímo na serveru, na němţ provozuje tyto sluţby. Zákon v souvislosti 

s tímto hovoří o umoţnění snadného, přímého a trvalého přístupu příjemce sluţby 

k těmto informacím. Vedle toho je poskytnutí takovéhoto přístupu vyţadováno rovněţ 

v souvislosti s informací, ţe orgánem dohledu v této oblasti je Rada.
180

 

V současné době, kdy teprve dochází k rozvoji audiovizuálních mediálních 

sluţeb na vyţádání, je ostatně nesplnění této povinnosti nejčastějším porušením zákona 

č. 132/2010 Sb., kterým se Rada zabývá a na které zasílá poskytovatelům upozornění 

podle ustanovení § 11 zákona o audiovizuálních mediálních sluţbách na vyţádání. 

                                                 

179
 Podr. ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 132/2010 Sb. 

180
 Podr. ustanovení § 6 zákona č. 132/2010 Sb. 
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Upozornění podle tohoto ustanovení má stejný charakter jako opatření k nápravě 

podle ustanovení § 59 zákona o vysílání. 

Jako konkrétní příklad pak lze uvést upozornění na porušení zákona, jeţ Rada 

přijala na svém 9. zasedání dne 17. května 2011 pod pořadovým číslem 32. Tím Rada 

upozornila poskytovatele, JUDr. Milan Brunclík, se sídlem Turnov, Jana Palacha 988, 

PSČ 51101, na porušení zákona č. 132/2010 Sb., neboť jako poskytovatel audiovizuální 

mediální služby na vyžádání dostupné na internetové stránce www.bonustv.cz nesplnil 

povinnost dle § 6 odst. 1 písm. c) citovaného zákona, který poskytovatelům 

audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání ukládá umožnit příjemcům služby 

snadný, přímý a trvalý přístup k informaci o tom, že orgánem dohledu nad 

poskytováním audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání je Rada. 

V rámci dohledu podle zákona o audiovizuálních mediálních sluţbách na 

vyţádání však Rada neprovádí pouze evidenci poskytovatelů, reguluje rovněţ obsah 

poskytovaných audiovizuálních mediálních sluţeb. 

 

3. 1. Základní povinnosti poskytovatelů 

 

Jednou z nejhlavnějších zákonných povinností, která je poskytovatelům uloţena, 

je zajistit, aby audiovizuální mediální služba na vyžádání neobsahovala sdělení záměrně 

zpracované tak, aby mělo vliv na podvědomí fyzické osoby, aniž by jej tato osoba 

vědomě vnímala, a aby nepodněcovala 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.
181

 

Zákonodárce se tak, vědom si rostoucího vlivu internetu coby moderního média, 

ve spolupráci s následným dozorem Rady, snaţí ochránit kaţdého z příjemců 

takovýchto sluţeb a zároveň i celou společnost před negativními vlivy, které by mohly 

prostřednictvím pořadů zařazených do audiovizuálních sluţeb na vyţádání působit. 

I v tomto případě však zákon poskytuje vedle této obecné i zvýšenou ochranu 

vztahující se ke skupině dětských a mladistvých příjemců. Kaţdá audiovizuální 

                                                 

181
 Ustanovení § 6 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb. 
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mediální sluţba na vyţádání, jeţ by svým obsahem mohla vyvolat váţné narušení 

fyzického, psychického a mravního vývoje těchto osob, musí tak být dostupná pouze 

tak, aby k ní tato skupina příjemců neměla běţný přístup. Toto musí poskytovatelé 

zajistit zejména, pokud se v jimi poskytované sluţbě objevuje pornografie či hrubé 

samoúčelné násilí. 

Samotné zajištění této povinnosti by pak mělo být v praxi realizováno uvedením 

tzv. kvalifikovaného disclaimeru, který by měl podle názorů Rady obsahovat obecné 

upozornění o moţném škodlivém obsahu a zároveň posílení této ochrany 

prostřednictvím dalšího zabezpečení. Přičemţ takové další zabezpečení může být 

realizováno technickým prostředkem vhodně doplňujícím informaci disclaimeru. 

Například ANO - NE tlačítka, nastavení filtru obsahující povinnost zadat datum 

narození, nebo nastavení filtru generující heslo pro přístup do emailové schránky (kdy 

by obsahem emailu vedle hesla byla automaticky generovaná informace obsahující 

poučení o přístupu ke škodlivému obsahu ve smyslu ustanovení § 6 odst. 3 zákona č. 

132/2010 Sb.
182

 

 

3. 2. Audiovizuální obchodní sdělení 

 

Největší pozornost je zákonem č. 132/2010 Sb. věnována audiovizuálním 

obchodním sdělením, která definuje ve svém ustanovení § 2 odst. 1 písm. e) a která 

můţeme chápat podobně, jako tomu je v případě obchodních sdělení zařazených do 

rozhlasového či televizního vysílání.  

Audiovizuální obchodní sdělení, jeţ mají nejčastěji formu reklamy, 

sponzorování a umístění produktu, musejí být snadno rozeznatelná a nesmí narušovat 

lidskou důstojnost, ani obsahovat či podporovat jakoukoliv formu diskriminace. Tato 

                                                 

182
 Stanovisko Rady k povinnosti poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání zajistit, 

aby audiovizuální mediální služba na vyžádání, jejíž obsah může vážně narušit fyzický, psychický nebo 

mravní vývoj dětí a mladistvých zejména tím, že obsahuje pornografii a hrubé samoúčelné násilí, byly 

dostupné pouze tak, aby děti a mladiství neměli běžně možnost obsah této audiovizuální mediální služby 

na vyžádání vidět nebo slyšet. Dostupné také z WWW: <http://www.rrtv.cz/cz/static/cim-se-

ridime/pravni-stanoviska/index.htm>. 

http://www.rrtv.cz/cz/static/cim-se-ridime/pravni-stanoviska/STANOVISKO_DISCLAIMER.pdf
http://www.rrtv.cz/cz/static/cim-se-ridime/pravni-stanoviska/STANOVISKO_DISCLAIMER.pdf
http://www.rrtv.cz/cz/static/cim-se-ridime/pravni-stanoviska/STANOVISKO_DISCLAIMER.pdf
http://www.rrtv.cz/cz/static/cim-se-ridime/pravni-stanoviska/STANOVISKO_DISCLAIMER.pdf
http://www.rrtv.cz/cz/static/cim-se-ridime/pravni-stanoviska/STANOVISKO_DISCLAIMER.pdf
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obchodní sdělení by zároveň neměla podporovat chování ohroţující zdraví nebo 

bezpečnost, či váţně ohroţující ochranu ţivotního prostředí. 

Stejně jako v rámci rozhlasového a televizního vysílání i zde jsou zakázána 

veškerá obchodní sdělení týkající se cigaret či jiných tabákových výrobků a léčivých 

přípravků a léčebných postupů dostupných pouze na základě lékařského předpisu. 

Zvýšená ochrana dětí a mladistvých se projevuje i v rámci této problematiky, 

neboť audiovizuální obchodní sdělení nesmějí být na dětského a mladistvého příjemce 

zaměřena, pokud se týkají alkoholických nápojů, a nesmějí tuto skupinu osob fyzicky 

nebo mravně ohroţovat tím, ţe přímo nabádají děti a mladistvé ke koupi nebo pronájmu 

určitého výrobku nebo služby s využitím jejich nezkušenosti nebo důvěřivosti, přímo 

nabádají děti a mladistvé, aby přemlouvali své rodiče nebo jiné osoby ke koupi 

nabízeného zboží nebo služeb, využívají zvláštní důvěru dětí a mladistvých ke svým 

rodičům, učitelům nebo k jiným osobám, nebo bezdůvodně ukazují děti a mladistvé v 

nebezpečných situacích.
183

   

Sponzorovány mohou být nejen pořady, ale i celé audiovizuální mediální sluţby 

na vyţádání. Musí však být dodrţena zásada, podle níţ sponzor, kterým podle 

ustanovení § 9 odst. 2 zákona o audiovizuálních mediálních sluţbách na vyţádání 

nemůţe být osoba zabývající se coby hlavním předmětem činnosti výrobou či prodejem 

cigaret nebo jiných tabákových výrobků, nesmí ovlivňovat jejich obsah, který je zcela 

v redakční odpovědnosti
184

 poskytovatele sluţeb. 

Výslovný zákaz sponzorování je zákonem zmíněn pouze v případě 

zpravodajských a politicko-publicistických pořadů.
185

  

                                                 

183
 Ustanovení § 8 odst. 4 zákona č. 132/2010 Sb. 

184
 Podr. ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 132/2010 Sb. 

185
 Na svém 9. zasedání dne 17. května 2011 přijala Rada pod pořadovým číslem 31 upozornění na 

porušení zákona: Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své kompetence dané 

ustanovením § 4 odst. 1 a odst. 2 písm. b) a c) a ustanovením § 11 zákona č. 132/2010 Sb., o 

audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně některých zákonů (dále jen zákon č. 

132/2010 Sb.), upozorňuje poskytovatele POLAR televize Ostrava, s.r.o., IČ: 25859838, se sídlem 

Ostrava-Mariánské Hory, Boleslavova 710/19, PSČ 70900, na porušení § 9 odst. 5 zákona č. 132/2010 

Sb., neboť jako poskytovatel audiovizuální mediální služby na vyžádání dostupné na internetové stránce 

www.tvmedicina.cz umístil do této služby dne 1. 4. 2011, 4. 4. 2011, 5. 4. 2011, 6. 4. 2011, 7. 4. 2011, 8. 

4. 2011, 11. 4. 2011, 12. 4. 2011, 13. 4. 2011, 14. 4. 2011, 15. 4. 2011, 18. 4. 2011, 19. 4. 2011, 20. 4. 
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Příjemce audiovizuální mediální sluţby na vyţádání je o sponzorování povinně 

informován prostřednictvím označení sponzorovaného pořadu vţdy na jeho začátku a 

následně pak v průběhu nebo na konci. V případě sponzorování audiovizuální mediální 

sluţby na vyţádání jako celku se toto oznamuje v rámci katalogu s pořady. 

Sponzorování však ani v tomto případě nesmí nahrazovat reklamu a nemůţe 

tedy docházet k přímému nabádání k nákupu nebo pronájmu zboží nebo služeb, zejména 

zvláštním zmiňováním zboží nebo služeb za účelem propagace.
186

 

Problematika umístění produktu coby jednoho ze zástupců audiovizuálních 

obchodních sdělení je ustanovením § 10 zákona č. 132/2010 Sb. upravena podobným 

způsobem, jako je tomu v případě zákona o vysílání, coţ ostatně není překvapivým 

zjištěním, vezme-li se v potaz skutečnost, ţe problematika umístění produktu byla do 

zákona o vysílání vtělena novelizací právě zákonem o audiovizuálních mediálních 

sluţbách na vyţádání. 

I v tomto případě tedy platí, ţe pořady obsahující umístění produktu, respektive 

jejich obsah, nesmějí být nikterak ovlivněny. I zde je tedy kladen důraz na redakční 

odpovědnost a nezávislost poskytovatele sluţeb. Obsahem takovýchto pořadů však 

nemůţe být ani přímé nabádání k nákupu či pronájmu nebo nepatřičné zdůrazňování 

umístěného produktu, čímţ by mohlo docházet ke spíše reklamnímu charakteru 

takovýchto pořadů. 

Výslovně je zároveň zakázáno umístění produktu v podobě cigaret či jiných 

tabákových výrobků a jiných produktů osob, které se jejich výrobou či prodejem 

zabývají, a léčivých přípravků nebo léčebných postupů dostupných výlučně na lékařský 

předpis.
187

 

Povinnost podle ustanovení § 10 odst. 3 zákona o audiovizuálních mediálních 

sluţbách na vyţádání, podle které musejí být pořady obsahující umístění produktu 

z důvodu vědomí diváků o povaze takového pořadu označeny jako pořady obsahující 

umístění produktu na začátku, jakoţ i na konci a po případném přerušení reklamou, se 

                                                                                                                                               

2011, 21. 4. 2011, 22. 4. 2011, 26. 4. 2011, 27. 4. 2011, 28. 4. 2011 a 29. 4. 2011 sponzorované 

zpravodajské pořady. Rada stanovuje poskytovateli lhůtu k nápravě 30 dnů ode dne doručení upozornění. 

186
 Ustanovení § 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 132/2010 Sb. 

187
 Podr. ustanovení § 10 odst. 4 zákona č. 132/2010 Sb. 
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však vztahuje pouze na ty pořady, které poskytovatel těchto sluţeb sám vyrobil, 

případně si jejich výrobu sám objednal. 

I v případě zákona o audiovizuálních mediálních sluţbách na vyţádání je tedy 

patrné, ţe se při tvorbě znění tohoto zákona nechal zákonodárce inspirovat. Zákon o 

vysílání byl tentokráte vzorem, kterému se zákon o audiovizuálních mediálních 

sluţbách na vyţádání v mnohém podobá, coţ by mohlo mimo jiné vést i k snadnějšímu 

proniknutí Rady do této problematiky, která jí byla nově svěřena. 
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Závěr 

 

Předpoklady, které byly impulsem pro vytvoření této kvalifikační práce, tedy ţe 

se v případě Rady pro rozhlasové a televizní vysílání jedná o významný správní orgán a 

ţe Rada působí v oblasti, jeţ přináší řadu zajímavých témat a prvků, na něţ je vhodné 

zaměřit svoji pozornost, se během této práce zcela potvrdily. 

Jestliţe je ve společnosti kladen poţadavek na to, aby média, která jsou běţnou a 

dnes jiţ neodmyslitelnou součástí kaţdodenního ţivota, byla pokud moţno na co 

nejvyšší kvalitativní úrovni a svého významného postavení nikterak nemohla zneuţít, 

musí zde existovat určité zajištění tohoto. 

Oblast médií tak musí být podrobena podrobné právní úpravě. Médiím musejí 

být stanovena určitá pravidla. 

Ze znění zákonů, které upravují problematiku elektronických médií, v rámci níţ 

Rada vykonává svoji činnost, můţeme v současné době spatřit několik oblastí, na něţ se 

tato úprava zaměřuje. 

Prvním krokem, který je potřeba zajistit, je samozřejmě samotný přístup na 

mediální trh. Musejí zde být jasná pravidla, podle nichţ lze v mediální oblasti působit. 

V případě rozhlasového a televizního vysílání je toto zajištěno pomocí licencí a 

registrací, které nelze potenciálním provozovatelům vysílání poskytnout bez 

podrobného zváţení zejména vysokých technických poţadavků, jeţ mnohdy přinášejí 

značná omezení, a rozmanitosti vysílání. To by totiţ mělo ve svém celkovém pojetí 

uspokojit poţadavky pokud moţno veškerých zájmových skupin divácké obce. Nestačí 

tedy zajistit pouze, aby se na vysílání podílelo více provozovatelů, ale musí zde být 

kladen důraz i na programovou skladbu jednotlivých provozovatelů. Divák, který by byl 

právě tím, kdo trpí, pokud by všichni provozovatelé vysílali to samé, musí mít moţnost 

vlastního výběru a zároveň tedy určitého rozvoje své individuality.   

V oblasti audiovizuálních mediálních sluţeb na vyţádání pak postačuje pouhá 

evidence jeho poskytovatelů. V případě internetu, na němţ v současné době můţe 

působit prakticky kdokoliv a odkudkoliv by bylo pouze zbytečným omezením nutit 

případné poskytovatele těchto sluţeb projít správním řízením, které by o nich 

rozhodovalo. Takovéto správní řízení by ostatně samo o sobě nikdy nestačilo rychlému 
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tempu rozvoje internetu. Lepší je tedy skutečně poskytovatele audiovizuálních 

mediálních sluţeb na vyţádání podrobit povinné evidenci, na základě níţ se vytvoří 

poměrně snadno přehled pro případnou následnou kontrolu. 

Co se týče právní úpravy samotného obsahu vysílaných informací, ta plně 

odpovídá znění Listiny základních práv a svobod. 

Právo a svoboda provozovatelů vysílání či poskytovatelů audiovizuálních 

mediálních sluţeb na vyţádání vysílat cokoliv jsou omezeny zejména v zájmu práv a 

svobod příjemců těchto sluţeb. Ti mají zaručené právo na informace, jeţ by měly 

odpovídat reálnému stavu. Nesmějí být proto jakkoliv klamáni či manipulováni, musí 

jim být v zájmu objektivity a vyváţenosti médií zprostředkován reálný odraz aktuálního 

dění, aktuální společnosti. 

Děti a mladiství jsou pak tou skupinou, kterou zákony dotýkající se 

problematiky Rady výslovně zmiňují. Média se podle přesně stanovených pravidel 

musejí vyvarovat jakýmkoliv škodlivým prvkům, jeţ by na tuto skupinu mohly mít vliv. 

Tímto je vlastně chráněna veřejná mravnost, neboť je budována a posilována jiţ v těch 

nejmenších divácích, coby určitá prevence do budoucna.    

Z toho je patrné, ţe omezení, která jsou elektronickým médiím, respektive jejich 

obsahu, kladena se snaţí zabránit jakémukoliv negativnímu ovlivnění veřejnosti pod 

vlivem těchto médií.  

Zvláštní pozornost je pak věnována případnému ovlivnění prostřednictvím 

obchodních sdělení, která mají vliv zejména na ekonomické rozhodování se jedinců, a 

tedy i celé společnosti. To je ostatně patrné i z toho, ţe se této problematice věnuje 

vedle zákonů upravujících rozhlasové a televizní vysílání a audiovizuální mediální 

sluţby na vyţádání i samostatný zákon, podle něhoţ mohou být postihovány i osoby, 

které nejsou poskytovateli sluţeb v oblasti elektronických médií, ale mohou za se 

zákonem rozporné prvky v samotném základu. Jedná se tedy o postih osob, které to 

konkrétní obchodní sdělení vytvořily či po něţ bylo vytvořeno.  

Všechny tyto poţadavky na určitou čistotu elektronických médií, respektive 

jejich dodrţování, má pak zajistit Rada svojí činností. 

Jestliţe je zde však apel na média zbavená jakéhokoliv vlivu, který by je mohl 

následně zneuţít ke svému šíření dále, kontrola nad nimi prováděná musí splňovat ty 

samé poţadavky. 
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Proto je Rada koncipována jako tzv. nezávislý (regulační) správní orgán, který 

se tak těší výjimečného postavení. Zákonodárce Radu upravil tak, aby ani ona samotná 

nemohla být zneuţita k ovlivnění médií v něčí prospěch. 

Takovéto její osamostatnění a nezávislost je pak potřeba spatřovat zejména ve 

vztahu k vládě, které vůbec nepodléhá a nikterak se jí ani nezodpovídá, čímţ je 

zajištěno, ţe oblast elektronických médií nebude podléhat proměnlivým politickým 

vlivům. 
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Abstrakt  

 

Tato diplomová práce se věnuje problematice Rady pro rozhlasové a televizní 

vysílání. Jedná se o správní úřad, o jehoţ existenci veřejnost sice ví, nicméně jej nezná 

tak dobře. Často tedy v souvislosti s ním dochází k řadě omylů.  

Hlavním cílem této práce je poskytnout informace o Radě a o její činnosti a 

napomoci tak k odstranění těchto omylů a neznalostí. Práce tedy kombinuje oblasti 

práva správního a práva mediálního.    

Diplomová práce je rozdělena do dvou větších částí. 

První z nich se zabývá Radou obecně. Shrnuje její historii a charakterizuje Radu 

coby nezávislý správní orgán a uvádí i jiné příklady takovýchto správních úřadů.  

Druhá část této diplomové práce pak představuje oblasti, ve kterých Rada 

působí. Je rozdělena na kapitoly podle hlavních zákonů, kterými se Rada řídí. První 

z nich je o zákonu o vysílání. Tato kapitola pojednává o licencích důleţitých pro 

vysílání a o základních povinnostech provozovatelů vysílání. Další je o zákonu o 

regulaci reklamy, který je potřeba aplikovat zejména v případě reklamy zařazené do 

rozhlasového a televizního vysílání. Posledním z těchto zákonů je zákon o 

audiovizuálních mediálních sluţbách na vyţádání, který upravuje oblast nejnovějšího 

elektronického média, internetu.   

Elektronická média a Rada představují zajímavé téma, kterému je vhodné 

věnovat pozornost, a to zejména v dnešní době, ve které jsou média nezastupitelnou 

součástí kaţdodenního ţivota. 
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Abstract 

 
This thesis deals with the issue of The Council for Radio and Television 

Broadcasting (the Council). The Council is an administrative office, which the public 

has little information about, and this lack of facts often results in various 

misunderstandings. 

The main objective of this thesis is to provide information about the Council and 

its activities and thus help to eliminate these mistakes and lack of knowledge. The thesis 

combines the administrative law and the media law. 

The thesis is composed of two major parts. 

The Council in general is dealt with in the first part. The history is summarized, 

the Council as an independent administrative regulatory authority is described and 

further examples of such administrative offices are provided in this part. 

The areas in which the Council operates are presented in the second part of this 

thesis, which is divided into three chapters according the main laws concerning the 

broadcasting. The first one deals with the law on broadcasting. Key broadcasting 

licenses and basic obligations of broadcasters are discussed in this chapter. The second 

chapter is about the law on the regulation of advertising. The last of these relevant laws 

is the law on audiovisual media services on demand, which regulates the newest 

electronic medium – the internet. 

Electronic mass media and the Council is an interesting topic, especially 

nowadays, as mass media is an essential part of everyday life. 
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