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Abstrakt
PĜedmČtem této bakaláĜské práce je ochrana dČtí a mladistvých v hodnoceních Rady
pro televizní a rozhlasové vysílání. V první þásti práce je zmapována þeská mediální
legislativa, se zĜetelem na ty právní normy, ze kterých vychází Rada pro rozhlasové a
televizní vysílání pĜi svých hodnoceních (zejména zákon þ. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání). V další kapitole je pĜedstavena Rada pro rozhlasové a
televizní vysílání, zejména s ohledem na její þinnost a kompetence ve vztahu k ochranČ dČtí a
mládeže. StČžejním a nejrozsáhlejším bodem práce je samotný výzkum, následovaný
zpracováním výsledkĤ výzkumu a definováním závČrĤ. Výzkum je proveden obsahovou
analýzou využívající kvalitativní a kvantitativní strategie. Jako podklad pro výzkum je použita
legislativa, judikáty, rozhodnutí a upozornČní Rady pro rozhlasové a televizní vysílání z let
2008 až 2011. Cílem výzkumu je zjistit, zda vĤbec jsou chránČny zájmy dČtí a mladistvých
v ýeské republice, co se rozhlasového a televizního vysílání týþe. Jaká existuje právní úprava
regulace médií v této oblasti. A na kolik je pak právní úprava regulace médií v oblasti ochrany
dČtí a mladistvých používána v praxi. Zda tedy Rada pro rozhlasové a televizní vysílání
souþasnČ s þeskou justicí úþinnČ chrání dČti a mladistvé.

Abstract
The subject of this thesis is protect of children and adolescents in the evaluations of
The Council for Radio and Television Broadcasting. The first part is mapped Czech media
legislation with regard to the legal standards underlying The Council for Radio and Television
Broadcasting in their trials (particularly Act No. 231/2001 Coll., on radio and television
broadcasts). The next chapter introduced The Council for Radio and Television Broadcasting,
in particular with regard to its activities and competences in relation to the protection of

children and youth. The central and largest of the thesis is the research itself, followed by the
processing results of the research and defining conclusions. Research is conducted content
analysis using qualitative and quantitative strategies. As a basis for research is used
legislation, case law, decisions and notifications Council for Radio and Television
Broadcasting from 2008 to 2011. The aim of the research is to find out whether we are
protected the interests of children and adolescents in the Czech Republic, as broadcasting is
concerned. What does the legal regulation of the media in this area. And how much is the
legal regulation of the media in the protection of minors used in practice. Whether therefore
The Council for Radio and Television Broadcasting simultaneously with the Czech justice
system effectively protects children and adolescents.
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1. Úvod
DČti a mladiství jsou specifickou skupinou. A jako s takovou je tĜeba s ní nakládat.
Specifiþnost této sociální skupiny spoþívá pĜedevším v její zranitelnosti a celá spoleþnost má
zájem na tom, aby požívala zvláštní ochrany, která dnes spoþívá pĜedevším v právních
pĜedpisech, jejichž dodržování je vynutitelné státem a jejichž porušení s sebou pĜináší sankci.
Za prvé se jedná o ochranu jejich fyzického zdraví. V druhé ĜadČ jde pak o ochranu jejich
správného sociálního vývoje a zdraví duševního. PrávČ s druhým jmenovaným úzce souvisí
má práce, neboĢ v posledních nČkolika desetiletích sociální, duševní a mravní vývoj dČtí a
mladistvých v nemalé míĜe ovlivĖují, nebo alespoĖ ovlivĖovat mohou, média. A regulace
medií, tedy do jisté míry omezování svobody projevu právČ ve prospČch dČtí a mladistvých,
bude tak ústĜedním tématem mé bakaláĜské práce.

1.1.
1.1.1.

Definice základních pojmĤ
Médium

Základní definicí média je pĜeklad z latiny znamenající prostĜedek, þi nČco, co
zprostĜedkovává dČj. Médium lze definovat v nČkolika rovinách, v tomto pĜípadČ je médiem
mínČn prostĜedek masové komunikace, pojítko mezi komunikátorem a adresátem. PĜiþemž
komunikátorem je u masových médií „komplexní organizace zamČstnávající profesionální
komunikátory a užívající specializované technologie k výrobČ vysoce standardizovaných
sdČlení urþených pro rozsáhlé a nesourodé publikum“1. KonkrétnČ bude Ĝeþ o masových
médiích elektronických, a to televizi a rozhlasu.

1.1.2.

Regulace médií

Regulace je zasahování do urþité þinnosti, vytvoĜení konkrétních pravidel a mezí. V tomto
pĜípadČ se jedná o zásah státu, tedy regulaci veĜejnoprávní, jejímž charakteristickým rysem je,
že regulující orgán je „nadĜazen“ – má zákonem vymezenou pravomoc a pĤsobnost. Regulace
médií probíhá pĜedevším prostĜednictvím mediální legislativy – tzn. vytváĜením právní

1
REIFOVÁ, Irena. Slovník mediální komunikace. 1. vydání. Praha: Portál, 2004, s. 100
2
POUPEROVÁ, Olga. Regulace médií. Praha: Leges, 2010, s. 97 
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úpravy, dále také vydáváním individuálních aktĤ (napĜ. licencí), vedením evidencí,
provádČním dohledu nad dodržováním norem atd. Stát se tak snaží vytvoĜit rovnováhu mezi
obecným (veĜejným) zájmem a ochranou základních práv jednotlivce.2 Jelikož je „veĜejný
zájem“ neurþitým právním pojmem, tedy není nijak blíže vymezen, je dobré si ho pro naše
potĜeby blíže pĜiblížit touto definicí: „V masové komunikaci je veĜejným zájmem informaþní,
spoleþenský a kulturní prospČch, který pĜesahuje momentální partikulární zájmy vydavatelĤ a
provozovatelĤ vysílání na stranČ jedné a recipientĤ na stranČ druhé.“3
Pro tuto práci bude stČžejní pĜedevším jeden bod veĜejnoprávní regulace médií – a to
omezení distribuce obsahu s potenciálnČ škodlivým vlivem (obsahĤ ohrožujících morální a
psychologický vývoj dČtí a mládeže).4

1.1.3.

Mediální právo

Mediální právo þi mediální legislativa je formou (vnČjší) regulace médií. Mediální právo u
nás není standardním právním odvČtvím. Jedná se o souhrn právních norem, které mj.
upravují provozování rozhlasového a televizního vysílání. Postavení médií v ýeské republice
vychází z Ústavy ýR (ústavní zákon þ. 1/1993 Sb.) a z Listiny základních lidských práv a
svobod (ústavní zákon þ. 2/1993 Sb.), kde je zmiĖována jak svoboda slova a projevu, tak
právo na soukromí a jeho ochranu.5

1.2.

Cíl práce

Tato práce má za cíl zmapovat mediální legislativu, myšleno je tu þeskou a se zĜetelem na
ty právní normy, ze kterých vychází Rada pro rozhlasové a televizní vysílání pĜi svých
hodnoceních.



FAINTUCK, M.; VARNEY, M. Media regulativ, Public interest and the Law, Edinburgh: Edinburgh
University Press, 2006, s. 75
ϰ
REIFOVÁ, Irena. Slovník mediální komunikace. 1. vydání. Praha: Portál, 2004, s. 208
5
BURTON, Graeme; JIRÁK, Jan. Úvod do studia médií. Brno: Barrister and Principal, 2001,
ϯ
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V další kapitole pak pĤjde o bližší seznámení s Radou pro rozhlasové a televizní vysílání,
zájem bude smČĜován pĜedevším na její þinnost a kompetence ve vztahu k ochranČ dČtí a
mladistvých.
StČžejním a nejrozsáhlejším bodem práce pak bude samotný výzkum, následovaný
zpracováním výsledkĤ výzkumu a definováním závČrĤ. Tato práce by mČla studiem
konkrétních pramenĤ (legislativa, judikáty, rozhodnutí a upozornČní Rady pro rozhlasové a
televizní vysílání atd.) zjistit, zda vĤbec jsou chránČny zájmy dČtí a mladistvých v ýeské
republice, co se rozhlasového a televizního vysílání týþe. Jaká tedy existuje právní úprava
regulace médií v této oblasti. A na kolik je pak právní úprava regulace médií v oblasti ochrany
dČtí a mladistvých používána v praxi. Zda tedy Rada pro rozhlasové a televizní vysílání
souþasnČ s þeskou justicí úþinnČ chrání dČti a mladistvé.
To by mČlo být zjišĢováno a interpretováno za pomoci pramenĤ, tedy dokumentĤ, výše
zmínČných. A protože je to množství pramenĤ pĜíliš obsáhlé, na to, aby bylo možné ho
pojmout v této práci celé, bude se výzkum zamČĜovat pĜedevším na dokumenty, které vznikly
bČhem let 2008 až 2011.

1.3.

Metodika práce

V práci jsem využila obsahové analýzy dokumentĤ, tedy kvantitativnČ-kvalitativní metody
výzkumu dat. Dokumenty jsou v tomto kontextu myšleny jednak rozhodnutí a upozornČní
Rady pro rozhlasové a televizní vysílání v souvislosti s legislativou a judikáty, které
rozhodnutí Rady potvrzují þi zamítají a ke svému stanovisku samozĜejmČ pĜipojují
odĤvodnČní. Vzhledem k tomu, že byly studovány dokumenty za nČkolik let (pĜesnČji za roky
2008 až 2011), do práce je zahrnuta i trendová studie.

2. Mediální legislativa související s ochranou dČtí a mládeže
Jak bylo zmínČno již výše, dČti a mládež jsou zvláštní sociální skupinou, jejíž ochranČ
musí být vČnována nadstandardní pozornost. Proto i omezení svobody ve prospČch jejich
mravního a sociálního vývoje je naprosto v poĜádku a v zájmu celé spoleþnosti.
Míra pĜípustnosti vysílaného televizního nebo rozhlasového poĜadu musí být vždy
posuzována ve vztahu k adresátĤm, kteĜí mohou být takovým poĜadem zasaženi, k jejich
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vČku, schopnostem odhalit vnitĜní hodnotu poĜadu, jakož i k sekundárním dĤsledkĤm
pĜesahujícím rámec jejich spotĜebitelského chování.6 Ochranu dČtí a mladistvých v souvislosti
s vysílanými obsahy v ýeské republice nejvíce Ĝeší zákon þ. 231/2001 Sb. o provozování
rozhlasového a televizního vysílání. Jde konkrétnČ o nČkolik paragrafĤ, které si postupnČ více
pĜiblížíme.

2.1.

Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání

Dne 4.7. 2001 nabyl úþinnosti zákon þ. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání (dále též „ZRTV“). Zákon reguluje þinnost tzv. elektronických médií
(rozhlas, televize), jejichž regulace je pĜísnČjší než u médií tiskových. To souvisí pĜedevším
s technickými limity, jež omezují poþet médií elektronických, naþež tiskových médií mĤže
být de facto poþet neomezený.7
ZRTV v plném rozsahu nahradil pĤvodní právní úpravu provozování rozhlasového a
televizního vysílání a to zákon þ. 468/1991 Sb. Ke zmČnČ došlo z dĤvodu pĜistoupení ýeské
republiky k Evropské unii a nutnosti pĜizpĤsobit se její legislativČ. ZRTV vychází tedy
z evropského práva, konkrétnČ ze smČrnice þ. 89/552/EHS, ve znČní smČrnice 97/36/ES a
Evropské úmluvy o pĜeshraniþní televizi.8 Dalším dĤvodem nového ZRTV bylo odstranČní
nedostatkĤ zákona pĤvodního – napĜ. zpĜísnČní udČlování licencí þi zvýšení horní hranice
pokut.
Povinnosti provozovatelĤ vysílání, které pĜímo souvisí právČ s ochranou dČtí a
mladistvých najdeme v þásti páté ZRTV. Mezi základní povinnosti provozovatelĤ vysílání a
provozovatelĤ vysílání pĜevzatého patĜí absolutní zákaz „zaĜazovat do vysílání poĜady, které
mohou vážnČ narušit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dČtí a mladistvých zejména tím,
že obsahují pornografií a hrubé samoúþelné násilí“.9 KromČ tohoto zákazu absolutního je
provozovatel vysílání povinen „nezaĜazovat v dobČ od 06.00 do 22.00 hodin poĜady a
upoutávky, které by mohly ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dČtí a
mladistvých“.10 Tato povinnost se na provozovatele vysílání nevztahuje jen tehdy, je-li
vysílání koncovému uživateli dostupné na základČ písemné smlouvy uzavĜené s osobou starší
18 let a je k nČmu poskytnuto technické opatĜení, které této osobČ umožĖuje omezit pĜístup

ϲ
^ƌŽǀ͘ZŽǌƐƵĚĞŬEĞũǀǇƓƓşŚŽƐƉƌĄǀŶşŚŽƐŽƵĚƵǌĞĚŶĞϭϰ͘ϰ͘ϮϬϬϴ͕ƐƉ͘Ŷ͘ϰƐϯϯͬϮϬϬϳͲϭϬϵ
ϳ
^z͕>ƵĚŽǀŝƚ͘DĞĚŝĄůŶşƉƌĄǀŽǀZ͘;ŝƉůŽŵŽǀĄƉƌĄĐĞͿ͘ƌŶŽ͗DĂƐĂƌǇŬŽǀĂƵŶŝǀĞƌǌŝƚĂ͕ϮϬϬϳ͕Ɛ͘ϲϮ
ϴ
ROZEHNAL, Aleš. Mediální zákony. KomentáĜ. Praha: ASPI, a.s., 2007, s. 49
9
§ 32 odst. 1 písm. e) ZRTV
10
§ 32 odst. 1. písm. g) vČta pĜed stĜedníkem ZRTV
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k vysílání dČtem a mladistvým.11PoĜady, které by mohly ohrozit fyzický, psychický nebo
mravní vývoj dČtí a mladistvých, mĤže tedy provozovatel vysílání zaĜadit do programu i
mimo rozmezí 22.00 – 06.00, ale jen za pĜedpokladu, že byla uzavĜena smlouva o poskytnutí
pĜístupu k urþitému programu s osobou starší 18 let a pĜijímaþ je vybaven tzv. dČtským
zámkem.12
Provozovatel je podle ZRTV13 dále povinen zajistit, aby rozhlasovému a televiznímu
vysílání poĜadĤ, které by mohly ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dČtí a
mladistvých a mohou být tedy vysílány jen v þasovém rozmezí 22.00 až 06.00, bezprostĜednČ
pĜedcházelo slovní upozornČní na nevhodnost poĜadu pro dČti a mladistvé a aby takový poĜad
byl v pĜípadČ televizního vysílání oznaþen obrazovým symbolem upozorĖujícím na jeho
nevhodnost pro dČti a mladistvé po celou dobu jeho vysílání.
Provozovatel pĜevzatého vysílání mĤže šíĜit program obsahující poĜady nebo další þásti
vysílání, které by mohly ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dČtí a mladistvých jen
v þasovém rozmezí 22.00 až 06.00, pokud tedy nedošlo k uzavĜení písemné smlouvy uzavĜené
s osobou starší 18 let a pĜístroj je opatĜen „rodiþovským zámkem“, pak toto þasové omezení
neplatí.14 Paragraf 32 odstavec 3 vČta za stĜedníkem nám dále Ĝíká, že do nejnižší programové
nabídky nesmí být zaĜazen program obsahující pĜevážnČ poĜady, které by mohly ohrozit
fyzický, psychický nebo mravní vývoj dČtí a mladistvých, pĜiþemž „nejnižší programovou
nabídkou“ se rozumí soubor programĤ poskytovaný provozovatelem pĜevzatého vysílání za
nejnižší cenu.15
Z výše zmínČného je tedy evidentní, že zákonodárce rozlišuje dva druhy poĜadĤ. Jednak
takové, které mohou vážnČ narušit vývoj dČtí a mladistvých. Takové poĜady je provozovatel
povinen nezaĜazovat do programu vĤbec. A potom jsou to poĜady, které by mohly ohrozit
vývoj dítČte. Takové poĜady lze vysílat, ale jen v urþeném þasovém rozmezí, neb se
pĜedpokládá, že v tomto rozmezí dČti a mladiství nesledují televizi, ani neposlouchají rozhlas
a nemČli by se ani náhodnČ vyskytovat v blízkosti tČchto pĜijímaþĤ.

Tato

ochrana

je

zamČĜena na urþitou skupinu diváku þi posluchaþĤ, u nichž se dá pĜedpokládat, že vzhledem
ke svému vČku a ne zcela ukonþenému osobnostnímu vývoji snáze pĜejímají urþité vzory
chování, pĜiþemž nejsou schopni náležitČ vyhodnotit, zda jsou tyto spoleþensky pĜijatelné þi
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žádoucí. 16 Pro upĜesnČní – pojmem „dítČ a mladistvý“ se podle þl. 1Úmluvy o právech dítČte
rozumí každá lidská bytost mladší osmnácti let.17 Toto ustanovení tedy chrání nedospČlé
recipienty. Nemusí se jednat o ohrožení faktické, nýbrž k naplnČní skutkové podstaty deliktu
postaþí pouhá možnost ohrožení zákonem chránČných osob, tedy ohrožení potenciální. 18
V neposlední ĜadČ je s ochranou dČtí a mladistvý spjata i povinnost provozovatele vysílání
„bezdĤvodnČ nezobrazovat osoby umírající nebo vystavené tČžkému tČlesnému nebo
duševnímu utrpení zpĤsobem snižujícím lidskou dĤstojnost“.19 Jedná se o obecné ustanovení,
zahrnující i dospČlé recipienty, nicménČ dČti a mladiství jsou taktéž jeho pĜíjemci a slouží i
k jejich ochranČ. Možná právČ i více než k ochranČ dospČlých, neboĢ jak už bylo zmínČno
výše, právČ dČti a mladiství jsou vždy tou nejzranitelnČjší skupinou pĜíjemcĤ, jelikož jejich
fyzický, duševní a morální vývoj ještČ nebyl dokonþen.
Stejný princip uvažování se pak dá vztáhnout i na povinnost provozovatele, aby jím
vysílané poĜady nepropagovaly válku a nelíþily krutá nebo jinak nelidská jednání takovým
zpĤsobem, který je jejich zlehþováním, omlouváním, nebo schvalováním.20 Dále pak na
povinnosti: zajistit, aby vysílané poĜady nepodnČcovaly k nenávisti z dĤvodĤ jako jsou
napĜíklad barva pleti, pohlaví, náboženství nebo politického smýšlení21; nezaĜazovat do
programu poĜady, které mohou utvrzovat stereotypní pĜedsudky týkající se menšin22; a
koneþnČ povinnosti nezaĜazovat do programu poĜady a reklamy, které obsahují vulgarismy a
nadávky, kromČ umČleckých dČl, v nichž je to z hlediska líþeného kontextu nutné (taková díla
je však možné vysílat jen v þasovém horizontu od 22.00 hodin do 06.00 hodin druhého dne).23
Další body ochrany dČtí a mladistvých nalezneme v témže zákonČ v HlavČ IV., která se
týká obchodních sdČlení. Obchodním sdČlením rozumíme pro úþely ZRTV reklamu,
teleshopping a sponzorování a v pĜípadČ televizního vysílání rovnČž umístČní produktu nebo
jiná obrazová sekvence se zvukem nebo bez zvuku, která je urþena k pĜímé nebo nepĜímé
propagaci zboží nebo služeb osoby vykonávající hospodáĜskou þinnost, popĜípadČ jejího
obrazu na veĜejnosti, a která doprovází poĜad nebo je do poĜadu zahrnuta za úplatu nebo
obdobnou protihodnotu nebo za úþelem vlastní propagace.24

16
Rozsudek mČstského soudu v Praze ze dne 24.10.2007, sp.zn. 3 As 61/2006-70
ϭϳ
ýl. 1 104/1991 Sb. SdČlení federálního ministerstva zahraniþních vČcí o sjednání Úmluvy o právech
dítČte
18
Srov. Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 14.4.2008, sp. Zn. 4 As 33/2007-113
19
§ 32 odst. 1 písm. f) ZRTV
20
§ 32 odst. 1 písm. b) ZRTV
Ϯϭ
§ 32 odst. 1 písm. c) ZRTV
ϮϮ
§ 32 odst. 1 písm. i) ZRTV
Ϯϯ
§ 32 odst. 1 písm. j) ZRTV
24
§ 2 odst. 2 písm. a) ZRTV

ϴ


Podle zákona obchodní sdČlení nesmČjí fyzicky nebo mravnČ ohrožovat dČti a mladistvé
tím, že je pĜímo nabádají ke koupi nebo pronájmu urþitého výrobku nebo služby s využitím
jejich nezkušenosti nebo dĤvČĜivosti.25 Dále je povinností provozovatelĤ vysílání pĜi vysílání
obchodního sdČlení nevysílat taková, která pĜímo nabádají dČti a mladistvé, aby pĜemlouvali
své rodiþe nebo jiné osoby ke koupi nabízeného zboží nebo služeb26, þi taková, jež využívají
zvláštní dĤvČru dČtí a mladistvých ke svým rodiþĤm, uþitelĤm nebo k jiným osobám27, a
v neposlední ĜadČ jsou zakázána i obchodní sdČlení, která bezdĤvodnČ ukazují dČti a
mladistvé v nebezpeþných situacích.28
V zákonČ je dále zakotvena povinnost provozovatele, aby zajistil, že reklamy a
teleshopping týkající se erotických služeb a výrobkĤ nebudou do vysílání zaĜazovány
v þasovém rozmezí 06.00 až 22.00 (tato povinnost se opČt nevztahuje na provozovatele, je-li
vysílání koncovému uživateli dostupné po podepsání písemné smlouvy s osobou starší 18 let
a je k nČmu poskytnuto technické opatĜení, které tomuto uživateli umožĖuje použít tzv. dČtský
zámek).29 Zvláštní ustanovení pak platí o obchodních sdČleních týkajících se alkoholických
nápojĤ, pĜiþemž tato sdČlení nesmČjí být zamČĜeny speciálnČ na dČti a mladistvé nebo
zobrazovat dČti a mladistvé konzumující alkoholické nápoje.30

NepĜímá ochrana dČtských

divákĤ je pak obsažena v ustanovení, které zakazuje, aby do poĜadĤ pro dČti byly umísĢovány
produkty31 a dále v ustanovení zákona, které pĜísnČji upravuje pĜerušování dČtských poĜadĤ
reklamou a teleshoppingovými šoty a souþasnČ zakazuje, aby bČhem televizního vysílání
poĜadĤ pro dČti byly uvádČny reklamy a teleshopping na dČlené obrazovce.32
UdČlování sankcí provozovatelĤm vysílání za porušení výše zmínČných ustanovení
zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání má v kompetenci Rada
pro rozhlasové a televizní vysílání. Rada pĜi porušení nejprve pĜistoupí k upozornČní na
porušení a stanoví lhĤtu k nápravČ.33 Nedojde-li k nápravČ ve stanovené lhĤtČ, pĜistoupí Rada
k udČlení sankce, která má charakter pokuty.34 PĜi opakovaném porušování povinnosti mĤže
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pak dojít k neprodloužení platnosti licence.35 PodrobnČji bude o tomto tématu napsáno
v kapitole týkající se Rady pro rozhlasové a televizní vysílání a jejích kompetencích.

2.2.

Zákon o regulaci reklamy

Zákon þ. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy má také nČkolik ustanovení, která mají za cíl
ochranu dČtí a mladistvých pĜed negativními vlivy obchodních sdČlení. Tento zákon se
vztahuje na reklamu obecnČ, tedy i na reklamu v tisku, na billboardech, v prodejnách atd.,
proto se do urþité míry ustanovení tohoto zákona budou krýt s ustanoveními ZRTV.
V paragrafu 2c je obsažena regulace reklamy zamČĜené na nezletilé. Tento paragraf nám Ĝíká,
že reklama nesmí, pokud jde o osoby mladší 18 let podporovat chování ohrožující jejich
zdraví, psychický nebo morální vývoj36, doporuþovat ke koupi výrobky nebo služby
s využitím jejich nezkušenosti nebo dĤvČĜivosti37, nabádat, aby pĜemlouvaly své rodiþe nebo
zákonné zástupce nebo jiné osoby ke koupi výrobkĤ nebo služeb38. Dále reklama nesmí
využívat jejich zvláštní dĤvČry vĤþi jejich rodiþĤm, zákonným zástupcĤm nebo jiným
osobám39 a nevhodným zpĤsobem ukazovat osoby mladší 18 let v nebezpeþných situacích.40
Dále je zakázáno, aby reklama na tabákové výrobky byla zamČĜena na osoby mladší 18
let, zejména zobrazením tČchto osob nebo užitím prvkĤ, prostĜedkĤ nebo akcí, které takové
osoby pĜevážnČ oslovují.41
V neposlední ĜadČ je v zákonČ zmiĖována regulace reklamy na alkoholické nápoje a to
tak, že reklama na nČ nesmí být zamČĜena na osoby mladší 18 let, zejména nesmí tyto osoby
ani osoby, které jako mladší 18 let vyhlížejí, zobrazovat pĜi spotĜebČ alkoholických nápojĤ
nebo nesmí využívat prvky, prostĜedky nebo akce, které osoby mladší 18 let oslovují.42
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3. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání
3.1.

Základní údaje

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „RRTV“ nebo „rada“) je správním
orgánem, který byl zĜízen zákonem þ. 231/2001. RRTV vykonává státní správu v oblasti
rozhlasového a televizního vysílání a pĜevzatého vysílání. Rada dohlíží na zachovávání a
rozvoj plurality programové nabídky vysílání, dbá na jeho obsahovou nezávislost a na
dodržování právních pĜedpisĤ v této oblasti. Je také kompetentní ukládat podle zákona sankce
za porušení nČkterých povinností.43
Rada má 13 þlenĤ, které jmenuje a odvolává pĜedseda vlády na návrh Poslanecké
snČmovny, a to neprodlenČ po obdržení návrhu. Funkþní období þlena je 6 let. Podmínkou pro
jmenování do úĜadu je þeské obþanství, trvalý pobyt v ýeské republice, svéprávnost,
bezúhonnost a vČk minimálnČ 25 let. ýlenem také nemĤže být osoba, která tento úĜad
zastávala již dvČ po sobČ jdoucí období, nebo jejich þásti. Funkce þlena rady je dále
nesluþitelná s nČkterými veĜejnými a politickými funkcemi nebo s podnikáním jeho a jeho
blízkých v oblasti hromadných sdČlovacích prostĜedkĤ, audiovize a reklamy. ýlenové rady
pobírají za svou þinnost plat podle zvláštního právního pĜedpisu.44
Rada volí ze svých þlenĤ pĜedsedu a tĜi místopĜedsedy, kteĜí spoleþnČ vytváĜejí vedení
Rady, které je voleno vždy na dobu dvou let. ýinnost Rady pak organizaþnČ, odbornČ a
technicky zajišĢuje ÚĜad RRTV.

3.2.

PodrobnČji k pĤsobnosti a povinnostem Rady pro rozhlasové a
televizní vysílání v souvislosti s ochranou dČtí a mládeže

O pĤsobnosti a povinnostech Rady hovoĜí podrobnČ pĜedevším paragraf pČt a šest zákona
o provozování rozhlasového a televizního vysílání, tedy zákona þ. 231/2001 Sb., ve znČní
pozdČjších pĜedpisĤ. Poslání Rady se skládá ze spousty nejrĤznČjších þinností, jak dokazuje i
obsáhlost výše zmínČných paragrafĤ. Rozhodla jsem se tedy zmínit jen ty, které nČjak souvisí
s tématem mé práce, tedy s ochranou dČtí a mládeže. Rada tedy, jak již bylo nastínČno výše,
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„dohlíží na dodržování právních pĜedpisĤ v oblasti rozhlasového a televizního vysílání“45,
ukládá sankce podle zákona 231/2001 Sb.46 a monitoruje obsah vysílání – toho rozhlasového i
televizního47. To jsou tĜi þinnosti Rady, které nejvíce souvisejí právČ se zajišĢováním ochrany
dČtí a mládeže. Sankþní ustanovení nalezneme podrobnČ v þásti sedmé zákona o provozování
rozhlasového a televizního vysílání. Jestliže tedy provozovatel vysílání nebo provozovatel
pĜevzatého vysílání porušuje povinnosti stanovené tímto zákonem nebo porušuje podmínky
udČlené licence, upozorní jej nejprve Rada na porušení a stanoví mu lhĤtu k nápravČ, pĜiþemž
délka lhĤty musí být pĜimČĜená charakteru porušené povinnosti.48 Zvládne-li provozovatel
nápravu v dané lhĤtČ, Rada žádnou sankci neuloží.49 Tato ustanovení se ale nepoužijí, porušíli provozovatel vysílání a provozovatel pĜevzatého vysílání zvlášĢ závažným zpĤsobem
nČkterou z povinností §32, §63 a §64.50 KonkrétnČ nezajistí-li provozovatel, aby vysílané
poĜady nepodceĖovaly k nenávisti z dĤvodu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a
náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národního nebo sociálního pĤvodu,
pĜíslušnosti k národnostní nebo etnické menšinČ, majetku, rodu nebo jiného postavení51;
nezajistí-li provozovatel, aby vysílané poĜady neobsahovaly podprahové sdČlení52; zaĜazuje-li
provozovatel do vysílání poĜady, které mohou vážnČ narušit fyzický, psychický, nebo mravní
vývoj dČtí a mladistvých zejména tím, že obsahují pornografii a hrubé samoúþelné násilí53
nebo dochází-li k odejmutí licence þi zrušení registrace.54 Zákon 231/2001 Sb. dále podrobnČ
uvádí výši pokut za konkrétní prohĜešek. Porušení povinností souvisejících s ochranou dČtí a
mladistvých je pokutováno ve výši od 20 000 Kþ do 10 000 000 Kþ. Tuto pokutu Rada
provozovateli uloží pokud: zaĜazuje do vysílání poĜady nebo další þásti vysílání, které mohou
vážnČ narušit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dČtí a mladistvých zejména tím, že
obsahují pornografii a hrubé samoúþelné násilí55, dále zaĜazuje-li do vysílání od 06.00 hodin
do 22.00 hodin poĜady, upoutávky, nebo další þásti vysílání, které by mohly ohrozit fyzický,
psychický, nebo mravní vývoj dČtí a mladistvých a nejedná-li se o vysílání koncovému
uživateli dostupné na základČ písemné smlouvy uzavĜené s osobou starší 18 let, k nČmuž je
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poskytnuto technické opatĜení, které znemožĖuje pĜístup k vysílání dČtem a mladistvým.56
Dále bude uložena takto vysoká pokuta provozovateli, který zaĜazuje do vysílání poĜady nebo
další þásti vysílání, které propagují válku nebo líþí krutá nebo jinak nelidská jednání takovým
zpĤsobem, který je jejich zlehþováním, omlouváním, nebo schvalováním57, takovému
provozovateli, který poruší povinnost podle §32 odst. 1 písm. c)58 – tedy nezajistí-li aby
vysílané poĜady nepodnČcovaly k nenávisti z dĤvodu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a
náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národního nebo sociálního pĤvodu,
pĜíslušnosti k národnosti nebo etnické menšinČ, majetku, rodu nebo jiného postavení.59
Poslední dvČ zmínČné povinnosti sice nesmČĜují výhradnČ k ochranČ dČtí a mladistvých, je ale
více než jasné, že jsou do zákona zahrnuty hlavnČ kvĤli tomu, neboĢ jak už bylo zmínČno
výše, vliv rozhlasu a pĜedevším pak televize zasahuje témČĜ celou populaci, ovlivĖuje
psychiku i chování a právČ dČtský divák je mimoĜádnČ náchylný k tČmto možným negativním
vlivĤ.
Ukládání pokut Radou má mimo stanovenou výši i další konkrétní pravidla. O tom hovoĜí
§ 61 zákona. Rada musí pokutu uložit do jednoho roku ode dne, kdy se o porušení povinnosti
dozvČdČla, nejdéle však do 3 let ode dne, kdy k porušení povinnosti došlo. O uložení pokuty
je rozhodováno ve správním Ĝízení, postupuje se tedy podle správního Ĝádu.60 PĜi ukládání
pokuty za porušení povinnosti Rada pĜihlíží k povaze vysílaného programu a k postavení
provozovatele vysílání na mediálním trhu se zĜetelem k jeho odpovČdnosti vĤþi divácké
veĜejnosti v oblasti informací, výchovy, kultury a zábavy.61 Dále pĜi rozhodování o výši
pokuty Rada vychází ze závažnosti vČci, míry zavinČní a pĜihlíží k rozsahu, typu a dosahu
závadného vysílání, stejnČ jako k výši pĜípadného finanþního prospČchu, a ke stanovisku
vČcnČ pĜíslušného samoregulaþního orgánu uvedeného v seznamu samoregulaþních orgánĤ,
obdrží-li toto stanovisko písemnČ do 10 pracovních dnĤ ode dne zahájení Ĝízení o správním
deliktu.62 Uložená pokuta je splatná do 30 dnĤ ode dne, kdy správní rozhodnutí Rady nabylo
právní moci.63 Výnosy z pokut jsou pak pĜíjmem státního rozpoþtu ýeské republiky.64 Proti
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rozhodnutí o udČlení pokuty lze podat žalobu podle zvláštního právního pĜedpisu. Podání
žaloby má pak odkladný úþinek, soud o žalobČ musí rozhodnout do 90 dnĤ.65
KromČ uložení pokuty mĤže Rada pĜistoupit také k odnČtí licence a to mimo jiné za zvlášĢ
závažné opakované porušení povinnosti stanovené § 32 odst. 1 písm. c), d) a e), za které již
provozovateli byla opakovanČ uložena pokuta.66 Což jsou povinnosti provozovatele z výše
zmínČného již dobĜe známé, související právČ s ochranou dČtských divákĤ – jedná se o
povinnost zajistit, aby vysílané poĜady nepodnČcovaly k nenávisti, povinnost zajistit, aby
vysílané poĜady neobsahovaly podprahová sdČlení a nakonec povinnost nezaĜazovat do
vysílání poĜady, které mohou vážnČ narušit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dČtí a
mladistvých.
Dalším postihem mĤže být zrušení registrace a to mj. za opakované porušení povinnosti
uvedené v § 32 odst. 3, za které provozovateli již byla udČlena pokuta.67 Toto ustanovení se
týká povinnosti provozovatele pĜevzatého vysílání, který mĤže šíĜit program obsahující
poĜady nebo další þásti vysílání, které by mohly ohrozit fyzický, psychický nebo mravní
vývoj dČtí a mladistvých, za podmínek stanovených v § 32 odst. 1 písm. g); do nejnižší
programové nabídky nesmí pak být zaĜazen program obsahující pĜevážnČ poĜady, které by
mohly ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dČtí a mladistvých.68
Proti rozhodnutí Rady o odnČtí licence nebo zrušení registrace lze podat ve lhĤtČ 30 dnĤ
ode dne doruþení rozhodnutí žalobu podle zvláštního právního pĜedpisu, kterým je soudní Ĝád
správní. Podání žaloby má odkladný úþinek a soud musí rozhodnout ve lhĤtČ 90 dnĤ.69
V pĜípadČ, že byla licence odĖata, nebo registrace zrušena, je provozovatel vysílání s licencí a
provozovatel pĜevzatého vysílání povinen ukonþit vysílání ve lhĤtČ stanovené Radou.70

4. Metodika výzkumu
V této kapitole pĤjde o samotné pĜiblížení postupu práce. Tedy jaká konkrétní metoda
výzkumu byla zvolena, jaké byly stanoveny hlavní výzkumné otázky, dále také pĤjde o
vymezení dat pro výzkum, pak o prĤbČh sbČru dat a interpretaci výsledkĤ výzkumu.
Následovat bude závČr výzkumu a zhodnocení celé práce.
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4.1. Metoda a strategie
Metoda (z lat. methodus, to z Ĝec. methoda jako oznaþení cesty za nČþím) je zpĤsob, jak
dosáhnout teoretického cíle, návod k jednání.Vezmeme-li to více vČdecky, jedná se o návod
jak systematicky, opakovatelnČ a zobecnitelnČ poznávat.71 Tato práce je tedy koncipována
zpĤsobem, kdy nejprve byla pĜedestĜena a vysvČtlena všechna relevantní právní ustanovení,
která souvisejí jak s ochranou dČtí a mládeže, co do povinností provozovatelĤ vysílání, tak
s fungováním a pĤsobností Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, která má výkon ochrany
dČtí a mládeže v této oblasti ze zákona svČĜen. Nyní bude na základČ tČchto teoretických
poznatkĤ pokraþovat samotná realizace výzkumu. Ta se skládá ze sbČru potĜebných dat, jejich
obsahové analýzy a následného vyhodnocení celého výzkumu.
Protože obsahová analýza dat mĤže být metodou kvalitativní i kvantitativní, je tedy tĜeba
dále urþit, jaké z tČchto dvou paradigmat bude použito.72 Aplikace každého z nich pak má své
výhody i nevýhody a pĜináší specifické informace. Proto se každá z tČchto základních strategií
hodí ke konkrétnímu výzkumu, podle toho, jaký cíl samotný výzkum má.73
Ve zkratce se dá Ĝíci, že kvantitativní pĜístup pĜedpokládá, že zkoumané jevy jsou
mČĜitelné. A tak dochází k jejich statistické analýze a dále k ovČĜování hypotéz, které jsou
pĜedem urþeny. Zatímco kvalitativní výzkum je nenumerický pĜístup, na který pak navazuje
interpretace sociální reality.74Je to tedy strategie, která používá statistiky naprosto minimálnČ,
bČhem výzkumu dochází k vytváĜení nových hypotéz a získávání údajĤ je znaþnČ
nestandardizované.75 JeštČ ke konci 20. století platilo, že kvalitativní výzkum byl vnímán
spíše jen jako doplnČk výzkumu kvantitativního, dnes však platí všeobecný názor, že se jedná
o pĜístupy rovnocenné, pĜinášející stejnČ relevantní vČdecké informace. Jak tedy shrnuje
Petrusek: „Kvalitativní metodologie tedy není lepší a snad ani horší než kvantitativní postupy,
je prostČ jiná a má své místo tam, kam nemĤže vstoupit metodologie kvantitativní.“76
Pak ještČ také existuje pĜístup, který využívá obou tČchto strategii a to tak, že ta
kvalitativní pĜedchází strategii kvantitativní, þi mohou být použity v jistých þástech výzkumu
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i soubČžnČ.77 Hendl cituje následující pĜíklad pro pĜedstavu o výhodách smíšeného výzkumu:
„Má-li rybáĜ k dispozici více sítí, ale každou s nČkolika obrovskými dírami, dosáhne patrnČ
lepšího úlovku, pokud sítČ navzájem pĜekryje a použije jako jednu jedinou, než když bude lovit
postupnČ s každou z nich.“78
V této práci bude použita dozajisté metoda, která využívá obou tČchto strategií, aþ byl
v tezích pro bakaláĜskou práci pĜedbČžnČ stanoven jen pĜístup kvantitativní. Postup zahrnující
obČ strategie je nakonec zvolen z dĤvodu, že data sbíraná a vyhodnocovaná v této práci jsou
hĤĜe mČĜitelná, je jich pomČrnČ velké množství a získávání údajĤ je relativnČ
nestandardizované. Použití obou strategií se tedy jeví jako mnohem pĜínosnČjší a stejnČ tak
lépe realizovatelné. Bude se tedy jednat o výzkum smíšený, neboĢ po vyhodnocení dat
z jednotlivých let, která budou zkoumána, je možné nČkterá data statisticky porovnat a to
pĜedevším vzhledem k trendu, jakým zpĤsobem se jejich množství v prĤbČhu zkoumaných let
mČnilo.
Hlavní výzkumnou otázkou, kterou je tĜeba stanovit ještČ pĜed samotnou realizací
výzkumu je, jak už bylo avizováno v kapitole 1.2 Cíl práce, zda vĤbec dochází v prostĜedí
rozhlasového a televizního vysílání k ochranČ dČtí a mladistvých. A pokud ano, tak zda je
ochrana úþinná – zda tedy Rada pro rozhlasové a televizní vysílání naplĖuje, co je jí podle
zákona svČĜeno a ochrana dČtí a mladistvých probíhá i fakticky a nejde jen o práva dČtí a
mladistvých, která nejsou prakticky vykonávána.
Vzhledem k faktu, že se jedná o výzkum smíšený, tedy výzkum, pro nČjž je typická urþitá
otevĜenost, je možné, dokonce i velmi pravdČpodobné, že základní otázky budou v prĤbČhu
výzkumu ještČ nČjak doplĖovány, þi mírnČ pozmČĖovány. Tento trend je totiž vlastní
kvalitativní strategii, neboĢ „sbírání dat probíhá simultánnČ s jejich hodnocením“.79

4.2. VýbČr zkoumaných objektĤ
V kvalitativním zkoumání, které nemá na rozdíl od kvantitativního žádné ambice ohlednČ
reprezentativity, je typické, že výbČr zkoumaných objektĤ je teoretický. Základní soubor není
tedy pĜímo definován a rozsah výbČru není pĜedem znám. Provedení výbČru probíhá podle
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dosahovaných výsledkĤ a ukonþení pĜichází po dosažení teoretického nasycení, tzv. teoretické
saturace.80
Naopak pro zkoumání kvantitativní je zásadní požadavek, aby vytvoĜený výbČrový soubor
byl pro základní soubor reprezentativní, aby jej zkrátka vhodnČ zastupoval. Základní soubor
je tedy pĜedem definován a i rozsah výbČru je pĜedem znám.81
V pĜípadČ této práce se jedná o výzkum používající obou výše zmínČných postupĤ, proto
je pĜedmČtem zkoumání soubor, jehož rozsah je do jisté míry pĜedem dán a ohraniþen. A to
tím, že data ve výzkumu použita se vztahují ke þtyĜem konkrétním kalendáĜním rokĤm. Jedná
se o roky 2008, 2009, 2010 a 2011. Tedy poslední þtyĜi kalendáĜní roky, které je možné
zmapovat komplexnČ, neboĢ v prĤbČhu tohoto výzkumu již byly uzavĜeny a byla k nim tudíž
Radou pro rozhlasové a televizní vysílání vydána obsáhlá zpráva o þinnosti Rady. A stejnČ tak
pĜíslušnými soudy vydána rozhodnutí þi usnesení vztahující se k daným kauzám.

4.3. Technika sbČru dat
Technika sbČru dat se již Ĝadí k samotné realizaci výzkumu, dochází k ní tedy v okamžiku,
kdy skonþily všechny teoretické pĜípravy, byla stanovena metoda i urþen výbČr zkoumaných
objektĤ. VČtšina odborných publikací se shodne na pČti základních technikách sbČru dat.
Jedná se o pozorování, rozhovor (též interview), dotazník, studium dokumentĤ a experiment.
S konkrétní technikou sbČru dat pak souvisí i použití konkrétní aplikaþní varianty.82
V této práci je technikou sbČru dat studium dokumentĤ, které je v nČkterých pramenech
(pĜevážnČ starších) klasifikováno jako nepĜímé pozorování a je vhodné pro neexperimentální
pĜístup83, což je právČ i smíšená metoda užitá v tomto výzkumu. Je to technika vzhledem
k ostatním þtyĜem ménČ þastá a bČžná, nicménČ pro tento výzkum se jeví jako ta nejvhodnČjší.
PĤjde o studium dokumentĤ psaných a úĜedních, tedy konkrétnČ: o aplikaci výše
uvedených zákonĤ a právních ustanovení v praxi Rady pro rozhlasové a televizní vysílání a
pĜíslušných soudĤ. Je-li tĜeba být ještČ konkrétnČjší, jedná se o upozornČní a rozhodnutí Rady
pro rozhlasové a televizní vysílání v souvislosti s ochranou dČtí a mladistvých a s tím dále
související judikáty soudu. To vše za roky 2008 až 2011.
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PĜedpokladem studia dokumentĤ je pak schopnost mu porozumČt a interpretovat jej. Což
je umožnČno vnitĜní, neboli obsahovou analýzou. StĜedem zájmu této analýzy, jak již název
napovídá, je samotný obsah dokumentĤ, stejnČ tak je ale vČnována pozornost i dĤvodĤm
jejich vzniku a dĤsledkĤm, které mají. A vzhledem k tomu, že bude možné srovnávat
dokumenty i za urþité období (2008 až 2011), bude mít výzkum i nČkteré znaky tzv. trendové
studie.84 Tedy k jakému vývoji v uplynutých letech došlo, co se týþe správních Ĝízení Rady
pro rozhlasové a televizní vysílání a rozhodování soudĤ.
Na závČr jen pro pĜipomenutí, neboĢ tato informace byla jednou zmínČna již výše.
Obsahová analýza je nČkdy oznaþována jako postup kvantitativnČ-kvalitativní, mĤže být totiž
využita stejnČ dobĜe v obou typech výzkumu. Záleží na míĜe standardizace pĜístupu.
V pĜípadČ této práce se jedná tedy o zkoumání smíšené.

4.4. PrĤbČh sbČru dat
Za každý daný rok bude stČžejní zjištČní, kolik správních Ĝízení bylo zahájeno z moci
úĜední, tedy Radou pro rozhlasové a televizní vysílání v souvislosti s právními normami, které
mají za svĤj hlavní cíl a smysl ochranu fyzického, duševního a mravního vývoje dČtí a
mladistvých. Jakého paragrafu konkrétnČ se každé správní Ĝízení týkalo, koho postihovalo a
jak celé Ĝízení dopadlo. Zda tedy bylo zastaveno, skonþilo upozornČním nebo nČjakou sankcí,
pĜípadnČ jakou. Dále pak zda konkrétní Ĝízení pokraþovalo soudní cestou a v pĜípadČ, že
pokraþovalo, tak jaký byl definitivní výsledek celého procesu po rozhodnutí soudĤ.
Protože v teoretické þásti byla ochrana dČtí a mladistvých v souvislosti s právní regulací
médií Ĝešena detailnČ a s pĜesahem k takovým právním ustanovením, která nechrání výslovnČ
jen dČti a mladistvé, ale všechny pĜíjemce rozhlasového a televizního vysílání, je tĜeba nyní
stanovit ta konkrétní právní ustanovení, jejichž porušením dochází k zapoþetí takového
správního Ĝízení, které bude pĜedmČtem další práce. Všechna ustanovení budou ze zákona þ.
231/2001 Sb. o provozování rozhlasového a televizního vysílání, neboĢ ustanovení ze zákona
o regulaci reklamy související s ochranou dČtí a mladistvých, taktéž zmiĖována v teoretické
þásti, jsou za prvé obecná – vztahují se tedy i k reklamČ v tisku, na billboardech, v prodejnách
atd. a za druhé, nebo právČ proto se tato ustanovení ve velké míĜe pĜekrývají svým obsahem
s ustanoveními zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání.
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PĤjde tedy o tato ustanovení zákona þ. 231/2001 Sb. o provozování rozhlasové a
televizního vysílání ve znČní pozdČjší pĜedpisĤ:
a) Ustanovení § 32, odst. 1 písm. e): Provozovatel vysílání je povinen nezaĜazovat do
vysílání poĜady, které mohou vážnČ narušit fyzický, psychický, nebo mravní vývoj dČtí
a mladistvých zejména tím, že obsahují pornografií a hrubé samoúþelné násilí.

b) Ustanovení § 32, odst. 1 písm. g): Provozovatel vysílání je povinen nezaĜazovat v dobČ
od 06.00 hodin do 22.00 hodin poĜady a upoutávky, které by mohly ohrozit fyzický,
psychický, nebo mravní vývoj dČtí a mladistvých.

c) Ustanovení § 32, odst. 1 písm. h): Provozovatel vysílání je povinen zajistit, aby
rozhlasovému a televiznímu vysílání poĜadĤ, na které se vztahuje omezení podle
písmene g), bezprostĜednČ pĜedcházelo slovní upozornČní na nevhodnost poĜadu pro
dČti a mladistvé a aby poĜad, který by mohl ohrozit fyzický, psychický, nebo mravní
vývoj dČtí a mladistvých, byl oznaþen v pĜípadČ televizního vysílání obrazovým
symbolem upozorĖujícím na jeho nevhodnost pro dČti a mladistvé po celou dobu
vysílání.

d) Ustanovení § 32, odst. 1 písm. j): Provozovatel vysílání je povinen nezaĜazovat do
programĤ poĜady a reklamy, které obsahují vulgarismy a nadávky, kromČ umČleckých
dČl, v nichž je to z hlediska líþené kontextu nutné; taková díla je však možné vysílat
pouze v dobČ od 22.00 hodin do 06.00 hodin následujícího dne.

e) Ustanovení § 48, odst. 2 písm. a): Obchodní sdČlení nesmČjí fyzicky nebo mravnČ
ohrožovat dČti a mladistvé tím, že pĜímo nabádají dČti a mladistvé ke koupi nebo
pronájmu urþitého výrobku nebo služby s využitím jejich nezkušenosti nebo
dĤvČĜivosti.

f) Ustanovení § 48, odst. 2 písm. b): Obchodní sdČlení nesmČjí fyzicky nebo mravnČ
ohrožovat dČti a mladistvé tím, že pĜímo nabádají dČti a mladistvé, aby pĜemlouvali své
rodiþe nebo jiné osoby ke koupi nabízeného zboží nebo služeb.

g) Ustanovení § 48, odst. 2 písm. c): Obchodní sdČlení nesmČjí fyzicky nebo mravnČ
ohrožovat dČti a mladistvé tím, že využívají zvláštní dĤvČru dČtí a mladistvých ke svým
rodiþĤm, uþitelĤm, nebo k jiným osobám.

h) Ustanovení § 48, odst. 2 písm. d): Obchodní sdČlení nesmČjí fyzicky nebo mravnČ
ohrožovat dČti a mladistvé tím, že bezdĤvodnČ ukazují dČti a mladistvé v nebezpeþných
situacích.
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i) Ustanovení § 49, odst. 1 písm. c): Provozovatel vysílání je povinen zajistit, aby
reklamy a teleshopping týkající se erotických služeb a erotických výrobkĤ nebyly
zaĜazovány do vysílání v dobČ od 06.00 hodin do 22.00 hodin.

j) Ustanovení § 49 odst. 4: Rozhlasové a televizní vysílání poĜadĤ pro dČti nelze
reklamou nebo teleshoppingovými šoty pĜerušit více než jednou za každý plánovaný
þasový úsek v trvání alespoĖ 30 minut, pokud plánovaná doba trvání poĜadu pro dČti
bez zaĜazení reklamy a teleshoppingových šotĤ pĜesahuje 30 minut. BČhem televizního
vysílání poĜadu pro dČti nelze reklamu nebo teleshoppingové šoty uvádČt na dČlené
obrazovce.

4.4.1. Data za rok 2008
Veškeré údaje uvedené v této kapitole jsou þerpány ze Zprávy o stavu vysílání a þinnosti
Rady pro Rozhlasové a televizní vysílání 2008, vydané samotnou Radou roku 2009.

Rada

pro rozhlasové a televizní vysílání za rok 2008 nezahájila z moci úĜední vĤbec žádné správní
Ĝízení v souvislosti s ustanoveními oznaþenými písmeny f) až j).
Ustanovení oznaþené písmenem e) sice bylo v jednom jediném pĜípadČ dĤvodem
k zahájení Ĝízení, nicménČ nebylo tentýž rok ukonþeno, tudíž neznáme jeho výsledek. Jednalo
se o Ĝízení proti ýeské televizi, vedené z dĤvodu nesplnČní povinnosti nepobízet dČti a
mladistvé, aby kupovali nČjaký výrobek nebo službu s využitím jejich nezkušenosti nebo
dĤvČĜivosti, pĜi vysílání teleshoppingu na televizním kanálu ýT1.
Ustanovení písmene a) bylo podle Rady dĤvodem k zahájení správního Ĝízení dvakrát.
Jednou proti spoleþnosti FTV Prima, spol. s.r.o., to bylo ještČ téhož roku zastaveno a podruhé
proti spoleþnosti PK 62, a.s., resp. Programu LEO TV, toto Ĝízení ale nebylo v roce 2008
ukonþeno.
Porušení ustanovení b), tj. povinnost nezaĜazovat v dobČ od 06.00 hodin do 22.00 hodin
poĜady a upoutávky, které by mohli ohrozit vývoj dČtí a mladistvých, bylo dĤvodem
k zahájení Ĝízení hned v 45 pĜípadech, pĜiþemž ale v 21 pĜípadech nebylo ukonþeno do konce
roku 2008. Na porušení povinnosti byli pak provozovatelé upozornČni v 11 pĜípadech a ve 25
jim byla uložena pokuta, pĜiþemž nejþastČji sankcionovaným provozovatelem byla spoleþnost
FTV Prima, spol. s.r.o., resp. program Prima televize.
PomČrnČ þasto porušovaným ustanovením bylo také ustanovení oznaþené písmenem d),
které nedovoluje svévolnČ používat vulgarismy a nadávky v programech. K porušení této
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povinnosti se neváže žádná sankce, Rada mĤže pouze vydat upozornČní a to se stalo v tomto
roce v deseti pĜípadech.
Podle výše zmínČného je jasné, že Rada v roce 2008 zahájila ve spojitosti s tématem
ochrany dČtí a mladistvých hned nČkolik desítek správních Ĝízení, pĜiþemž sice byla nČkterá
následnČ zastavena, ale vČtšina tČchto Ĝízení skonþila vydáním upozornČní þi penČžitou
sankcí. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání rozhodnČ není tedy státním orgánem, který by
nefungoval a nevykazoval þinnost. Myslím, že v tomto roce Rada dokázala, že má úþinné
nástroje pro ochranu dČtí a mladistvých a pĜedevším, že jich využívá. Problémem samozĜejmČ
mĤže být, že pro nČkteré provozovatele, pĜedevším tČch veĜejnoprávních vysílání nemusí být
pokuta dostateþnČ stimulující sankcí.
K roku 2008 se také váže vydání usnesení Ústavního soudu o návrhu CET 21 spol. s.r.o.
na zrušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona o vysílání. Rada rozhodnutím sp. zn. Rpo/145/05
uložila provozovateli televizního vysílání CET 21 spol. s.r.o. pokutu ve výši 1 000 000Kþ
za porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona o vysílání, kterého se dopustil odvysílání poĜadu Big
Brother v podveþerních hodinách. CET 21 rozhodnutí Rady žalobou, kterou ale MČstský soud
zamítl a tak spoleþnost dále podala kasaþní stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu. Ten ale
stížnost odmítl jako neodĤvodnČnou a s tímto ji zamítl. CET 21 se tedy obrátila na Ústavní
soud, po kterém mimo stížnosti na Nejvyšší správní soud, žádala i zrušení daného paragrafu.
Ústavní soud ale pochybení Nejvyššího správního soudu neshledal a dospČl k závČru, že
výklad i aplikace pĜíslušných ustanovení byly provedeny Radou i obecnými soudy v mezích
zákona a v souladu s ústavním poĜádkem a v souvislosti s tímto v usnesení ze dne 18.
prosince 2008, þ.j. I ÚS 2262/08 odmítl i návrh na zrušení daného paragrafu, neboĢ se jedná
o návrh akcesorický, který sdílí osud odmítnuté ústavní stížnosti.

4.4.2. Data za rok 2009
Veškeré údaje uvedené v této kapitole jsou þerpány ze Zprávy o stavu vysílání a þinnosti
Rady pro Rozhlasové a televizní vysílání 2009, vydané samotnou Radou roku 2010.
StejnČ jako v pĜedchozím roce bylo zahájeno nejvíce správních Ĝízení z moci úĜední kvĤli
porušení ustanovení oznaþeným v této práci písmenem b), tedy porušení povinnosti
nezaĜazovat v dobČ od 06.00 hodin do 22.00 hodin poĜady a upoutávky, které by mohly
ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dČtí a mladistvých. V roce 2009 byli na
porušení této povinnosti upozornČni provozovatelé v 11 pĜípadech a ve 23 pĜípadech jim byla
uložena pokuta, pĜiþemž nejþastČji sankciovaným provozovatelem byla opakovanČ spoleþnost
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FTV Prima s.r.o., resp. program Prima televize. Zvláštním fenoménem také je, že oba nejvíce
sankciovaní provozovatelé – tedy FTV Prima s.r.o. i CET 21 spol. s.r.o. byly nejþastČji
pokutovány za vysílání detektivních seriálu.
Za porušení ustanovení pod písmenem a) byla v tomto roce udČlena jedna jediná pokuta a
to navíc „pouhých“ 50 000Kþ provozovateli PK 62, a.s., resp. programu LEO TV.

KvĤli

porušení ustanovení c) Rada pro rozhlasové a televizní vysílání vydala pouze dvČ ustanovení,
patĜila subjektu CET 21 a ýeské televizi.
Na rozdíl od dvou pĜedchozích bylo pomČrnČ þasto porušováno ustanovení d), tedy
porušení povinnosti nepoužívat vulgarismy a nadávky (kromČ pĜípadĤ umČleckých dČl a to
jen tam, kde si to žádá kontext a v zákonem urþeném þasovém úseku). K porušení tohoto
ustanovení se neváže žádné udČlování penČžité sankce, provozovateli mĤže být vydáno pouze
upozornČní. Tak bylo v roce 2009 uþinČno ve 22 pĜípadech. NejþastČjším pĜíjemcem
upozornČní pak byla spoleþnost CET 21 a to v 8 pĜípadech.
V tomto roce došlo také k vydání jediného doporuþení ohlednČ porušení ustanovení
písmene e). Jednalo se o správní Ĝízení, které bylo zahájeno již v roce 2008, tedy je blíže
popsáno v kapitole 4.4.1.
Co se ustanovení pod písmeny f) až j) týþe, nebylo zahájeno žádné správní Ĝízení z moci
úĜední ohlednČ porušení tČchto povinností provozovateli.
Oproti pĜedchozímu roku se tedy trend, co do poþtu správních Ĝízení, druhu jednotlivých
porušení, pro které byla Ĝízení zahájena, ani zpĤsob, jakým správní Ĝízení konþí, víceménČ
nezmČnil.

4.4.3. Data za rok 2010
Veškeré údaje uvedené v této kapitole jsou þerpány ze Zprávy o stavu vysílání a þinnosti
Rady pro Rozhlasové a televizní vysílání 2010, vydané samotnou Radou roku 2011.
Za porušení ustanovení, které je v této práci oznaþeno písmenem a), tedy porušení
povinnosti provozovatelĤ vysílání nezaĜazovat do vysílání poĜady, které mohou vážnČ narušit
fyzický, psychický nebo mravní vývoj dČtí a mladistvých tím, že obsahují pornografii nebo
hrubé samoúþelné násilí, byla Radou v roce udČlena pouze dvČ upozornČní, pĜiþemž obČ
správní Ĝízení byla zahájena z moci úĜední již v pĜedchozích letech.
NejþastČji porušovanou povinností, co se ochrany dČtí a mladistvých týþe, bylo stejnČ jako
v pĜedchozích letech porušení ustanovení pod písmenem b), tedy § 32 odst. 1 písm. g) ZRTV.
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Provozovatelé byli v roce 2010 na toto porušení upozornČni v 11 pĜípadech a v 16 pĜípadech
jim pak byla uložena pokuta. Lze tedy v prĤbČhu let sledovat snižující se þetnost tČchto
pochybení.
TradiþnČ již bylo pomČrnČ þasto provozovateli porušováno i ustanovení oznaþeno v této
práci písmenem d), tedy porušení povinnosti nepoužívat vulgarismy a nadávky (kromČ
pĜípadĤ umČleckých dČl a to jen tam, kde si to žádá kontext a v zákonem urþeném þasovém
úseku). K porušení tohoto ustanovení se neváže žádné udČlování penČžité sankce,
provozovateli mĤže být vydáno pouze upozornČní. Tak bylo v roce 2010 uþinČno ve 28
pĜípadech. OhlednČ tohoto ustanovení je tedy trend zcela opaþný, neboĢ v prvním
zkoumaném roce 2008 bylo Radou vydáno pouze 10 upozornČní, v následujícím roce 2009 to
bylo již 22 upozornČní a nyní je tedy jejich poþet dokonce 28.
Ve vČci ustanovení e) pak bylo vydáno Radou pro rozhlasové a televizní vysílání pouze
jedno upozornČní.
Co se ustanovení pod písmeny f) až j) týþe, nebylo zahájeno žádné správní Ĝízení z moci
úĜední ohlednČ porušení tČchto povinností provozovateli.

4.4.4. Data za rok 2011
Veškeré údaje uvedené v této kapitole jsou þerpány ze Zprávy o stavu vysílání a þinnosti
Rady pro Rozhlasové a televizní vysílání 2011, vydané samotnou Radou roku 2012.
V roce 2011 oproti roku pĜedchozímu výraznČ klesl poþet zahájených správních Ĝízení.
Zatímco v roce 2010 Rada zahájila 201 Ĝízení pro možné porušení zákona þ. 231/2001 Sb. a
zákona þ. 40/1995 Sb., v roce 2011 jich bylo pouze 81. Tento trend nesouvisí, jak by se tĜeba
na první pohled mohlo zdát s horším fungováním Rady pro rozhlasové a televizní vysílání þi
s jejím laxním pĜístupem k porušování právních ustanovení. Trend je zpĤsoben pĜedevším
vývojem judikatury. Jelikož stále pĜibývají nová rozhodnutí soudu k rĤzným porušením
zákona, prĤbČžnČ se tak formují pĜístupy Rady k vyhodnocování konkrétních fenoménĤ ve
vysílání. Rada tak mĤže eliminovat Ĝízení, ve kterých bylo sledovaným cílem právČ osvČtlení
dané problematiky. StejnČ tak ze strany provozovatelĤ je judikatura pĜínosná, jelikož vytváĜí
pĜesnČjší mantinely než samotný zákon a dochází tudíž k eliminaci urþitých porušení
zákonných ustanovení.
I v roce 2011 docházelo ve vČtší míĜe k porušování zákonného ustanovení oznaþeného
v této práci písmenem b), tj. porušení povinnosti nezaĜazovat v dobČ od 06.00 hodin do 22.00
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hodin poĜady a upoutávky, které by mohly ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dČtí
a mladistvých. V tomto roce bylo tedy na porušení tohoto ustanovení upozornČno Radou
celkem patnáctkrát, pokuta pak byla uložena pouze ve tĜech pĜípadech.
OpČt bylo relativnČ þasté i porušování ustanovení písmene d), tedy porušení povinnosti
nepoužívat vulgarismy a nadávky (kromČ pĜípadĤ umČleckých dČl a to jen tam, kde si to žádá
kontext a v zákonem urþeném þasovém úseku). K porušení tohoto ustanovení se neváže žádné
udČlování penČžité sankce, provozovateli mĤže být vydáno pouze upozornČní. Provozovatelé
tak byli v roce 2011 upozornČni na toto porušení ve 27 pĜípadech.
O ustanoveních oznaþených v této práci písmeny a), c) a e) až j) a následném zahájení
správního Ĝízení na základČ jejich porušení nebyla v daném roce zmínka.

4.4.5. Konkrétní pĜípady ze správní praxe Rady pro rozhlasové a televizní vysílání
Správní praxe Rady je o mnoho složitČjší, než by se na první pohled mohlo zdát, neboĢ
naprostá vČtšina jejích správních rozhodnutí o udČlení sankce tímto rozhodnutím a jeho
vykonáním ze strany povinného subjektu nekonþí. V souladu s § 66 zákona þ. 231/2001 Sb.
lze totiž proti rozhodnutí Rady podat žalobu podle soudního Ĝádu správního. A povinné
subjekty, kterými jsou povČtšinou konkrétní provozovatelé televizního þi rozhlasového
vysílání v hojné míĜe této možnosti využívají.
Soudní Ĝízení tedy, jako volí logika vČci dle výše zmínČného, nemĤže být zahájeno na
podnČt Rady, ta stojí vždy na stranČ žalované. Proto výrok soudu „žaloba se zamítá“ je vždy
takovým výrokem, který potvrzuje rozhodnutí Rady a Rada tak obhájila své rozhodnutí i
v soudním pĜezkumu. StejnČ tak je pro Radu úspČch i pĜípad, kdy soud rovnou žalobu
odmítne.
Soud mĤže stejnČ tak rozhodnutí Rady zrušit a vrátit RadČ k dalšímu Ĝízení. Pak se správní
Ĝízení dostane zpČt do procesní fáze pĜed rozhodnutím. V tom pĜípadČ je možné doplnit
podklady, vyzvat úþastníka k novému vyjádĜení apod. Rada je ale v dalším postupu podle §
78 soudního Ĝádu správního vázaná právním názorem, jež vyslovil daný soud v rozsudku,
kterým zrušil rozhodnutí Rady.
Proti rozhodnutí soudu je pak dále pĜíslušná kasaþní stížnost k Nejvyššímu správnímu
soudu. Kasaþní stížnost mĤže podat jak Rada samotná, tak úþastník pĤvodního správního
Ĝízení. Pokud Nejvyšší správní soud rozhodnutí soudu první instance zruší, je tento soud
vázán právním názorem, který Nejvyšší správní soud vyslovil. U Nejvyššího správního soudu
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v drtivé vČtšinČ správní praxe konþí – vČc je tedy buć definitivnČ doĜešena, nebo se vrací
k soudu první instance. Zcela výjimeþnČ mĤže dojít ku pĜíkladu k podání stížnosti
k Ústavnímu soudu, jak bylo nastínČno v kapitole 4.4.1. To už jsou ale postupy natolik
nepravdČpodobné, že není tĜeba se jimi blíže zabývat.
Každým rokem je tedy pĜi uplatĖování výše zmínČné praxe aktivních nČkolik desítek až
stovek soudních sporĤ a þást z nich se týká právČ i sporĤ o to, zda byly þi nebyly porušeny
povinnosti v souvislosti s ochranou dČtí a mladistvých. Vzhledem k jejich množství si
myslím, že je vcelku bezpĜedmČtné snažit se je všechny vypoþíst þi obsáhnout. Ráda bych ale
více osvČtlila tuto správní praxi pĜiblížením a bližším seznámením se dvČma takovými
soudními spory, pĜiþemž jeden z nich bude konþit úspČchem Rady pro rozhlasové a televizní
vysílání a ten druhý naopak úspČchem úþastníka Ĝízení, tedy provozovatele vysílání.
Pro pĜehlednost zvolím takové dva konkrétní soudní spory, jež mají stejného
žalobce/stČžovatele a stejnČ tak pĤjde v obou pĜípadech o porušení § 32 odst. 1 písm. g)
zákona þ. 231/2001 Sb. o provozování rozhlasového a televizního vysílání. Toto ustanovení
jsem vybrala zámČrnČ už z toho dĤvodu, že šlo v pĜípadČ pĜedešlého výzkumu o ustanovení
nejfrekventovanČjší, co do poþtu sankcí za jeho porušení.

Ohrožení vývoje dČtí – „úspČch“ Rady v soudním sporu
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 8.6.2011, sp.zn. 6 As 4/2011
Rada rozhodla provozovateli, tedy spoleþnosti FTV Prima s.r.o., uložit pokutu ve výši
250.000,- Kþ za porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona þ. 231/2001 Sb. neboĢ odvysíláním
poĜadu SbČratelé kostí I. dne 11.2.2008 na programu Prima televize se dopustil porušení
povinnosti nezaĜazovat v dobČ od 06:00 hodin do 22:00 hodin poĜady a upoutávky, které by
mohly ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dČtí a mladistvých. Provozovatel však
rozhodnutí Rady napadl žalobou u MČstského soudu. Po soudním Ĝízení Nejvyšší soud
definitivnČ potvrdil správní rozhodnutí Rady.
Soud mj. konstatoval: Podle Nejvyššího správního soudu v této vČci není pochyb o tom,
jaký zájem byl porušen a že k tomu došlo v dĤsledku posuzovaného jednání žalobkynČ.
ZpĜístupĖuje-li tedy žalobkynČ dČtem a mládeži v rĤzné míĜe agresivní zábČry opakovanČ, má
to podle Nejvyššího správního soudu o to vČtší dopad do jejich podvČdomí, což se jistČ projeví
v jejich pĜedstavivosti, zpĤsobu jejich pĜemýšlení, chování a schopnosti empatie. Závažnost

Ϯϱ


protiprávního

jednání

žalobkynČ

se

tak

jeho

opakovaností

nepochybnČ

zvyšuje.

(…)
Nejvyšším správním soudem pak v jeho rozsudku (…) bylo konstatováno, že žalobkynČ byla již
v minulosti upozornČna na konkrétní porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. g) zákona
þ. 231/2001 Sb. z její strany a že jí za toto jednání byla dokonce nČkolikrát uložena pokuta (ze
správního spisu vyplývá, že pouze v roce 2007 se tak událo v osmi pĜípadech). Porušovala-li
žalobkynČ povinnost zakotvenou v citovaném ustanovení i nadále, svČdþí to podle Nejvyššího
správního soudu o jejím lhostejném vztahu k následku takového jednání, tzn. k možnému
narušení fyzického, psychického nebo mravního vývoje dČtí a mladistvých. Lhostejnost
porušitele k tomu, zda následek nastane þi nikoli, vyjadĜuje jeho kladný postoj k obČma
možnostem a jeho bezohlednost k zájmĤm chránČným porušovaným právním pĜedpisem. Tyto
skuteþnosti bezpochyby vypovídají o psychickém vztahu žalobkynČ ke svému protiprávnímu
jednání, neboli o míĜe, resp. formČ, jejího zavinČní. Nejvyšší správní soud rovnČž uvedl, že
nebýt toho, že se žalobkynČ dopustila tohoto jednání opČtovnČ, hovoĜili bychom nejspíše
o zavinČní ve formČ vČdomé nedbalosti. Za této situace je však nutno usoudit na zavinČní ve
formČ nepĜímého úmyslu, a proto Nejvyšší správní soud shledal postup žalované, která
opakovanost porušení povinnosti zahrnula pod kritérium míry zavinČní, za správný.

Ohrožení vývoje dČtí – „úspČch“ provozovatele vysílání
Rozsudek MČstského soudu v Praze ze dne 14.12.2010, sp. zn. 8 Ca 293/2009
Rada rozhodla provozovateli, tedy spoleþnosti FTV Prima s.r.o., uložit pokutu ve výši
250.000,- Kþ za porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona þ. 231/2001 Sb., k nČmuž došlo
zaĜazením poĜadĤ Vyvolení (jehož obsahem byla rekapitulace 17. dne ve vile) do vysílání
programu Prima televize dne 15. bĜezna 2006 od 18:34 do 19:52 hod., které obsahovaly
prezentaci manipulativních úkolĤ, které poškozují mezilidské vztahy þi lidskou dĤstojnost,
vulgární a jinak nevhodnou komunikaci, slovní reprezentaci alkoholu, a þastou prezentaci
kouĜení, jako bČžnou a nezbytnou souþást života mladých lidí, jež jsou zpĤsobilé ohrozit
zejména mravní nebo psychický vývoj dČtí a mladistvých. Tím se tedy provozovatel mČl
dopustit porušení povinnosti nezaĜazovat v dobČ od 06:00 hodin do 22:00 hodin poĜady a
upoutávky, které by mohly ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dČtí a mladistvých.
Provozovatel však rozhodnutí Rady napadl žalobou u MČstského soudu. MČstský soud
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definitivnČ zrušil napadené rozhodnutí Rady pro nezákonnost spoþívající v nesprávném
právním posouzení vČci a vrátil vČc RadČ k dalšímu Ĝízení. Rada následnČ Ĝízení zastavila.
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5. Interpretace výsledkĤ a závČr
Cílem této bakaláĜské práce bylo zmapovat mediální legislativu v souvislosti s ochranou
dČtí a mladistvých. Dále pak se blíže seznámit s Radou pro rozhlasové a televizní vysílání,
pĜedevším co se její þinnosti a kompetencí ve vztahu k ochranČ dČtí a mladistvých týþe. A
nakonec studiem dokumentĤ z let 2008 až 2011 zhodnotit, jak si vede Rada a souþasnČ i þeská
justice pĜi ochranČ dČtí a mladistvých v konkrétních pĜípadech.
Jinými slovy bylo cílem komplexnČ zkoumat úroveĖ ochrany dČtí a mladistvých v ýeské
republice na poli rozhlasového a televizního vysílání.
Mediální legislativa je stejnČ jako každé jiné právní odvČtví, které upravuje v souþasnosti
probíhající fenomény a jevy, neustále se dotváĜejícím a mČnícím se celkem. DotváĜení
probíhá spíše prostĜednictvím judikatury soudĤ, které vytváĜejí svými rozhodnutími
zĜetelnČjší mantinely, než to mohou udČlat samotné zákony a jiné právní pĜedpisy. Judikatura
má pak tedy velký vliv na úþinnost ochrany dČtí a mladistvých, neboĢ od ní závisí mj. i
rozhodování Rady pro rozhlasové a televizní vysílání a správních soudĤ, které pak Ĝeší
pĜípadné soudní spory. Samotné zákony a jiné právní pĜedpisy nejsou pak mČnČny v prĤbČhu
let zdaleka tak vehementnČ. Není to ani žádoucí, neb by to mohlo vést k právní nejistotČ ve
státČ. Vezmeme-li v potaz stČžejní zákon regulace médií v kontextu ochrany dČtí a
mladistvých, kterým je zákon þ. 231/2001 Sb. o provozování rozhlasové a televizního
vysílání, zjistíme, že od svého vzniku a platnosti sice doznal nČkolika zmČn, prodČlal nČkolik
dílþích novelizací, ale alespoĖ co do ochrany dČtí a mladistvých se v nČm zásadnČ nic
nemČnilo. CelkovČ tedy považuji mediální legislativu v ýeské republice za dostateþnČ
podrobnou, logicky uspoĜádanou a nevykazující žádné vČtší nedostatky, co se vykonávání
práv a dodržování povinností s ní spojených týþe, to vše je samozĜejmČ vztaženo k ústĜednímu
tématu této práce, neboĢ jsem nezkoumala mediální legislativu v její celé šíĜi samozĜejmČ.
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, jako správní orgán, je regulaþním orgánem
rozhlasového a televizního vysílání. Jejím hlavním posláním, alespoĖ z pohledu této práce, je
monitorovat vysílání a za porušení povinností udČlovat sankce. PrávČ prostĜednictvím sankcí
pak spoleþnost vymáhá dodržování svých norem. Sankce je nedílnou souþástí normy, chcemeli, aby norma byla perfektní a bylo možné vymáhat její dodržování. Bez sankcí by nebylo
možné vĤbec trestat porušení daných pravidel, aþ by byla samotná pravidla v právních
pramenech pojata sebelépe.
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Rada má pak ještČ jeden dĤležitý instrument vzhledem ke své regulaþní þinnosti a to je
udČlování

upozornČní

na

porušení

nČkteré

z norem.

V tom

pĜípadČ

Rada

dává

upozorĖovanému i dostatek þasu, aby do urþité lhĤty dané porušení odstranil a až pokud se
tak v dané lhĤtČ nestane, mĤže Rada v nČkterých pĜípadech pĜistoupit k sankcionování.
Regulaci, kterou vykonává Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, považuji na základČ
zjištČných údajĤ o þetnosti, druhu a prĤbČhu správních Ĝízení, které Rada zahajuje z moci
úĜední, za dostateþnou. Nenalezla jsem bČhem svého zkoumání žádnou nefunkþnost tohoto
zpĤsobu regulace a považuji tedy regulaci þinČnou Radou za dostateþnou a uspokojivou, opČt
je myšleno vzhledem k ochranČ dČtí a mladistvých, pĜedevším pak k ochranČ jejích vývoje.
V neposlední ĜadČ se nabízí zhodnotit správní soudnictví ve vČci ochrany dČtí a
mladistvých na poli rozhlasového a televizního vysílání. ýímž se vlastnČ cyklicky vracím na
zaþátek, kde jsem psala o dotváĜení mediálního práva právČ prostĜednictvím soudní
judikatury, tedy prostĜednictvím jednotlivých rozhodnutí správních soudĤ. Myslím, že již
samotné logické „uzavĜení kolobČhu“ je dostateþným argumentem, že systém ochrany dČtí a
mladistvých v ýeské republice je v souvislosti s rozhlasovým a televizním vysíláním
dostateþné a bez jakýchkoli pĜipomínek uspokojivé.

Summary
Objective of the study was to comprehensively examine the level of protection of
children and adolescents in the Czech Republic in the field of radio and television
broadcasting. According to my research and findings, the system of protection of children and
adolescents in the Czech Republic in connection with radio and television broadcasting,
sufficient and satisfactory without any comments.
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