
9. Přílohy 
 
Příloha č. 1: Vybraná ustanovení Listiny základních práv a svobod 
 

Oddíl druhý 

Politická práva 

Článek 17 

(1) Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny. 
(2) Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným 

způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu 

na hranice státu. 
(3) Cenzura je nepřípustná. 
(4) Svobodu projevu a právo vyhledávat a šířit informace lze omezit zákonem, jde-li o 

opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu práv a svobod druhých, 
bezpečnost státu, veřejnou bezpečnost, ochranu veřejného zdraví a mravnosti. 
(5) Státní orgány a orgány územní samosprávy jsou povinny přiměřeným způsobem 

poskytovat informace o své činnosti. Podmínky a provedení stanoví zákon. 
 
Příloha č. 2: Vyhláška č. 233/2001 Sb., vyhláška Ministerstva kultury, kterou se vydává 
Seznam událostí značného společenského významu 
 

§ 1 

Seznam událostí značného společenského významu 

Za události značného společenského významu se považují 
1. letní olympijské hry, 
2. zimní olympijské hry, 
3. mistrovství světa ve fotbalu v rozsahu 

a) všech utkání reprezentačního družstva České republiky, 
b) semifinálových utkání a finálového utkání, 
4. mistrovství Evropy ve fotbalu v rozsahu 

a) všech utkání reprezentačního družstva České republiky, 
b) semifinálových utkání a finálového utkání, 
5. mistrovství světa v ledním hokeji v rozsahu 
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a) všech utkání reprezentačního družstva České republiky, 
b) semifinálových utkání a finálového utkání, 
6. mistrovství světa v lehké atletice. 
§ 2 

Účinnost 
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení. 
 
Příloha č. 3: Vybraná ustanovené zákona o vysílání 
 

§ 48 

Povinnosti provozovatelů vysílání při vysílání obchodních sdělení 
(1) Provozovatelé vysílání nesmějí zařazovat do vysílání 
a) obchodní sdělení, která nejsou snadno rozpoznatelná, 
b) obchodní sdělení, která podporují chování ohrožující zdraví nebo bezpečnost nebo 

chování, které hrubě ohrožuje ochranu životního prostředí, 
c) obchodní sdělení, v nichž účinkují hlasatelé, moderátoři a redaktoři zpravodajských a 



politicko-publicistických pořadů, 
d) náboženská a ateistická obchodní sdělení, 
e) obchodní sdělení politických stran a hnutí a obchodní sdělení nezávislých kandidátů na 

poslance, senátory, prezidenta republiky nebo členy zastupitelstva územního samosprávného 

celku, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak, 
f) obchodní sdělení týkající se léčivých přípravků nebo léčebných postupů, které jsou v 

České republice dostupné pouze na lékařský předpis, teleshopping týkající se léčivých 

přípravků, které vyžadují registraci podle zvláštního právního předpisu10a), a teleshopping 

týkající se léčebných postupů, 
g) obchodní sdělení týkající se cigaret, jiných tabákových výrobků, elektronických cigaret 
nebo náhradních náplní do nich, 

h) skrytá obchodní sdělení, 
i) obchodní sdělení obsahující podprahové sdělení, 
j) obchodní sdělení, která snižují lidskou důstojnost, 
k) obchodní sdělení útočící na víru nebo náboženství nebo na politické nebo jiné smýšlení, 
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l) obchodní sdělení obsahující diskriminaci na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry 

a náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, 
příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu, zdravotního postižení, věku, 
sexuální orientace nebo jiného postavení, 
m) obchodní sdělení naznačující, že země původu potraviny je Česká republika, pokud 

nejsou splněny požadavky stanovené zákonem o potravinách a tabákových výrobcích21). 
 
Příloha č. 4: vybraná ustanovení zákona o vysílání 
 

§ 13 

Účastníci licenčního řízení 
(1) Účastníky licenčního řízení jsou všichni žadatelé o udělení licence, jejichž žádost byla 

doručena Radě ve lhůtě stanovené ve vyhlášení licenčního řízení (§ 15 odst. 2). 
(2) Podat žádost o licenci může právnická osoba nebo fyzická osoba splňující předpoklady 

podle § 3a. 
(3) Žadatel o licenci splňuje předpoklady pro účast v licenčním řízení, jestliže 

a) na jeho majetek nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku 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) je bezúhonný; za bezúhonného se nepovažuje žadatel, který byl pravomocně odsouzen pro 

úmyslný trestný čin, pokud se na něj nehledí, jako by nebyl odsouzen; 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, 
g) není veřejným funkcionářem, jemuž je podle zákona o střetu zájmů zakázáno provozovat 
rozhlasové nebo televizní vysílání, ani právnickou osobou, jejímž je takový veřejný 

funkcionář společníkem, členem nebo ovládající osobou. 
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(4) Účastník licenčního řízení nemá právo nahlížet do části spisu týkající se jiného účastníka. 
Rada učiní vhodná opatření, aby se účastník licenčního řízení nemohl seznámit s údaji o 

způsobu technického, organizačního a finančního zajištění vysílání jiného účastníka. 


