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Úvod 

 

Tato práce svým zaměřením spadá do oblasti mediálního práva, což je poměrně mladé právní 

odvětví, které v českém prostředí není všeobecně považováno za samostatné. Mediální právo 

je účelovým souborem právních norem, které upravují média a jejich činnost. 

Vedle veřejnoprávní regulace do něj spadají též četné soukromoprávní instituty, ať už jde 

například o oblast nekalé soutěže, ochrany osobnosti či autorského práva.
1

 Jde tedy 

o průřezové právní odvětví, byť některými autory bývá řazeno do zvláštní části správního 

práva.
2
 

 

Mezioborovost mediálního práva se zřetelně projevuje právě v přístupu k pojmům objektivity 

a vyváženosti. V užším smyslu se jedná o dva (neurčité) právní pojmy vztahující se 

ke  specifickým veřejnoprávním povinnostem provozovatelů rozhlasového a televizního 

vysílání dle § 31 odst. 2 a 3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového 

a televizního vysílání a o změně dalších zákonů.
3

 Na jejich dodržování dohlíží Rada 

pro rozhlasové a televizní vysílání.
4

 Jejich porušení je správním deliktem (přestupkem). 

V širším smyslu je lze chápat jako určité hodnoty, cíle nebo kvality mediálního obsahu. 

K naplňování těchto cílů dochází nejen prostřednictvím práva správního, ale i pomocí 

institutů z jiných právních odvětví (např. právo na odpověď, trestný čin pomluvy, ochrana 

dobrého jména právnické osoby aj.), v neposlední řadě pak cestou mimoprávní. Zde mám 

na mysli především působení profesních sdružení jako Syndikát novinářů, obecné zásady 

profesionální novinářské práce a četné samoregulační dokumenty – typicky etické kodexy 

(například Kodex Českého rozhlasu), a samozřejmě také tlak veřejnosti jakožto konzumentů 

mediálního obsahu. 

 

V této diplomové práci se zabývám primárně objektivitou a vyvážeností v užším smyslu, 

jak je definuji výše. Můj cíl je přitom dvojí. Zaprvé vyložit a analyzovat relevantní 

hmotněprávní i procesní úpravu, včetně toho, jak k pojmům objektivity a vyváženosti 

přistupuje judikatura správních soudů a rozhodovací praxe Rady pro rozhlasové a televizní 

                                                 
1
 Takto široce jej pojímá např. Aleš Rozehnal ve své učebnici, rovněž je tak vyučováno na Právnické fakultě 

Univerzity Karlovy. ROZEHNAL, Aleš. Mediální právo. Plzeň: Aleš Čeněk, 2012. 
2
 Např. SLÁDEČEK, Vladimír a POUPEROVÁ, Olga. Správní právo - zvláštní část: (vybrané kapitoly). 2. 

vydání. Praha: Leges, 2014. 
3
 Dále jen ZRTV. 

4
 Dále jen RRTV. 
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vysílání. Věnovat se budu i souvisejícím otázkám organizace veřejné správy (postavení 

RRTV nebo tzv. médií veřejné služby). Mým druhým cílem je správněprávní regulaci 

objektivity a vyváženosti kriticky zhodnotit, a to s ohledem na její paralelní působení vedle 

ostatních právních nástrojů sledujících shodný účel (tj. objektivitu a vyváženost v širším 

smyslu). Správněprávní regulace obsahu médií z hlediska objektivity a vyváženosti 

je specifikem pro rozhlasové a televizní vysílání, zatímco u jiných typů médií (např. 

periodický tisk) se v zásadě neuplatňuje. Je tedy na místě ptát se, proč tomu tak je, zda jde 

o zvláštnost účelnou, a jaké jsou její faktické dopady na české mediální prostředí.  
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1 Média 

 

Pojem médium vychází z latinského přídavného jména medium, v překladu prostřední.
5
 

V nejširším pojetí pod něj lze podřadit vše, co slouží jako prostředek k uchování a přenosu 

sdělení v prostoru a čase – tudíž kromě novin, časopisů, rozhlasu a televize také např. film, 

hudbu, CD-ROM, tanec, gesta, případně i osoby zprostředkovávající komunikaci 

se zesnulými. V užším pojetí se pojem média užívá synonymně s výrazy masmédia, 

prostředky masové komunikace nebo hromadné sdělovací prostředky, a rozumí se jimi taková 

média, která multiplikují sdělení veřejného charakteru a rozšiřují je směrem k individuálně 

neurčenému anonymnímu publiku.
6
 V této práci se věnuji médiím v užším pojetí. 

 

Český právní řád pojem média ani jeho ekvivalenty nikde uspokojivě nedefinuje,
7
 proto 

pro účely této práce nelze pracovat s žádnou legální definicí médií. Oproti tomu v mediální 

teorii existuje mnoho pokusů o definici a charakterizaci médií, které většinou stavějí na výčtu 

jejich vybraných specifických vlastností a společenských funkcí.
 8

 Zdůrazňují se zejména tyto: 

schopnost uchovávat a přenášet informace, odpoutávat je od místa a času, přístupnost všem 

zájemcům podle jejich vlastního výběru a finančních možností. Média jsou komunikačním 

kanálem, nástrojem masové komunikace, slouží tedy k jednosměrnému přenášení 

a rozšiřování informací určených široké veřejnosti. Média lze také chápat jako sociální 

instituce plnící ve společnosti specifické funkce, ať už jde o šíření kultury, vzdělanosti, 

ovlivňování veřejného mínění, provádění sociální kontroly nebo o zdroj zábavy.
9
 

 

V neposlední řadě jsou média hospodářskými subjekty působícími na trhu s informacemi 

a jinými obsahy. Vydavatelé novin, provozovatelé vysílání a další tvůrci mediálního obsahu 

jsou tak ve svém počínání vždy významně ovlivňováni ekonomickými pravidly, jako je zákon 

                                                 
5
 POUPEROVÁ, Olga. Regulace médií. Praha: Leges, 2010. s. 17-18 

6
 OSVALDOVÁ, Barbora a HALADA, Jan. Praktická encyklopedie žurnalistiky a marketingové komunikace. 3. 

rozšířené vydání. Praha: Libri, 2007. s. 117-118 
7
 Snad nejbližší definici obsahuje ust. § 1 odst. 3 zákona č. 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: 

„Komunikačními médii, kterými je reklama šířena, se rozumí prostředky umožňující přenášení reklamy, zejména 

periodický tisk a neperiodické publikace, rozhlasové a televizní vysílání, audiovizuální mediální služby 

na vyžádání, audiovizuální produkce, počítačové sítě, nosiče audiovizuálních děl, plakáty a letáky.“ Jedná se 

však o účelovou legální definici sousloví komunikační média, kterými je reklama šířena pro potřeby citovaného 

zákona a jím regulované materie. 
8
 Např. funkci zábavní, informační, kulturní, sociální a politickou, viz BURTON, Graeme a JIRÁK, Jan. Úvod 

do studia médií. Brno: Barrister & Principal, 2001. s. 142-143 
9
 ROZEHNAL, Aleš. Mediální právo. Plzeň: Aleš Čeněk, 2012. s. 8 
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nabídky a poptávky, výší očekávaného zisku apod.
10

 Toto platí nejen pro tzv. komerční média 

(což vyplývá už z jejich pojmenování), ale i pro média veřejné služby, tedy Českou televizi, 

Český rozhlas a Českou tiskovou kancelář. 

 

Média nelze definovat metodou taxativního výčtu jejich jednotlivých typů, protože jde ze své 

podstaty o neuzavřenou množinu. S postupujícím technologickým pokrokem se mediální 

scéna proměňuje, vedle tradičních médií, jako jsou noviny, časopisy, televize a rozhlas, 

přibývají stále další novinky. Na vzestupu jsou tzv. nová média, jako jsou internetové blogy 

nebo sociální sítě. Vývoj ve světě médií byl a bude velmi dynamický, z čehož pro mediální 

právo plyne jediné: právní úprava bude za vývojem v oblasti médií vždy o několik kroků 

pozadu. 

 

Proměny mediální scény a rozvoj nových médií narušily zažitou mediálněprávní systematiku 

založenou jednak na dělení médií na tisková a elektronická, jednak na kategorizaci 

jednotlivých druhů médií podle odpovídajících zvláštních zákonů. Zejména pro správněprávní 

regulaci médií je charakteristické, že je třeba mít v zákoně jednoznačně definován odpovědný 

subjekt, tedy adresáta regulace (právních norem), který je povinen dodržovat stanovené 

povinnosti a kterému je možno udělit sankce. To činí český zákonodárce přijímáním zákonů, 

jako jsou tiskový zákon, kde definuje a reguluje periodický tisk, nebo zákon o provozování 

rozhlasového a televizního vysílání, kde reguluje mimo jiné převzaté televizní vysílání. 

Je přitom otázkou, jak řešit hraniční případy nových médií, jako jsou elektronické mutace 

tištěných novin a časopisů, které si čtenáři předplácejí pro své tablety, a které na rozdíl 

od svých tištěných vzorů obsahují navíc i zvuk či video, nebo internetové archivy 

již odvysílaných televizních pořadů.
11

 Obdobných mediálních „hybridů“ existuje na internetu 

nepřeberné množství a vzniká jich čím dál tím víc. Proto se orgány aplikující právo, 

ale i samotní provozovatelé a uživatelé médií, musí potýkat s neustálými interpretačními 

problémy a řešit, zda to které médium spadá do působnosti konkrétního mediálního zákona 

či nikoliv, když tvůrce předmětného zákona se vznikem daného typu média pravděpodobně 

předem vůbec nepočítal.
12

 

 

                                                 
10

 ROZEHNAL, Aleš. Mediální právo. Plzeň: Aleš Čeněk, 2012. s. 8 
11

 Tamtéž, s. 27 
12

 Viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 8. 2007, sp. zn. 1 As 3/2007, ve kterém se řeší pokuta 

za neoprávněné provozování televizního vysílání realizované prostřednictvím internetu. 
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1.1 Média tisková 

 

Velkou kategorii tiskových médií lze rozdělit v souladu s příslušnými mediálními zákony 

na tisk periodický a neperiodické publikace. Základním právním předpisem regulujícím oblast 

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

periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon).
13

  Zákon obsahuje 

legální definici periodického tisku v § 3 písm. a), jsou jím „noviny, časopisy a jiné tiskoviny 

vydávané pod stejným názvem, se stejným obsahovým zaměřením a v jednotné grafické úpravě 

nejméně dvakrát v kalendářním roce“. Působnost zákona se vztahuje na periodický tisk 

vydávaný nebo šířený na území ČR, jsou z ní přitom výslovně vyňaty: Sbírka zákonů, Sbírka 

mezinárodních smluv, věstníky a úřední tiskoviny vydávané na základě zvláštního předpisu 

a tisk vydávaný výlučně pro vnitřní potřeby vydavatele. S výjimkou povinností uveřejňovat 

oznámení ve veřejném zájmu, evidence a odevzdávání povinných výtisků se zákon vztahuje 

i na periodický tisk vydávaný zahraničním vydavatelem v cizině, pokud je veřejně šířen 

na území ČR. Odpovědnost za obsah periodického tisku nese jeho vydavatel (§ 4 TiskZ), 

tj. osoba (ať už fyzická nebo právnická), která na svůj účet a na svou odpovědnost zajišťuje 

jeho obsah, vydání a veřejné šíření [§ 3 písm. b) a c) TiskZ]. 

 

Od novely provedené zákonem č. 305/2013 Sb. zná tiskový zákon nový zvláštní typ 

periodického tisku, a sice periodický tisk územního samosprávného celku. Rozumí se jím 

takový periodický tisk, jehož vydavatelem je územně samosprávný celek nebo právnická 

osoba jedním nebo více územně samosprávnými celky zřízená či ovládaná podle zvláštního 

předpisu,
14

 včetně periodického tisku vydávaného a veřejně šířeného prostřednictvím jiného 

vydavatele na základě smlouvy s jedním nebo více územně samosprávnými celky [§ 3 

písm. g) TiskZ]. 

 

Neperiodické publikace, typicky knihy, respektive povinnosti jejich vydavatelů, jsou 

upraveny zákonem č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích. Ten je v § 1 odst. 1 definuje 

jako „rozmnoženiny literárních vědeckých a uměleckých děl určené k veřejnému šíření, které 

jsou vydávány jednorázově, popřípadě nejvýše jednou ročně anebo po částech i častěji, 

tvoří-li obsahově jeden celek“. Zákon tedy za neperiodickou publikaci považuje veškeré 

                                                 
13

 Dále jen TiskZ. 
14

 TiskZ odkazuje na § 66a obchodního zákoníku (zrušen s účinností od 1. 1. 2014) a dále (rovněž zrušený) 

zákon č. 337/1992 Sb., dnes půjde zřejmě spíše o § 74 zákona o obchodních korporacích. 
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rozmnoženiny děl ve smyslu autorského zákona
15

 bez ohledu na jejich formu (způsob 

pořízení, nosič apod.), nemusí jít tedy nutně o rozmnoženiny pořízené tradičními tiskovými 

technikami (knihtisk), nýbrž i o publikace elektronické (e-knihy). Z působnosti zákona jsou 

však v odst. 3 výslovně vyloučeny rozmnoženiny audiovizuálních děl, bankovky, losy, 

propagační materiály politických stran a hnutí, církví, mapy a další. 

 

Základním rozdílem mezi periodickým a neperiodickým tiskem je ona „periodicita“ – tedy 

pravidelnost a soustavnost ve vydávání zejména novin a časopisů na jedné straně, a na druhé 

straně jednorázové vydání knihy. Rozdíl lze spatřovat i v míře regulace – zákon 

o neperiodických publikacích oproti TiskZ nestanoví žádná zvláštní práva či povinnosti 

týkající se obsahu publikací, tedy ani povinnost objektivity a vyváženosti takového obsahu. 

 

K tiskovým médiím se historicky řadila také Česká tisková kancelář,
16

 která je zároveň 

médiem veřejné služby (blíže viz podkapitola 1.4).  

 

1.2 Rozhlasové a televizní vysílání 

 

Další kategorií médií jsou elektronická média. Řadí se mezi ně televizní a rozhlasové vysílání, 

obvykle také internet. Osobně však internet, nebo přesněji média působící v prostředí 

internetu, považuji za natolik specifická, že si zasluhují zvláštní kategorii (viz podkapitola 

1.3).
17

 

 

Rozhlas a televize sdílejí základní právní předpis – zákon č. 231/2001 Sb., o provozování 

rozhlasového a televizního vysílání a změně dalších zákonů. Rozhlasové i televizní vysílání 

zákon definuje pozitivně v ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) jako „poskytování pořadů a dalších 

částí vysílání uspořádaných v rámci programu, včetně služeb přímo souvisejících 

s programem (například teletext
18

), provozovatelem vysílání veřejnosti prostřednictvím sítí 

elektronických komunikací v podobě chráněné nebo nechráněné podmíněným přístupem 

za účelem simultánního sledování pořadů a dalších částí vysílání“. Je přitom lhostejno, zda je 

                                                 
15

 Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých 

zákonů (autorský zákon) 
16

 ROZEHNAL, Aleš. Mediální právo. Plzeň: Aleš Čeněk, 2012. s. 42 
17

 Tamtéž, s. 27 
18

 Srov. § 2 odst. 1 písm. m) ZRTV. 



7 

 

přístup veřejnosti k pořadům chráněn podmíněným přístupem (např. předplatným), jakou má 

vysílání podobu (kódování), jakým způsobem je šířeno (kabelem, vzduchem) nebo zda jde 

o vysílání analogové či digitální.
19

 Další negativní definice původního vysílání je obsažena 

v ustanovení § 2 v odst. 4-6 ZRTV. Za obsah vysílání odpovídá provozovatel vysílání [§ 32 

odst. 1 písm. a) ZRTV], tj. osoba (fyzická nebo právnická), která sestavuje program, včetně 

služeb s ním přímo souvisejících, určuje způsob organizace vysílání a má za toto vysílání 

redakční odpovědnost, a daný program a s ním související služby prvotně šíří nebo je nechává 

šířit prostřednictvím třetích osob [legislativní zkratka „provozovatel vysílání“ definována 

v § 2 odst. 1 písm. g) ZRTV]. 

 

Zákon od výše popsaného tzv. původního vysílání rozlišuje vysílání převzaté. To definuje 

v § 2 odst. 1 písm. b) jako příjem vysílání původních rozhlasových a televizních programů 

nebo jejich podstatných částí, včetně služeb přímo souvisejících s programy nebo 

s podstatnými částmi programu, a jejich současné, úplné a nezměněné šíření pro veřejnost 

prostřednictvím sítí elektronických komunikací. Nezměněným šířením se přitom rozumí také 

šíření české verze původně cizojazyčného televizního programu. Rozlišení původního 

a převzatého vysílání se projevuje mimo jiné v procesu, kterým se získává oprávnění 

k provozování vysílání. Pro případ převzatého vysílání se nazývá registrací, pro případ 

původního vysílání licencí. Podstatným rozdílem mezi těmito oprávněními je, že na registraci 

existuje při splnění zákonných podmínek právní nárok, získání obou oprávnění nicméně 

předchází správní řízení vedené Radou pro rozhlasové a televizní vysílání.
20

 Negativně je 

převzaté vysílání definováno v § 2 odst. 6. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. h) ZRTV definuje 

provozovatele převzatého vysílání jako osobu rozhodující o skladbě programů převzatého 

vysílání, včetně služeb přímo souvisejících s programy převzatého vysílání, která tyto 

programy a služby šíří nebo nechává šířit prostřednictvím třetích osob – na rozdíl 

od provozovatele vysílání (původního) tedy provozovatel převzatého vysílání nemá redakční 

odpovědnost za obsah vysílání, neboť má jen omezené možnosti do vysílání zasahovat. Právní 

odpovědnost ovšem za obsah vysílání nese, je adresátem povinností uvedených v části páté 

ZRTV, za jejich nedodržení mu může být udělena sankce (§ 59 a násl. ZRTV). 

 

                                                 
19

 CHALOUPKOVÁ, Helena a HOLÝ, Petr. Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání a předpisy 

související. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009. s. 67 a násl. 
20

 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání v dalším textu zkráceně jako RRTV.; ROZEHNAL, Aleš. Mediální 

právo. Plzeň: Aleš Čeněk, 2012. s. 51 
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Výše uvedené definice pracují s pojmy program a pořad. Programem se rozumí „záměrné 

časové uspořádání jednotlivých rozhlasových nebo televizních pořadů a dalších částí vysílání 

a v rozhlasovém vysílání i toku programových prvků“ (tj. i předělů ve vysílání, hudebních 

skladeb a jejich propojení komentářem moderátora), přičemž dalšími částmi vysílání se 

rozumí „zvukové, obrazové nebo zvukově-obrazové části vysílání, které nemají povahu pořadu 

a jsou zařazovány mezi pořady nebo jsou jimi pořady provázeny nebo přerušovány, zejména 

reklama, teleshopping, oznámení provozovatele vysílání týkající se jeho vlastních pořadů 

a doprovodných produktů, které jsou od těchto pořadů přímo odvozeny, ohlašování pořadů, 

zvukové a obrazové prostředky oznamující nebo oddělující vysílání obchodních sdělení a jiná 

programová interpunkce“ [§ 2 odst. 1 písm. j) ZRTV]. Pořadem v rozhlasovém vysílání se 

rozumí „část vysílání, která svým obsahem, formou a funkcí tvoří uzavřený celek vysílání nebo 

tok programových prvků a představuje samostatnou položku rozhlasového programu;“ 

pořadem v televizním vysílání „se rozumí pohyblivá obrazová sekvence se zvukem nebo bez 

zvuku, která svým obsahem, formou a funkcí tvoří uzavřený celek vysílání a představuje 

samostatnou položku televizního programu“ [§ 2 odst. 1 písm. l) ZRTV]. Jinými slovy, 

program je složen z časově uspořádané sekvence pořadů, písní či filmů, reklam a jiných 

dalších částí programu (např. znělky a upoutávky
21

) v rámci jedné televizní či rozhlasové 

stanice (ČT 1, Nova, Radio 1 apod.).
22

 

 

V souvislosti s rozhlasem a televizí hovoříme na území ČR o tzv. duálním systému vysílání, 

který se zde prosadil počátkem 90. let. Tento výraz značí, že na našem území vedle sebe 

existují dva typy provozovatelů vysílání, a to provozovatelé vysílání ze zákona na jedné 

straně, na straně druhé pak všichni ostatní (tedy provozovatelé vysílání s licencí nebo 

s registrací). Provozovateli vysílání ze zákona jsou Česká televize a Český rozhlas (k těm 

podrobněji viz podkapitola 1.4). 

 

Z hlediska míry regulace, respektive podrobnosti právní úpravy platí, že právní úprava 

rozhlasového a televizního vysílání je ve srovnání s úpravou ostatních typů médií podstatně 

podrobnější, charakteristická je pro ně regulace veřejnoprávní (správněprávní).
23

 ZRTV oproti 

tiskovému zákonu stanovuje podstatně konkrétnější požadavky na to, co do vysílání zařadit 

                                                 
21

 Tyto od novely provedené zákonem č. 132/2010 Sb. nejsou považovány za samostatné položky programu, 

tedy nejsou pořady. POUPEROVÁ, Olga. Regulace médií. Praha: Leges, 2010. s. 57 
22

 CHALOUPKOVÁ, Helena a HOLÝ, Petr. Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání a předpisy 

související. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009. s. 71-72 
23

 POUPEROVÁ, Olga. Regulace médií. Praha: Leges, 2010. s. 97 a násl. 
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lze a co už nikoliv. Například je nepřípustné, aby provozovatelé vysílání zařazovali 

do programů pořady, které mohou utvrzovat stereotypní předsudky týkající se menšin 

(etnických, náboženských nebo rasových).
24

 Zákonodárce zvolil přísnější přístup k vysílání 

především z toho důvodu, že množství přenosových cest, po kterých bylo možno vysílat, bylo 

zpočátku výrazně technicky omezené, na rozdíl od neomezených možností pro vydávání 

tisku. Legální vysílání bylo podmíněno získáním povolení (licence či registrace) a přidělením 

příslušné přenosové cesty („frekvence“). Omezený počet provozovatelů vysílání představoval 

zároveň nebezpečí pro pluralitu informací v médiích, kterou zákonodárce považuje 

za důležitou hodnotu a snaží se ji chránit. Jinými slovy: vysílat na rozdíl od tisku nemůže 

každý, lze proto od vysílání vyžadovat jeho určitou kvalitu. Silnější veřejnoprávní regulace 

tak byla odůvodňována snahou vyrovnat se s už tak nerovným tržním prostředím.
25

 Tento 

důvod považuji za překonaný, protože se množství volných přenosových cest podstatně 

rozšířilo (a dále rozšiřuje) s technologickým pokrokem, například přechodem z analogového 

na digitální vysílání. Druhý důvod větší regulace vysílání spočívá v roli televize a rozhlasu 

ve společnosti a v jejich vlivu na jednotlivce. Dosah vysílání je obvykle celostátní, vysílání 

je veřejně přístupné každému, není nutné si ho předplácet, program (pořad) lze sledovat 

prakticky po stisknutí jediného tlačítka. Vysílání je jednoduše přístupné dětem a mladistvým, 

kteří se tak mohou snadno dostat k pro jejich vývoj nevhodnému obsahu, přičemž jejich 

přístup k těmto médiím lze jen stěží omezit. Zejména u televizního vysílání pak bývá 

zdůrazňována jeho sugestivita způsobená přítomností obrazové složky.
26

  

 

Nejvyšší stupeň regulace je charakteristický pro provozovatele vysílání ze zákona, což souvisí 

právě s jejich zvláštní úlohou – veřejnou službou (blíže viz podkapitola 1.4). 

 

1.3 Internet 

 

Internet médiem je i není. V nejširším slova smyslu jím být může – tedy pokud pojmem 

médium rozumíme jakéhokoliv prostředníka, skrze kterého lze komunikovat informace 

                                                 
24

 Srov. § 32 odst. 1 písm. i) ZRTV. 
25

 POUPEROVÁ, Olga. Regulace médií. Praha: Leges, 2010. s. 149; LANGER, Ivan. Mediální zákon je také o 

konkurenci. Hospodářské noviny [online]. Praha: Economia, 1999 [cit. 2017-04-04]. Dostupné z: 

http://archiv.ihned.cz/c1-806445-medialni-zakon-je-take-o-konkurenci 
26

 POUPEROVÁ, Olga. Regulace médií. Praha: Leges, 2010. s. 186: „Cílem regulace obsahu je chránit 

recipienty a jejich prostřednictvím pak zájmy a hodnoty, na nichž je založeno fungování demokratické 

společnosti.“; ROZEHNAL, Aleš. Mediální právo. Plzeň: Aleš Čeněk, 2012. s. 27 

http://archiv.ihned.cz/c1-806445-medialni-zakon-je-take-o-konkurenci
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mezi původcem a příjemcem. V právu (a především v právu mediálním) je však takové pojetí 

internetu nevhodné. Internet je kyberprostorem, ve kterém vznikají, mění se a zanikají práva 

a povinnosti.
27

 Proto je přiléhavější hovořit spíše o médiích působících v prostředí internetu, 

tedy internetových médiích.
28

 

 

Internet je dlouhodobou výzvou pro právo a právní vědu. Jeho specifická povaha 

nekompromisně testuje použitelnost teorie a právních institutů ve virtuálním prostředí 

a přináší s sebou řadu velmi tvrdých právních oříšků. Mezi ty nejtvrdší patří schopnost 

internetu překračovat hranice států, s tím spojená problematika působnosti právních norem 

a jurisdikce (místní příslušnosti), nebo jednoduchost, se kterou lze na internetu skrýt vlastní 

identitu (anonymita), a s tím spojené otázky vymahatelnosti práva a právní odpovědnosti.
29

 

Komplikovanou se také ukazuje otázka odpovědnosti za obsah, který na cizí webové stránky 

umisťují třetí osoby (typicky příspěvky čtenářů v internetových diskusích) nebo problematika 

hypertextu (propojování různých webových stránek a mediálních obsahů prostřednictvím 

přímých odkazů).
30

 Internet si takto vyžaduje rozsáhlé revize právní úpravy i teorie. 

 

Internetová média nelze dost dobře typizovat. Často v nich dochází k mísení textové, zvukové 

i obrazové složky. Internetová média jsou tak jakýmisi zvláštními kříženci mezi tiskem 

a vysíláním, a to v různých poměrech. Na internetu si můžeme číst zprávy, ve kterých je 

vložené video (související reportáž), můžeme zde ale také nalézt např. zvukové záznamy 

rozhovorů doplněné o jejich částečný textový přepis atd. Nutnou podmínkou efektivní 

regulace internetových médií je přitom jejich pojmenování a definování zákonodárcem.
31

  

                                                 
27

 ŠKOP, Martin, MACEK, Jakub a POLČÁK, Radim. Normativní systémy v kyberprostoru: (úvod do studia). 

Brno: Masarykova univerzita, 2005. s. 11 
28

 ROZEHNAL, Aleš. Mediální právo. Plzeň: Aleš Čeněk, 2012. s. 27 
29

 Problém vtipně ilustruje dnes již mezinárodně zlidovělé rčení „On the Internet, nobody knows you’re a dog.“ 

(v překladu „Na internetu nikdo neví, že jsi pes.“), které se zřejmě poprvé objevilo ve formě kresleného obrázku 

psa sedícího u počítače s textovým popiskem dne 5. 7. 1993 v časopise The New Yorker. Rčení živě koluje 

na internetu ve formě memů. 
30

 MORAVEC, Ondřej. Mediální právo v informační společnosti. Praha: Leges, 2013. s. 107 a násl. 
31

 Zde parafrázuji myšlenku vyslovenou Alicí Němcovou Tejkalovou v pořadu Události Komentáře ze dne 7. 3. 

2017, jehož tématem byla mj. kontrola a regulace sociálních sítí. Téma bylo probíráno v souvislosti s čerstvým 

rozhodnutím würzburgského soudu (Německo), který řešil odpovědnost sociální sítě Facebook za obsah, který 

zde o žalobci šířili různí uživatelé této sociální sítě. Pro kontext: žalobce byl syrským uprchlíkem, který se 

proslavil pořízením „selfie“ fotografie s tehdejší kancléřkou Angelou Merkelovou. Po Facebooku se následně 

šířilo množství informací (vč. koláží), ve kterých byl tento muž mj. obviňován z terorismu. Soud žalobě 

nevyhověl s tím, že za tento obsah jsou odpovědni jednotliví uživatelé, kteří informace šíří, a po Facebooku 

nelze požadovat, aby takový obsah vyhledával a mazal z vlastní iniciativy. Němečtí zákonodárci na judikát 

později zareagovali změnou legislativy. Citovaná část pořadu je dostupná online z: 

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1096898594-udalosti-komentare/217411000370307/obsah/528756-

kontrola-socialnich-siti  

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1096898594-udalosti-komentare/217411000370307/obsah/528756-kontrola-socialnich-siti
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1096898594-udalosti-komentare/217411000370307/obsah/528756-kontrola-socialnich-siti
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Český zákonodárce pojmenoval zvláštní kategorii internetových médií jako audiovizuální 

mediální služby na vyžádání,
32

 a to přijetím zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních 

mediálních službách na vyžádání a o změně některých zákonů (zákon o audiovizuálních 

mediálních službách na vyžádání).
33

 Termín AVMSV vychází z legislativy EU, konkrétně 

ze směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/13/EU ze dne 10. 3. 2010 o koordinaci 

některých právních a správních předpisů členských států upravujících poskytování 

audiovizuálních mediálních služeb (směrnice o audiovizuálních mediálních službách).
34

 

Směrnice přitom definuje audiovizuální mediální služby tak, že pod tento pojem zahrnuje jak 

AVMSV, tak i televizní vysílání, přičemž právní úprava v ní obsažená je zčásti pro oba typy 

audiovizuálních mediálních služeb společná, zčásti odchylná. Směrnice byla do českých 

zákonů záhy transponována přijetím ZAVMSV a s ním spojených novelizací mediálních 

zákonů. 

 

AVMSV je v ZAVMSV definována jako „služba informační společnosti,
35

 za kterou má 

redakční odpovědnost poskytovatel a jejímž hlavním cílem je poskytování pořadů veřejnosti 

za účelem informování, zábavy nebo vzdělávání, a která umožňuje sledování pořadů
36

 

v okamžiku zvoleném uživatelem a na jeho individuální žádost na základě katalogu pořadů 

sestaveného poskytovatelem“ (§ 2 odst. 1 písm. a ZAVMSV). Od televizního vysílání se 

AVMSV liší tím, že dávají uživateli větší možnost volby, které pořady bude sledovat a kdy je 

bude sledovat. Poskytovatel AVMSV nesestavuje celý program s pevnou programovou 

skladbou, nabízí pouze katalog pořadů, ze kterého si uživatel sám vybírá.
37

 Pojmovým 

znakem AVMSV je pak jejich ambice konkurovat televiznímu vysílání, což je patrné 

z negativní definice v § 2 odst. 2: za AVMSV se nepovažuje služba, která nemá povahu 

činnosti především hospodářské nebo která nesoutěží s televizním vysíláním, není určena 

k příjmu veřejnosti, jejím hlavním účelem není poskytování pořadů nebo pokud ji veřejnost 

nemá možnost přijímat v žádném členském státě EU. Působnost ZAVMSV je pak upravena 

                                                 
32

 Audiovizuální mediální služby na vyžádání v dalším textu zkráceně jako AVMSV. 
33

 V dalším textu zkráceně jako ZAVMSV. 
34

 Citovaná směrnice je kodifikovanou verzí starších směrnic, které nahrazuje, např. jde o tzv. směrnici o televizi 

bez hranic. 
35

 Službou informační společnosti se dle § 2 písm. a) zákona č. 480/2004 Sb. rozumí služba poskytovaná 

elektronickými prostředky na individuální žádost uživatele podanou elektronickými prostředky, poskytovaná 

zpravidla za úplatu; služba je poskytnuta elektronickými prostředky, pokud je odeslána prostřednictvím sítě 

elektronických komunikací a vyzvednuta uživatelem z elektronického zařízení pro ukládání dat. 
36

 Pořad ZAVMSV definuje podobně jako ZRTV, viz § 2 odst. 1 písm. b) ZAVMSV. 
37

 Do kategorie AVMSV spadají např. Stream.cz, VIDEO iDNES.cz nebo Aktuálně.tv; uvádějí to na svých 

internetových stránkách, kde jsou tuto informaci povinni zveřejňovat na základě § 6 odst. 1 ZAVMSV. Přízvisko 

„na vyžádání“ odpovídá anglickému označování služeb „(video) on demand“. 
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v § 3, který lze shrnout, že se zákon vztahuje na poskytovatele AVMSV usazeného v ČR 

(např. zde má sídlo či místo podnikání) nebo pokud splňuje podmínky uvedené v odst. 3. 

 

ZAVMSV obsahuje řadu ustanovení stanovujících požadavky na obsah AVMSV, důraz 

je po vzoru směrnice o audiovizuálních mediálních službách kladen na regulaci reklamy 

(umísťování produktů, obchodní sdělení apod.), tato ustanovení jsou přitom obdobná k právní 

úpravě reklamy obsažené v ZRTV. Podstatným rozdílem je však absence výslovně 

stanoveného požadavku objektivity a vyváženosti obsahu v ZAVMSV. Jde o rozdíl 

pozoruhodný, který zřejmě nepřímo vychází ze znění směrnice. Ta sice žádnou povinnost 

objektivity a vyváženosti nestanovuje, ani nevyžaduje či nedoporučuje jejich stanovení 

členskými státy. Pouze ve své preambuli výlučně ve vztahu k televiznímu vysílání konstatuje, 

že „subjekty televizního vysílání jsou běžně povinny zajistit, aby při vysílání byly skutečnosti 

a události sdělovány objektivně, je však důležité, aby podléhaly přesným povinnostem 

v oblasti práva na uveřejnění odpovědi nebo obdobných prostředků nápravy, aby se jakákoli 

osoba poškozená ve svých legitimních právech tvrzeními učiněnými v průběhu televizního 

vysílání mohla účinně svých práv či prostředků nápravy dovolat.“
38

 

 

Dalším internetovým médiem (a zároveň audiovizuální mediální službou z hlediska výše 

citované směrnice) jsou internetové televize, na kterých se v minulých letech výrazně 

projevila těžkopádnost českého mediálního zákonodárství. V době přijímání ZRTV 

zákonodárce s internetovým televizním vysíláním ještě nepočítal, ostatně v té době nešlo 

o příliš rozšířený fenomén (alespoň ne na našem území). Znění ZRTV nicméně zpočátku 

nedávalo příliš jasnou odpověď na to, zda jeho působnost dopadá i na televizní vysílání 

po internetu či nikoliv. S ohledem na to, že je k legálnímu provozování vysílání dle ZRTV 

potřeba licence či registrace, šlo o otázku poměrně zásadní. To se ukázalo v případě 

společnosti Telefónica O2 Czech Republic, která od roku 2005 nabízela uživatelům mobilních 

telefonů prostřednictvím mobilní sítě tzv. třetí generace (3G, UMTS) přijímat online přenos 

televizního programu Óčko. RRTV tuto službu vyhodnotila jako provozování převzatého 

vysílání, a udělila společnosti pokutu pro neoprávněné vysílání bez registrace. Rozhodnutí 

RRTV později potvrdily i správní soudy včetně Nejvyššího správního soudu,
39

 který zamítl 

kasační stížnost společnosti rozsudkem sp. zn. 1 As 3/2007 dne 29. 8. 2007. Argumentačně 

se NSS opřel o související judikaturu ESD. Zákonodárce nicméně nejasnosti ohledně 

                                                 
38

 Odst. 102 preambule směrnice o audiovizuálních mediálních službách 
39

 Dále jen NSS. 
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působnosti ZRTV odstranil novelou z roku 2006 (zákon č. 235/2006 Sb.), kterou vysílání 

prostřednictvím internetu z působnosti ZRTV výslovně vyňal [přidáním písm. e) do odst. 2]. 

Nově tak nejen internetové televize, ale i internetový rozhlas namísto licencí či registrací 

od RRTV vyžadovaly pouze běžné živnostenské oprávnění, a to navíc jen v případech 

obecnou právní úpravou živnostenského podnikání vyžadovaných (zejména pokud 

internetové vysílání sledovalo účel dosahování zisku).
40

 Další novelu ZRTV ovšem přineslo 

přijetí ZAVMSV, který televizní vysílání prostřednictvím internetu do působnosti zákona 

opět vrátil. 

 

Lze tedy shrnout, že za současného právního stavu o tom, zda internetové televize spadají 

do působnosti ZRTV či nikoliv, rozhoduje naplnění obecných znaků televizního vysílání, 

ať už převzatého nebo původního, v ostatních případech (například pokud vysílání není 

určeno veřejnosti) může jít buď o AVMSV nebo o typ média mediálním právem 

nepojmenovaný bez zvláštní právní úpravy regulující její obsah. Pro přesnější vymezení dělicí 

čáry mezi AVMSV a televizním vysíláním prostřednictvím internetu slouží teoretické 

rozlišení audiovizuálních mediálních služeb na média lineární a nelineární. Lineární média 

se vyznačují pevným vysílacím schématem – o tom, co je v ten který čas vysíláno a co mohou 

diváci ve výsledku v konkrétním čase sledovat (všichni současně), rozhoduje provozovatel 

vysílání; nelineární média pevné vysílací schéma nemají – o tom, který pořad bude divák 

v danou chvíli sledovat, rozhoduje právě on (divák, příjemce). Lineárním médiem je televizní 

vysílání, AVMSV je médiem nelineárním.
41

 

 

Na rozdíl od podkapitoly 1.2 v případě internetu zcela záměrně odděluji kategorie 

internetových televizí a internetových rádií. Evropská legislativa se totiž zaměřuje primárně 

na regulaci obsahu audiovizuálních mediálních služeb, tedy těch médií, kde je přítomna jak 

obrazová, tak zvuková složka (viz název směrnice – „o audiovizuálních mediálních 

službách“). Český zákonodárce toho využil, když rozhlasové vysílání prostřednictvím 

internetu vyloučil z působnosti ZRTV v § 2 odst. 4 tím, že původní ani převzaté rozhlasové 

vysílání pomocí zvláštních přenosových systémů (tj. i internetu) za rozhlasové vysílání 

(pro účely ZRTV) nepovažuje. Zároveň nebyl přijat žádný zákon podobný ZAVMSV, 

                                                 
40

 POUPEROVÁ, Olga. Regulace médií. Praha: Leges, 2010. s. 74 
41

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

dalších zákonů: Zákon č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně některých 

zákonů (zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání): komentář. 2. vydání. Praha: Wolters Kluwer 

ČR, 2011. s. 8-9; MORAVEC, Ondřej. Mediální právo v informační společnosti. Praha: Leges, 2013. s. 117 
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který by cílil na pořady se složkou pouze zvukovou (bez obrazu). Závěrem lze tedy 

konstatovat, že ani obsah vysílání internetových rádií, ani obsah jejich nelineárních protějšků 

(vžité je anglické označení radio on demand) není zvláštními mediálními zákony regulován.
42

 

 

Další typy internetových médií zahrnují např. vyhledávače, datová úložiště, sociální sítě, 

zpravodajské portály a blogy.
43

 Zatím jde však z pohledu zvláštních mediálních zákonů ČR 

o neprobádanou oblast, takže zde lze uvažovat pouze o aplikaci obecných právních předpisů 

(viz podkapitola 2.4). Zajímavá debata se mezi odbornou veřejností vedla v otázce působnosti 

TiskZ na internetu, např. pro internetové mutace novin a časopisů, autorské blogy apod., 

poukazuje se přitom na nejednoznačně formulovanou působnost TiskZ. Tyto debaty ovšem 

lze shrnout, že působnost TiskZ na internetu není většinou odborníků uznávána.
44

 Navíc 

důvodová zpráva k poslední novele TiskZ (zákon. č. 305/2013 Sb.) výslovně uvádí, že se 

novela „nevztahuje na veškeré informační prostředky, neboť takovéto šíření informací není 

předmětem úpravy tiskového zákona; úprava práv a povinností při zveřejňování informací 

prostřednictvím internetu by vyžadovala celospolečenskou diskuzi před tím, než by se nově 

nastolila koncepce regulace nových médií v ČR.“ Osobně se kloním k názoru, že by rozšíření 

působnosti TiskZ na internet ani nebylo vhodné, protože se v praxi ukazuje velká rozdílnost 

tištěných periodik od jejich internetových mutací. Internetové zpravodajské portály 

se od tisku liší mj. také snadností, s jakou lze jejich obsah opravovat, doplňovat, propojovat 

pomocí hypertextu, interaktivitou, možností okamžité zpětné vazby od čtenářů atd.
45

  

 

1.4 Média veřejné služby 

 

Pro média veřejné služby se někdy užívá také označení veřejnoprávní média, obě označení 

pak bývají různě zaměňována a směšována, a jejich obsah se tak stává v různých kontextech 

                                                 
42

 Což však neznamená, že by se internetová rádia a služby radio on demand pohybovaly v absolutním právním 

vakuu. Z hlediska obsahu se zde mohou uplatnit obecné právní předpisy, jako jsou zákoníky občanský a trestní. 

V obecnější rovině pak jak na radio on demand tak na video on demand (tj. AVMSV) dopadá regulace služeb 

informační společnosti dle zákona č. 480/2004 Sb., směrnice o některých aspektech služeb informační 

společnosti a dalších souvisejících směrnic EU. Tyto předpisy však upravují spíše technickou stránku věci, 

z hlediska mediálního obsahu v nich příliš zajímavého k nalezení není, proto se těmto právním předpisům v této 

práci nevěnuji. Mezi služby informační společnosti nicméně lze zařadit i další nová média, vč. některých blogů 

a online magazínů. 
43

 MORAVEC, Ondřej. Mediální právo v informační společnosti. Praha: Leges, 2013. s. 110 a násl. 
44

 MORAVEC, Ondřej. Mediální právo v informační společnosti. Praha: Leges, 2013. s. 113; POUPEROVÁ, 

Olga. Regulace médií. Praha: Leges, 2010. s. 30 a násl. 
45

 MORAVEC, Ondřej. Mediální právo v informační společnosti. Praha: Leges, 2013. s. 114-115 
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proměnlivým. Je to dáno tím, že tyto výrazy postrádají zákonnou definici. Označení 

veřejnoprávní média bývá kritizováno pro svou nepřiléhavost a neurčitost. Údajně má jít 

o nešťastně použitý překlad německého „öffentlich-rechtlich“, což je spíše označení právní 

formy než charakteristika činnosti a úkolů daného média.
46

 Osobně považuji za vhodnější 

označení média veřejné služby, neboť je terminologii českých zákonů bližší. Zákony hovoří 

o veřejné službě,
47

 případně ZRTV užívá označení provozovatelé vysílání ze zákona 

(viz výše). Výraz veřejnoprávní média už je nicméně v ČR natolik vžitý, že s ním pracuje 

i odborná literatura (někdy dokonce i judikatura
48

), a s výrazem média veřejné služby jej 

běžně zaměňuje.
49

 Na druhou stranu i pojem média veřejné služby má svou slabinu – veřejná 

služba je zažitým termínem správního práva, který odkazuje k právním poměrům úředníků 

veřejné správy.
50

 

 

Již výše jsem zmiňoval, že se v České republice vyvinul duální systém vysílání, kde na jedné 

straně existují tzv. komerční (soukromá, soukromoprávní) média, a na druhé straně média 

veřejného sektoru. Zvláštní charakter médií veřejné služby se pak v mediální teorii zdůrazňuje 

v kontrastu s médii státními. Státní média a média veřejné služby se odlišují tím, nakolik jsou 

svázána se státem, respektive nakolik jsou na státu (ne)závislá. Státní média bývají podřízena 

státu, respektive vládě, poslušně plní jejich úkoly, a to dle pořekadla „koho chleba jíš, toho 

píseň zpívej“, neb je pro ně charakteristické financování přímo ze státního rozpočtu; bývají 

tak zdrojem politické či ideologické propagandy státu, typicky států autoritářských, 

totalitních. Oproti tomu u médií veřejné služby se zdůrazňuje jejich (relativní) nezávislost 

na státu a státní moci, jejich odpovědnost nesměřuje k vládě, moci výkonné či zákonodárné, 

ale k veřejnosti. Z hlediska historického pak lze v Evropě vysledovat postup od státních 

televizí a rozhlasů s monopolním postavením k postupnému „odstátňování“ a nezávislosti 

                                                 
46

 ŠMÍD, Milan. Vysílání veřejné služby v zemích Evropské Unie, jeho organizace a fungování: Případová studie 

pro Parlament České republiky [online]. Praha, 2011 [cit. 2017-04-14]. Dostupné z: 

http://www.louc.cz/pril01/VVSEU.pdf 
47

 To platí pro zákon o České televizi a zákon o Českém rozhlase. Zákon o České tiskové kanceláři mluví 

o službě veřejnosti. 
48

 Např. Ústavní soud v nálezu sp. zn. Pl. ÚS 73/04 označuje za veřejnoprávní média Českou televizi a Český 

rozhlas, zároveň hovoří i o médiích provozovaných veřejnoprávními korporacemi (v tomto případě územním 

samosprávným celkem), která se podle něj povaze veřejnoprávních médií „blíží“. Tímto nálezem se později 

inspiroval Nejvyšší správní soud v rozsudku sp. zn. Vol 15/2006, kde jako příklad „jiného veřejnoprávního 

média“ uvádí dnes již zaniklé internetové Rádio Vnitro, tehdy provozované Ministerstvem vnitra. 
49

 ŠMÍD, Milan. Vysílání veřejné služby v zemích Evropské Unie, jeho organizace a fungování: Případová studie 

pro Parlament České republiky [online]. Praha, 2011 [cit. 2017-04-14]. Dostupné z: 

http://www.louc.cz/pril01/VVSEU.pdf 
50

 ČEBIŠOVÁ, Taisia. In: HENDRYCH, Dušan a kol. Správní právo: obecná část. 9. vydání. 2016. Praha: C. H. 

Beck, 2016. s. 332 

http://www.louc.cz/pril01/VVSEU.pdf
http://www.louc.cz/pril01/VVSEU.pdf
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veřejnoprávních médií (v demokratičtějších státech po druhé světové válce; ve státech 

s nedemokratickou historií až po svržení nedemokratických režimů, např. ve Španělsku 

v 70. letech minulého století nebo ve státech východního bloku po roce 1989), přičemž 

s rozvojem technologického pokroku a s otevřením dalších využitelných přenosových cest 

pro vysílání až k onomu duálnímu systému, kdy vedle médií veřejné služby působí rostoucí 

množství soukromých (komerčních) médií.
51

 Tento vývoj kopírovala i judikatura Evropského 

soudu pro lidská práva (dále zkráceně ESLP), která od akceptace monopolního postavení 

veřejnoprávních provozovatelů vysílání
52

 postupně dospěla k odmítnutí takového monopolu 

jako opatření neospravedlnitelného, které nelze považovat za nezbytné v demokratické 

společnosti.
53

  

 

Duální systém veřejnoprávního a komerčního vysílání je nyní evropským standardem, jehož 

ustanovení podpořilo množství mezinárodněprávních dokumentů, vytvořených zejména 

v rámci Rady Evropy. Konkrétně jde především o rezoluci č. 1 o budoucnosti veřejnoprávního 

vysílání z roku 1994 (tzv. Pražská rezoluce), na tuto rezoluci odkazující doporučení Výboru 

ministrů Rady Evropy R (96) 10 k zárukám nezávislosti veřejnoprávního vysílání, dále 

doporučení Výboru ministrů Rec (2003) 9 k opatřením na podporu demokratické a sociální 

úlohy digitálního vysílání, doporučení Parlamentního shromáždění Rady Evropy 1641 (2004) 

o vysílání veřejné služby, deklarace Výboru ministrů o zajištění nezávislosti veřejnoprávního 

vysílání v členských státech ze dne 27. 9. 2006, doporučení Výboru ministrů Rec (2007) 3 

o úloze médií veřejné služby v informační společnosti, rezoluce Parlamentního shromáždění 

1636 (2008) o indikátorech pro média v demokracii, a doporučení Parlamentního 

shromáždění 1878 (2009) o financování vysílání veřejné služby.  Jmenované dokumenty 

se obsahově částečně překrývají, z jejich souhrnu pak lze vyčíst a definovat určité principy, 

na kterých má být vysílání veřejné služby („public service broadcasting“) v členských státech 

založeno. Ze shodných principů vychází jak česká vnitrostátní mediálněprávní úprava, 

tak i praxe veřejnoprávních médií. Lze je shrnout tak, že vysílání veřejné služby má: 

- být všeobecně dostupné na celém území státu; 

                                                 
51

 ŠMÍD, Milan. Vysílání veřejné služby v zemích Evropské Unie, jeho organizace a fungování: Případová studie 

pro Parlament České republiky [online]. Praha, 2011 [cit. 2017-04-14]. Dostupné z: 

http://www.louc.cz/pril01/VVSEU.pdf 
52

 Rozhodnutí Evropské komise pro lidská práva ze dne 7. 2. 1968 (X. v. Švédsko) 
53

 Rozsudek ESLP ze dne 24. 11. 1993 (Informationsverein Lentia a další v. Rakousko); POUPEROVÁ, Olga. 

Institucionální aspekty regulace médií. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016. s. 39-43 
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- zajistit pluralitu informací potřebných ke svobodnému vytváření názorů veřejnosti, 

což má zásadní význam pro fungování demokratické společnosti; 

- být fórem pro pluralitní veřejnou diskusi; 

- poskytovat nestranné a nezávislé informace a komentáře v souladu s požadavky 

novinářské etiky; 

- poskytovat nejen informace (zpravodajství, naučné pořady), ale také kulturu a zábavu; 

- aktivně usilovat o získání co největšího publika, ovšem nikoliv za cenu snížení kvality 

pořadů; 

- být jako celek odlišné od komerčního vysílání, zejména svým širokým zaměřením 

na celé spektrum společnosti a dostatečnou nabídkou pro všechny sociální skupiny 

obyvatel, tzn. včetně menšin jazykových, národnostních, náboženských, kulturních 

atd.; 

- reflektovat společenský a technologický vývoj, a v reakci na ně má být inovativní 

(formáty pořadů, technické prostředky šíření, komunikační platformy, působením 

na internetu, využitím interaktivních prvků atd.); 

- podporovat a rozvíjet evropskou audiovizuální tvorbu; 

- být nezávislé – právo mu musí zajistit ochranu před vnějším vlivem, především 

ze strany politiků a veřejné moci, redakční nezávislost; 

- má být předmětem dozoru, aby byl zajištěn řádný výkon veřejné služby, s výhradou 

nepřípustnosti cenzury; 

- být financováno takovým způsobem, aby byly splněny výše uvedené podmínky, 

zároveň však nesmí narušovat konkurenci na audiovizuálním trhu v rozporu 

s veřejným zájmem.
54

 

 

Již z názvů výše jmenovaných dokumentů Rady Evropy je patrno, že jde 

z mezinárodněprávního hlediska o soft law, čili dokumenty právně nezávazné,
55

 vzhledem 

k autoritě Rady Evropy však bývají členskými státy respektovány a do vnitrostátního práva 

hojně implementovány. Navzdory formální nezávaznosti však ESLP došel k závěru (byť jej 

spíše jen naznačuje), že zde existuje (přesněji řečeno může existovat) povinnost členských 

států zřizovat média veřejné služby, respektive jejich existenci zajistit a umožnit jim náležitý 

výkon veřejné služby. Vychází přitom z čl. 10 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních 

                                                 
54

 POUPEROVÁ, Olga. Institucionální aspekty regulace médií. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016. s. 39-43 
55

 BENOÎT-ROHMER, Florence a KLEBES, Heinrich. Council of Europe law: towards a pan-European legal 

area. Strasbourg: Council of Europe, 2005. s. 108-110 
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svobod
56

 zakotvujícího svobodu projevu a informační svobodu. Tento článek vykládá ESLP 

tak, že je v něm obsažen také princip plurality jako základní a nezbytný předpoklad fungování 

demokratické společnosti, a shledává v něm také institucionální záruku existence sdělovacích 

prostředků.
57

 Výše uvedené požadavky pro vysílání veřejné služby jsou stanoveny tak, 

aby zajistilo jednotlivcům svobodu projevu a právo na informace dle čl. 10 EÚLP v širokém 

pojetí, jak je ESLP chápe, tedy v takové míře, aby sloužilo jako záruka plurality informací 

a demokracie. V novějších rozhodnutích ESLP dokonce z čl. 10 ESLP dovodil pozitivní 

závazek států zajistit, že veřejnoprávní vysílání bude naplňovat pluralitní službu, 

tj. poskytovat objektivní a vyvážené informace odrážející celé spektrum názorů 

ve společnosti, a výslovně přitom odkazuje na výše citované doporučení Výboru ministrů 

R (96) 10.
58

 Pokud tedy systém komerčního vysílání nepostačuje k zajištění náležité plurality 

informací, je povinností členských států Rady Evropy, aby ji zajistily prostřednictvím médií 

veřejné služby. Není ovšem vyloučeno, že požadavek plurality dle čl. 10 EÚLP bude naplněn 

i pomocí systému komerčního vysílání bez současné existence médií veřejné služby.
59

 

 

Do skupiny médií veřejné služby se v České republice nesporně řadí Česká televize a Český 

rozhlas. Základní právní úpravu jejich činnosti obsahuje ZRTV, ale také zvláštní zákony: 

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

rozhlasu.
60

 Tyto zvláštní zákony jsou si velmi podobné, proto pro účely této diplomové práce 

zdůrazňuji, že valná většina toho, co je v této práci řečeno o ČT, platí obdobně pro ČRo, 

a naopak (s dílčími odchylkami, vyplývajícími zejména z nevizuální povahy ČRo). 

 

Z hlediska organizace veřejné správy se ČT a ČRo považují za subjekty (nositele) veřejné 

správy – veřejné ústavy.
61

 Veřejný ústav se definuje jako souhrn věcných a osobních 

prostředků, s nimiž disponuje subjekt veřejné správy za účelem trvalé služby zvláštnímu 

veřejnému účelu
62

 – v tomto případě je tím zvláštním veřejným účelem ona veřejná služba. 

                                                 
56

 Dále jen zkráceně EÚLP. 
57

 POUPEROVÁ, Olga. Institucionální aspekty regulace médií. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016. s. 144-153 
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 Rozsudek ESLP ze dne 16. 7. 2009, stížnost č. 13936/02 (Wojtas-Kaleta v. Polsko); Rozsudek ESLP ze dne 

17. 9. 2009, stížnost č. 13936/02 (Manole a další. v. Moldávie); POUPEROVÁ, Olga. Institucionální aspekty 

regulace médií. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016. s. 144-153 
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Dalším základním znakem veřejných ústavů je, že na rozdíl od veřejných korporací nejsou 

vystaveny na členském principu a principu samosprávy.
63

 Diváci ČT a posluchači ČRo jsou 

jejich uživateli, s uživatelským oprávněním se však nepojí např. právo volit do orgánů ČT 

apod. Ani u zaměstnanců těchto médií se samosprávný princip neuplatňuje. ČT a ČRo jsou 

veřejnými ústavy tzv. samostatnými – jsou nadány právní subjektivitou, čemuž odpovídá 

i zvláštní způsob jejich zřízení
64

 – jsou jako samostatné právnické osoby zřízeny zákonem. 

 

Česká televize je právnickou osobou zřízenou § 1 ZČT se sídlem v Praze. Veřejná služba, 

kterou ČT poskytuje, je charakterizována v § 2 odst. 1 ZČT jako „služba veřejnosti tvorbou 

a šířením televizních programů, popř. dalšího multimediálního obsahu a doplňkových služeb 

na celém území ČR za účelem naplňování demokratických, sociálních, kulturních potřeb 

společnosti a potřeby zachovat mediální pluralitu.“ Odst. 2 citovaného zákona pak uvádí 

demonstrativní výčet hlavních úkolů veřejné služby:  

a) poskytování objektivních, ověřených, ve svém celku vyvážených a všestranných 

informací pro svobodné vytváření názorů, 

b) přispívání k právnímu vědomí obyvatel České republiky, 

c) vytváření a šíření programů a poskytování vyvážené nabídky pořadů pro všechny 

skupiny obyvatel se zřetelem na svobodu jejich náboženské víry a přesvědčení, kulturu, 

etnický nebo národnostní původ, národní totožnost, sociální původ, věk nebo pohlaví 

tak, aby tyto programy a pořady odrážely rozmanitost názorů a politických, 

náboženských, filozofických a uměleckých směrů, a to s cílem posílit vzájemné 

porozumění a toleranci a podporovat soudržnost pluralitní společnosti, 

d) rozvíjení kulturní identity obyvatel České republiky včetně příslušníků národnostních 

nebo etnických menšin, 

e) výroba a vysílání zejména zpravodajských, publicistických, dokumentárních, 

uměleckých, dramatických, sportovních, zábavných a vzdělávacích pořadů a pořadů 

pro děti a mládež. 

Ustanovení § 3 ZČT pak uvádí způsob, jakým je veřejná služba naplňována (zejména 

provozováním analogového a digitálního vysílání). 

 

                                                 
63
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Nezávislost ČT na státu se projevuje i v rovině finanční – hospodaří s vlastním majetkem, 

jehož základem je majetek převedený z jejího předchůdce – Československé televize. Není 

financována ze státního rozpočtu, nýbrž má rozpočet vlastní, jehož příjmovou stránku tvoří 

především tzv. televizní poplatky vybírané podle zvláštního zákona č. 348/2005 Sb., 

o rozhlasových a televizních poplatcích. Nejde však o příjem jediný, ZČT předpokládá, 

že bude ČT vyvíjet i samostatnou podnikatelskou činnost (§ 11), stanoví jí přitom, aby ji 

ve svém účetnictví oddělovala od činností spočívajících v poskytování veřejné služby. 

Podnikatelská činnost ČT musí souviset s předmětem její činnosti a nesmí ohrozit její úkoly 

v oblasti veřejné služby (§ 11 odst. 1). Stát neodpovídá za závazky ČT, ani ČT neodpovídá 

za závazky státu (§ 1 odst. 3). 

 

Orgánem, jímž se uplatňuje právo veřejnosti na kontrolu činnosti ČT, je patnáctičlenná Rada 

České televize, jejíž členy volí Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR „tak, aby v ní byly 

zastoupeny významné regionální, politické, sociální a kulturní proudy“ (§ 4 odst. 1 ZČT).
65

 

Mezi hlavní úkoly Rady patří dohlížení na plnění úkolů veřejné služby a naplňování zásad 

plynoucích z Kodexu ČT (tj. dokument, který konkrétněji stanoví zásady naplňování veřejné 

služby, schvaluje jej Poslanecká sněmovna ČR), za tímto účelem může vydávat stanoviska 

nebo doporučení. Dále k jejím úkolům patří schvalování rozpočtu a závěrečného účtu ČT, 

jmenování a odvolávání generálního ředitele, Rada schvaluje generálnímu řediteli návrh 

na zrušení nebo zřízení televizního studia, určuje jeho mzdu, schvaluje také dlouhodobé 

programové plány, projednává některé personální otázky, přijímá a vyřizuje stížnosti ze strany 

veřejnosti atd.
66

 Rada je sice orgánem ČT jakožto veřejného ústavu, není však správním 

orgánem, neboť nerozhoduje v oblasti veřejné správy (její rozhodování má charakter 

soukromoprávní, pracovněprávní).
67

 

 

V návaznosti na televizní krizi z přelomu let 2000 a 2001 byl novelou ZČT provedenou 

zákonem č. 39/2001 Sb. modifikován způsob jmenování radních tak, aby se omezil vliv 

politiků na ně. Návrhy jmen mohou nově předkládat pouze „organizace a sdružení 

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

                                                 
65
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vzdělávací, vědecké, ekologické a národnostní zájmy“ (§ 4 odst. 2 ZČT), je tedy vyloučeno, 

aby jednotlivé radní jmenovaly přímo politické strany. Je otázkou, nakolik lze takový způsob 

nominování kandidátů označit za nepolitický nebo vůbec vhodný. Aleš Rozehnal tento model 

označuje za pokrytecký – je sice milé, že svého radního může nominovat kdejaký subjekt 

občanské společnosti, ale v Poslanecké sněmovně stejně nemůže projít kandidát 

bez dostatečné podpory politických stran. Rada je navíc Poslanecké sněmovně ze své činnosti 

odpovědná (§ 4 odst. 5 ZČT), radní mohou být Poslaneckou sněmovnou odvoláni, 

přestanou-li splňovat předpoklady pro výkon funkce stanovené v § 5 ZČT, naruší-li závažným 

způsobem důstojnost funkce člena Rady nebo dopustil-li se takového jednání, 

které zpochybňuje jeho nezávislost nebo nestrannost při výkonu funkce člena Rady, 

nebo nezúčastňuje-li se po dobu více než 3 měsíců schůzí Rady (§ 6 odst. 2 ZČT). Rada může 

být také odvolána jako celek, pokud opakovaně neplní své povinnosti, nebo pokud Poslanecká 

sněmovna dvakrát po sobě neschválí výroční zprávu ČT (§ 6 odst. 3 ZČT). 

 

Statutárním orgánem ČT je generální ředitel, kterého volí (případně odvolává) Rada ČT, té je 

za svou činnost také odpovědný. Nezávislost generálního ředitele na státu a politice zaštiťují 

mimo jiné ustanovení o neslučitelnosti – nesmí zastávat žádnou funkci v politických stranách 

nebo politických hnutích, společenských organizacích a sdruženích, nesmí být členem 

společností působících v oblasti hromadných sdělovacích prostředků, zastupovat obchodní 

zájmy, které by mohly být v rozporu s výkonem jeho funkce generálního ředitele nebo by 

mohly nepříznivě ovlivňovat jeho nestrannost a objektivitu v rozhodování. Poradními orgány 

generálního ředitele jsou Kolegium generálního ředitele a Etický panel. Druhý jmenovaný 

orgán je zřízen Kodexem České televize, skládá se z pěti členů jmenovaných generálním 

ředitelem po dohodě s Radou ČT, jeho úkolem je posuzovat otázky plynoucí právě 

z Kodexu ČT, včetně záležitostí profesní etiky, a v důsledku posílit důvěru veřejnosti 

v činnost ČT. Kodex ČT schvaluje Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, ke schválení mu ho 

předkládá Rada ČT. Tento Kodex stanovuje zásady naplňování veřejné služby v oblasti 

televizního vysílání [§ 8 odst. 1 písm. d) ZČT]. Zákon (tamtéž) obsahuje zajímavou právní 

konstrukci, kdy porušení Kodexu ČT „je kvalifikováno jako porušení pracovní kázně podle 

zvláštního zákona“ – myšleno podle zákoníku práce.
68

 Preambule Kodexu doslova uvádí: 

„Proces schvalování tohoto dokumentu Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR spolu se 

zmíněným odkazem na zákoník práce pak znamená, že se z norem obvykle samoregulačních, 
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stanovených a přijímaných samotným médiem, stávají de facto normy pracovněprávní.“ Dále 

se v závěrečných ustanoveních Kodexu uvádí: „Česká televize je povinna seznámit s Kodexem 

nově přijímané zaměstnance ještě před vznikem pracovního poměru a externí spolupracovníky 

ještě před uzavřením příslušné smlouvy a na požádání objasnit význam a postup 

při naplňování jednotlivých ustanovení. Součástí smluv uzavíraných s externími 

spolupracovníky bude zpravidla ujednání o závaznosti Kodexu.“ Dlužno podotknout, 

že současný zákoník práce již s pojmem „pracovní kázeň“ nepracuje. Je tedy otázkou, 

zda toto „povýšení na normu pracovněprávní“ trvá i za současné právní úpravy. Nabízí se 

klasifikovat jej jako pracovní řád podle § 306 zákoníku práce nebo jako vnitřní předpis 

ve smyslu správního práva.
69

 V každém případě je Kodex závazný interně, uvnitř ČT,
70

 

nepřítomnost „pracovní kázně“ v zákoníku práce tak lze překlenout teleologickým výkladem 

§ 8 odst. 1 písm. d) ZČT a příslušných ustanovení Kodexu. 

 

Co bylo řečeno v předchozích odstavcích o ČT, platí zcela obdobně i pro Český rozhlas. 

Také je právnickou osobou zřízenou zákonem (ZČRo) vykazující silné znaky nezávislosti 

na státu, s vlastním rozpočtem, jejíž příjmy tvoří jednak tzv. rozhlasové poplatky vybírané 

podle zákona č. 348/2005 Sb., jednak případné příjmy z podnikatelské činnosti. Taktéž ČRo 

má svého generálního ředitele, Radu ČRo a Kodex ČRo, nemá však Etický panel (Kodex ČRo 

s ním nepočítá). Ustanovení § 8 odst. 1 písm. d) ZČRo rovněž prohlašuje porušení Kodexu 

ČRo za porušení pracovní kázně ve smyslu zákoníku práce. Veřejná služba je v ZČRo 

popsána v § 2, který je téměř identického znění, jako § 2 ZČT. 

 

V současnosti je pro ČT a ČRo společné, že se již nevěnují výlučně působení v té oblasti, 

která byla tradičně jejich hlavním polem působnosti, tedy vysílání, ale etablovaly se 

i na internetu. ČT se stala poskytovatelem AVMSV, přičemž jejich poskytování označuje  

ZČT v § 3 odst. 1 písm. m) a n) za součást její veřejné služby, stejně jako poskytování 

informací a dalšího mediálního obsahu prostřednictvím internetových stránek a aplikací ČT. 

ČT může vysílat i po internetu, připouští to § 3a odst. 3 ZČT, ČT tak činí prostřednictvím 

svých internetových stránek www.ceskatelevize.cz (tzv. i-vysílání). K tomu § 3a odst. 4 

                                                 
69
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stanoví, že ČT nesmí na své internetové stránky umísťovat obchodní sdělení, pokud nejsou 

součástí AVMSV. Také ZČRo připouští působení ČRo na internetu, a to v § 3 [v odst. 1 

písm. c) „rovněž prostřednictvím jiných sítí elektronických komunikací“ nebo v odst. 2 

věnovaném vysílání do zahraničí „popřípadě prostřednictvím jiných technických 

prostředků“]. 

 

Mezi média veřejné služby patří také Česká tisková kancelář jakožto právnická osoba 

zřízená zákonem č. 17/1992 Sb., o České tiskové kanceláři.
71

 Rovněž ČTK lze z hlediska 

organizace veřejné správy řadit mezi veřejné ústavy (viz výše). Už její název napovídá, že se 

tradičně zařazovala mezi média tisková, což je však v současné době řazení již poněkud 

problematické, protože poskytuje své služby primárně v elektronické podobě. Posláním 

tiskové kanceláře je poskytovat objektivní a všestranné informace pro svobodné vytváření 

názorů (§ 2 odst. 1 ZČTK), dále „poskytuje službu veřejnosti šířením slovního a obrazového 

zpravodajství z České republiky a ze zahraničí (§ 2 odst. 2 ZČTK), stejnou službu poskytuje 

i do zahraničí“ (§ 2 odst. 3 ZČTK). ČTK nakládá s vlastním majetkem, jehož část tvoří 

majetek převedený z Československé tiskové kanceláře, hospodaří s vlastním rozpočtem, stát 

neodpovídá za její závazky, ČTK neodpovídá za závazky státu. Příjmy ČTK však výlučně 

pocházejí z její podnikatelské činnosti, neexistují žádné povinné „tiskové poplatky“ – ČTK 

své zpravodajství poskytuje za úplatu médiím i jiným osobám právnickým či fyzickým (§ 3 

odst. 1 ZČTK), což její výdaje dostatečně pokrývá.
72

 Statutárním orgánem ČTK je ředitel, 

veřejnost uplatňuje právo na kontrolu ČTK prostřednictvím sedmičlenné Rady ČTK. 

 

Považuji za zajímavé, že ačkoliv je ČTK pro velkou řadu českých (ale i zahraničních) médií 

primárním zdrojem informací (to platí především pro média, která nemají vlastní síť 

zpravodajů, v takovém případě pak často přebírají takřka doslovné znění agenturních zpráv 

ČTK), drží se ČTK poněkud stranou pozornosti veřejnosti i politiků. Zákon o ČTK zůstal 

od jeho přijetí v roce 1992 dosud bez jakékoliv změny, stále tak například upravuje 

pravomoci České národní rady (namísto Poslanecké sněmovny). Na ČTK se navíc nevztahuje 

ZRTV, když provozování rozhlasového a televizního vysílání jí zakazuje § 3 odst. 4 ZČTK. 

Chybí zde tedy regulační správní orgán, který by nad její činností dohlížel, Rada ČTK je opět 
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pouze vnitřním kontrolním orgánem. ČTK je tak předmětem pouze parlamentní kontroly, 

realizované prostřednictvím odpovědnostního vztahu mezi Radou ČTK a Poslaneckou 

sněmovnou.  
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2 Objektivita a vyváženost 

 

Úvahy o regulaci mediálního obsahu jsou staré jako média sama. Již poměrně záhy 

po vynálezu knihtisku v polovině 15. století se počala rozšiřovat cenzura z obavy před tím, 

že by se k potenciálním čtenářům mohl dostat obsah nevhodný či nebezpečný (v době vzniku 

knihtisku se typicky jednalo o obranu církve proti rozšiřování heretických spisů). Jako určitý 

protipól cenzury vystupuje propaganda – tedy aktivita různých mocenských a zájmových 

skupin spočívající v ovlivňování působení médií ve svůj prospěch, k dosažení vlastních cílů, 

pomocí manipulace veřejným míněním. Hovoří se o propagandě politické (směřuje k získání 

politické moci), ekonomické, vojenské, diplomatické, didaktické (k výchově společnosti), 

ideologické. Jak propaganda, tak cenzura přitom vycházejí z jednoduché teze, že vliv médií, 

jakým mohou působit nejen na jednotlivce, ale i na společnost jako celek, je značný.
73

 

 

Způsob a míra regulace médií je vždy dán na jedné straně vývojem médií, na druhé straně 

stavem společnosti samé, respektive jejími momentálními představami o významu a účincích 

médií a hodnotami, na kterých stojí. Moderní demokratické společnosti založené na úctě 

k lidským právům se k cenzuře a propagandě staví veskrze odmítavě, a naopak zdůrazňují 

potřebnost svobody médií jako projevu svobody slova (mluví se o svobodě tisku). Protože 

současné poznatky i historické zkušenosti s médii tezi o významném vlivu médií potvrzují, 

setkáme se i zde s určitými omezeními. Média jsou tedy předmětem jak norem posilujících 

jejich svobodu na jedné straně, tak na druhé straně zákazů a příkazů směřujících k tomu, jaký 

mediální obsah být má či nemá. 

 

Zde ovšem není řeč pouze o normách právních. Veškerá opatření ovlivňující média tvoří 

provázanou soustavu, jejíž součástí je jak právní regulace (a to normami veřejného 

i soukromého práva), tak i různé autoregulační mechanismy (vnitřní redakční systémy, 

novinářské kodexy, působení profesních organizací atd.), svůj význam má i vnější působení 

veřejného mínění (zpětná vazba od čtenářů, diváků, posluchačů, kritika). 

 

Objektivita a vyváženost jsou specifickými požadavky na mediální obsah, se kterým se lze 

setkat jak v právu tak i mimo něj. V českém právním řádu se objevují hned v několika 
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mediálních zákonech, konkrétně jde o TiskZ, ZRTV, ZČT, ZČRo a ZČTK. Jedná se o pojmy 

právní, zakládající určité veřejnoprávní povinnosti, což značí, že na objektivitě a vyváženosti 

médií shledává český zákonodárce veřejný zájem. Zároveň se jedná o neurčité právní pojmy, 

které nejsou nikde v českém právním řádu legálně definované, a jejich význam bude tedy 

vždy proměnlivý v závislosti na konkrétním případu a okolnostech.
74

 

 

2.1 Objektivita a vyváženost z pohledu teorie žurnalistiky 

 

Požadavek objektivity a vyváženosti není s historií médií svázán od počátku. Jeho zrod 

a filozofický základ bývá spatřován v pozitivistickém myšlení 19. století. Do té doby bylo 

samozřejmostí, že média (tisk) poskytovala informace politicky a ideologicky zabarvené, 

běžnou záležitostí byly stranické tisky, které byly spíše než nestrannými pozorovateli 

hlásnými troubami konkrétních politických stran.
75

 

 

Pozitivismus hlásal nutnost vycházet pouze z objektivně poznatelných skutečností, faktů, 

a oddělitelnost pozorovatele od pozorovaného. Objektivita médií znamenala pravdivost. 

Novinář má popsat skutečnost tak, jak je, bez příměsi vlastních názorů či domněnek, oprostit 

se od vlastních pocitů a zdání.
76

 

 

K rozšíření pozitivistické koncepce objektivity přispěl vývoj mediálního trhu. S nástupem 

kapitalismu se z provozování médií stalo podnikání orientované na zisk, pro jehož tvorbu bylo 

důležité zaujmout co nejvyšší množství čtenářů, obsáhnout širší spektrum názorů, a tedy 

posun k neutralitě, nestrannosti. Ideálu poznatelnosti skutečnosti nahrával i vynález 

fotografie, později filmu a televize. Objektivita se tak stala stěžejním požadavkem novinářské 

etiky.
77

 

 

Od pozitivistického optimismu vycházejícího z předpokladu, že pravda je poznatelná, 

zaznamenatelná a v nezkreslené podobě zprostředkovatelná, však teorie učinila značný posun 

především díky empirickému výzkumu ve 20. století. Zejména v období 60. a 70. let dochází 
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k jeho úplnému přehodnocení, kdy se předmětem úvah mediálních teoretiků vedle 

nemediované reality stává i realita mediální jako zvláštní umělý konstrukt, přičemž vliv 

tohoto konstruktu na společnost (diváky, posluchače, čtenáře) je následně zkoumán.
78

 

 

Ze současných mediálních teoretiků nabízí výklad pojmů objektivita a vyváženost např. Denis 

McQuail.
79

 Vyjmenovává základní kritéria (zásady) objektivity zpravodajství: (i) relevance, 

(ii) přesnost, (iii) spolehlivost (důvěryhodné zdroje), (iv) faktičnost (jako styl a forma, 

zaměřit se primárně na fakta), (v) oddělování faktů od názorů a interpretace, (vi) vyváženost 

a nestrannost mezi stranami v jakémkoliv sporu, (vii) neutralita formulací i prezentace. 

Zároveň také rozebírá slabiny těchto kritérií, čímž dosažitelnost absolutní objektivity 

a vyváženosti relativizuje. Například u relevance – média by měla vybírat takové informace 

ke sdělování veřejnosti, které jsou pro cílové publikum důležité. Často je však rozdíl mezi 

tím, co za relevantní považuje publikum, a co naopak experti. Lépe se prodávají témata 

senzační, tragická, zahrnující celebrity, negativní události. Těmto se pak v médiích dostává 

větší pozornosti než událostem s potenciálně většími dopady na společnost. Přesnost novinářů 

bude vždy relativní, závisí na dostupnosti zdrojů. V době, kdy se u zpravodajství více než kdy 

dříve oceňuje rychlost a aktuálnost, má pak přesnost tendenci ustupovat. Za spolehlivé zdroje 

jsou obvykle považováni úředníci, státní instituce, vzdělanci, ačkoli tito budou na věci, o níž 

je referováno, často zainteresováni. To vše přispívá ke zkreslování reality, kterou se média 

snaží popsat a veřejnosti zprostředkovat.
80

 Nestrannost chápe McQuail tak, že pokud existuje 

na věc více relevantních náhledů, je třeba s nimi zacházet se stejným respektem. Nad to 

požadavek vyváženosti novináři zakazuje jakýmkoliv způsobem projevovat vlastní názor 

a stavit se na stranu jednu či druhou. 

 

S přihlédnutím k relativizujícímu přístupu McQuaila k objektivitě lze shrnout, že dnešní 

teorie médií na rozdíl od pozitivistického pohledu zdůrazňuje nejrůznější způsoby, jakými 

mezi původcem informace, respektive původní skutečností (realitou), a příjemcem informace 

dochází ke zkreslení. Média mediují, zprostředkovávají. Ať už jde o článek, video či zvukový 

záznam, vždy je zde přítomen určitý filtr. Nelze klást rovnítko mezi zhlédnutí videa a přímé 

prožití dané události na místě, ani kdyby šlo o přímý přenos. Vždy půjde pouze o určitou 
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výseč reality danou pohledem zprostředkovatele (autora článku, fotografa, kameramana), 

nevyhnutelně obsahující nějaký výklad či hodnocení.
81

 Jde o průvodní jevy mediované 

komunikace. Např. už tím, že se médium určitému tématu věnuje, zvyšuje alespoň 

v krátkodobém horizontu jeho důležitost (tzv. zesilující účinek médií). Média nastolují témata, 

o kterých lidé přemýšlejí, tím, že některá do svých obsahů zařazují, zatímco jiná nikoliv 

(tzv. agenda-setting),
82

 mají tendenci zjednodušovat složitá témata do mediálních zkratek.
83

 

Jejich pozornost se upírá především k těm tématům, která jsou vůbec schopna zpracovat 

ve srozumitelné a atraktivní podobě. V této souvislosti se mluví o tzv. hodnotách 

zpravodajství, což jsou faktory, které ovlivňují, zda se zpráva do médií dostane, či nikoliv 

(např. blízkost, překvapivost, jednoznačnost, osobní zaujetí, konflikt, novost, kulturní 

pochopitelnost, průběžnost a možnost dalšího vývoje, vztah k elitním národům či státům, 

elitám, celebritám, možnost personalizace, negativita, překvapení, podobnost s dřívějšími 

zprávami).
84

 I způsob zpracování konkrétního tématu je limitován objektivními možnostmi 

médií, především ekonomickým a časovým hlediskem. Přednost mají taková témata a taková 

zpracování, která jsou pro diváky přitažlivá.
85

 Autoři mediálního obsahu i jeho příjemci jsou 

vždy konkrétní osoby ovlivněné v rámci mediace svým postavením, hodnotovým systémem, 

životními zkušenostmi apod.
86

 Zjistit, zachytit a zprostředkovat objektivní pravdu není 

pro novináře objektivně možné. Pokud by to možné bylo, vystačilo by si lidstvo s jediným 

zpravodajstvím.
87

 

 

Vyváženost se týká více názorů na věc. Jako požadavek se objevuje především v situacích, 

kdy média referují o něčem, o čem existuje spor. Potom je třeba zohlednit názory všech stran, 

kterých se spor týká.
88

 Média se tomuto požadavku snaží dostát tím, že proti sobě postaví dva 

či více oponentů, kterým je poskytnut přibližně stejný prostor.
89

 Takovýto mechanický přístup 
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však zároveň znamená rezignaci na zkoumání, nakolik jsou jejich názory skutečně relevantní, 

nezohledňuje se například zastoupení těchto dvou názorů v populaci, jejich odbornost, navíc 

tím dochází k redukci často komplikovaných nečernobílých problémů do podoby zdánlivě 

jednoduchého a rovného konfliktu. Bohužel lze od médií jen těžko vyžadovat, aby obsáhly 

všechny myslitelné názory a pohledy, natož aby jim byl poskytnut srovnatelný prostor. 

 

Vyváženost ve smyslu srovnatelného prostoru nelze měřit jen kvantitativně. Nezáleží pouze 

na shodném množství času pro slovní komentář zainteresovaných stran nebo stejné množství 

textu, které je věnováno prezentaci jejich názorů. Svou roli sehrává mimo jiné i pořadí, 

kontext, čas vysílání, typ pořadu apod.
90

  Floskule „pět minut Židům, pět minut Hitlerovi“ 

se užívá jako posměšná karikatura.
91

 Příliš úzkostlivá snaha o vyváženost se považuje spíše 

za kontraproduktivní – jak praví tzv. Okrentův zákon, snaha o rovnováhu může vést 

k nerovnováze, protože někdy je taková skutečnost.
92

 Vyváženost se tak spíše ztotožňuje 

s nestranností (viz McQuail výše), kdy se novinář nemá viditelně přiklánět k té či oné straně 

sporu, a měl by zároveň důsledně oddělovat názory od faktů.  

 

Ve vztahu k politice se vyvážeností rozumí rovnoměrné zastoupení politických alternativ 

v médiích. Protože není v síle médií informovat stejnoměrně o činnosti všech politických 

stran a hnutí, využívají se určité pomocné modely, dle kterých se určí, která strana dostane 

kolik prostoru. Předlohou pro určení poměru zastoupení (ve zpravodajství, pro výběr hostů 

do politických diskusí apod.) mohou být například výsledky posledních voleb, předvolební 

průzkumy, rozložení politických sil v parlamentu apod.
93

 

 

Jak vidno z výkladu výše, požadavky objektivity a vyváženosti jsou spojovány s prací 

novinářů, s žurnalistikou. Jde tedy o tu část mediálního obsahu, která pracuje s informacemi 
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o aktuálním dění ve společnosti a názory na toto dění – žurnalisté je sbírají, třídí, zpracovávají 

a šíří prostřednictvím médií.
94

 Žurnalistika však zná spoustu různých specifických útvarů, 

žánrů, z nichž některé stojí právě na názoru autora – novináře. Proto platí, že v různých 

žánrech vystupují požadavky objektivity a vyváženosti různě silně. Nejsilněji se projeví 

v případě zpravodajství, respektive zprávy jakožto specifického žánru.
95

 Zpravodajství je 

ta část novinářské činnosti (a zároveň produkt z ní), která stojí na faktech. Zprostředkovává 

informace odrážející myšlenkovou pluralitu společnosti a slouží veřejnosti k utváření 

vlastních názorů, nemá ovšem obsahovat názor autora.
96

 Vedle zpravodajství je druhou 

základní žurnalistickou součástí médií publicistika. Ta se odlišuje svým analytickým 

charakterem, obsahuje názor, hodnocení a subjektivní přístup, jejím účelem může být 

i získání, přesvědčení čtenáře, diváka či posluchače. Do publicistiky se řadí novinové články 

(které nejsou zprávou), sloupky, fejetony, ale také v elektronických médiích používaná 

reportáž nebo interview.
97

 Vzhledem k odlišnosti zpravodajství a publicistiky a z důvodu 

nepřípustnosti manipulace se zdůrazňuje nutnost obě tyto části žurnalistiky důsledně 

oddělovat.
98

 

 

Média samozřejmě nejsou jen o novinařině (žurnalistice), jde také o zábavu, kulturu apod. 

Těžko však očekávat od komediálního seriálu, aby se držel faktů a aby v něm byl poskytnut 

srovnatelný prostor pro názory jednotlivých postav, zvlášť když jde o fikci. Mimo 

žurnalistické útvary se proto s požadavky objektivity a vyváženosti v teorii médií 

nesetkáváme.  

 

Lze tedy shrnout, že současná teorie médií ztotožňuje požadavky objektivity a vyváženosti 

především s žurnalistikou, přičemž je nechápe zcela absolutně. Ostatně i mezi objektivitou 

na straně jedné a vyvážeností na straně druhé existuje určité napětí, rozpory, kdy zatímco 

objektivita požaduje pravdivost a tvrdá fakta, vyváženost si naopak žádá, aby zazněly i takové 

názory, které se na faktech vůbec nemusejí zakládat, ale jsou relevantní. Požadavek 

objektivity nelze ztotožňovat s požadavkem zobrazit nezkreslenou pravdu, neboť teorie 

už nepočítá s tím, že by to vůbec bylo možné, naopak se otevřeně hovoří o důvodech 
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a účincích zkreslení událostí. Podobně i snaha o absolutní vyváženost bývá kritizována 

a karikována. Tyto požadavky přitom vystupují v různé intenzitě ve vztahu k různým 

žurnalistickým útvarům, kdy největší důraz se na ně klade především ve zpravodajství. 

Přistupuje se k nim jako k určitým ideálům, nedostižitelným cílům, kterým je možno se pouze 

přibližovat dodržením určitých postupů a zásad.
99

 Tyto zásady jsou pak součástí etických 

kodexů nebo redakčních pravidel, která přijímají jednak profesní sdružení novinářů, jednak 

samotné redakce či celé mediální domy. Takové předpisy mají v zásadě mimoprávní 

charakter, rozhodně nejde o prameny práva ve formálním smyslu. To však nemusí nutně 

znamenat, že jsou z právního hlediska zcela irelevantní, jak ukazuje např. výše zmiňovaný § 8 

odst. 1 písm. f) ZČT spojující pracovněprávní důsledky s porušením Kodexu ČT. 

 

2.2 Objektivita a vyváženost v rozhlasovém a televizním vysílání 

 

Veřejný zájem na objektivitě a vyváženosti v rozhlasovém a televizním vysílání vyjádřil 

český zákonodárce tím, že tyto požadavky zařadil do ZRTV. Jedná se konkrétně 

o ustanovení § 31 v hlavě první (nadepsané „Práva a povinnosti při vysílání programu“) části 

páté („Práva a povinnosti provozovatelů vysílání a provozovatelů převzatého vysílání“). 

Ustanovení předchází nadpis „Obsah programů“, což signalizuje zaměření dané partie zákona 

právě na regulaci mediálního obsahu. 

 

Úvodní odstavec 1 citovaného ustanovení zdůrazňuje ústavně zaručenou svobodu projevu 

ve vztahu k televizi a rozhlasu: „Provozovatel vysílání a provozovatel převzatého vysílání má 

právo vysílat programy svobodně a nezávisle. Do jejich obsahu lze zasahovat pouze 

na základě zákona a v jeho mezích.“ Odstavec 2. pak stanoví, že „provozovatel vysílání 

poskytuje objektivní a vyvážené informace nezbytné pro svobodné vytváření názorů. Názory 

nebo hodnotící komentáře musí být odděleny od informací zpravodajského charakteru.“ 

Dle odstavce 3. je dále „povinen zajistit, aby ve zpravodajských a politicko-publicistických 

pořadech bylo dbáno zásad objektivity a vyváženosti a zejména nebyla v celku vysílaného 

programu jednostranně zvýhodňována žádná politická strana nebo hnutí, případně jejich 

názory nebo názory jednotlivých skupin veřejnosti, a to s přihlédnutím k jejich reálnému 
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postavení v politickém a společenském životě.“ Porušení těchto povinností je správním 

deliktem, za který je RRTV oprávněna udělovat pokuty [§ 60 odst. 1 písm. b)]. Za jejich 

dodržení odpovídá provozovatel vysílání. 

 

Z rozhodnutí RRTV i správních soudů lze vyčíst pravidelně se opakující závěr, že pojmy 

objektivita a vyváženost jsou „obecně známé, srozumitelné a často užívané“,
100

 což je z mého 

pohledu závěr poněkud paradoxní, vezmu-li v úvahu, jak nejednoznačně se k těmto pojmům 

staví teorie médií (viz výklad výše), a relevantní judikaturu plnou případů zrušení rozhodnutí 

RRTV. Dále z rozhodovací praxe vyplývá, že jak RRTV, tak soudy chápou zásady objektivity 

a vyváženosti dle § 31 odst. 3 ZRTV spíše jako zásady dvě (z tohoto důvodu zákon užívá 

plurál), nikoliv jako soubor vícera zásad objektivity a vyváženosti, kterých je třeba dbát, 

a jejichž souhrnným dodržením lze objektivity a vyváženosti docílit.
101

 Obě tyto zásady se 

v rozhodnutích objevují vždy společně, nečiní se mezi nimi zřetelnější dělicí čára.
102

  

 

Co se týče pojmů zpravodajské a politicko-publicistické pořady v odst. 3, tyto nejsou nikde 

v zákoně definovány. Při interpretaci daného ustanovení je proto nutno vycházet opět z teorie 

žurnalistiky,
103

 přičemž politicko-publicistickými pořady se logicky míní taková publicistika, 

která se týká politiky, politiků. Judikatura správních soudů a rozhodovací praxe RRTV 

vychází z toho, že u jiných než zpravodajských a politicko-publicistických pořadů není 

dodržení (zásad) objektivity a vyváženosti zákonem požadováno. Proto v případě, že RRTV 

(nebo soud) dojde k závěru, že se o takový pořad nejedná, dodržení daných povinností už dále 

nezkoumá. 

 

V této souvislosti se objevil v říjnu roku 2016 zajímavý případ, kdy se provozovatel vysílání 

FTV Prima rozhodl namísto nového dílu pořadu Show Jana Krause odvysílat reprízu, přičemž 

svůj postup odůvodnil obavou, že je daný díl příliš jednostranně politicky zabarvený, a tudíž 

by se vystavil hrozbě postihu kvůli porušení zásad objektivity a vyváženosti ze strany RRTV. 

Neodvysílání pořadu vyvolalo mezi diváky rozruch, šlo totiž o očekávaný kontroverzní díl, 

který moderátor Jan Kraus předem propagoval na internetu (na sociální síti Facebook 
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například publikoval fotografie z natáčení – objevilo se na nich na poměry pořadu nebývalé 

množství známých osobností, z nichž velká část přišla vyjádřit nesouhlas s politikou 

prezidenta Zemana především v souvislosti s neudělením vyznamenání Jiřímu Bradymu). 

RRTV reagovala tiskovým prohlášením, ve kterém se ostře ohradila proti tvrzením 

provozovatele. Podle ní byl seznámen s výkladem RRTV pojmů zpravodajské 

a politicko-publicistické pořady, dle kterého se v případě Show Jana Krause o takový pořad 

nejedná. Jde o pořad zábavný, a na takový se povinnost objektivity a vyváženosti nevztahuje, 

odkázala přitom už na své starší stanovisko ke stejnému pořadu z doby prezidentských voleb 

konaných v roce 2013.
104

  

 

Hranice mezi zpravodajskými a politicko-publicistickými pořady na jedné straně a ostatními 

pořady na druhé straně nemusí být vždy docela jasná. Problematická je povaha 

tzv. infotainmentu, tedy novinářského postupu kombinujícího zpravodajství (anglicky 

„information“) se zábavou („entertainment“), kde zábava nad informativností dominuje.
105

 

Je otázkou, zda lze alespoň za politickou publicistiku považovat pořady vysílané 

ve Spojených státech amerických, jako jsou The Daily Show (televizní stanice Comedy 

Central) nebo Last Week Tonight (HBO). Tyto mají shodný formát – „moderátor“ komentuje 

jednotlivé události, zprávy (využívají se i fotografie, karikatury, citace a výňatky z pořadů 

cizích televizí), a jeho humorné výklady a komentáře k daným událostem provází salvy 

smíchu živého publika; moderátoři se však nezřídka pouští do vlastních analýz 

s charakteristickými prvky novinářské publicistiky. Druhý ze jmenovaných pořadů je dokonce 

součástí převzatého vysílání v ČR (HBO), zatím však zůstává stranou pozornosti RRTV. 

V původním českém televizním a rozhlasovém vysílání jsem se dosud s podobným pořadem 

nesetkal.
106

 Jistou míru podobnosti vykazovaly pořady Zuzany Bubílkové a Miloslava Šimka 

(S politiky netančím na České televizi a další), tyto však zpravidla zcela rezignovaly 

na přinášení jakýchkoliv nových informací, zábavná složka u nich natolik převažuje, že je 

nelze posuzovat jinak než jako zábavné pořady, respektive politickou satiru. Hranicí 

mezi politickou publicistikou a zábavným pořadem se zabývaly soudy v souvislosti s pořadem 

České televize nazvaným České hlasování z roku 2002, který byl složen ze zpravodajských 
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výňatků a prokládán byl výstupy imitátora Petra Jablonského napodobujícího známé české 

politiky. Jednalo se o jakési dokumentárně-zábavné ohlédnutí za politickými událostmi 

posledních 13 let. RRTV za pořad udělila České televizi pokutu pro porušení § 31 odst. 2 a 3 

ZRTV. Rozhodnutí RRTV zrušil pro nepřezkoumatelnost Městský soud v Praze 

s konstatováním, že rozhodnutí postrádá rozbor neurčitých právních pojmů „zpravodajské 

a politicko-publicistické pořady.“ Podle soudu měla RRTV v rozhodnutí uvést mimo jiné 

podstatné znaky těchto pojmů, dále pak učinit dostatečná skutková zjištění, která by 

umožňovala posoudit, zda daný pořad takové znaky splňuje či nikoliv. Následnou kasační 

stížnost RRTV proti rozsudku Městského soudu zamítl NSS jako nedůvodnou (Rozsudek 

NSS ze dne 25. 3. 2004, sp. zn. 7 As 38/2004). 

 

Co se týče rozlišování zpravodajství a (politické) publicistiky, přisvědčuje stávající judikatura 

závěrům teorie žurnalistiky, že požadavky objektivity a vyváženosti vystupují vůči oběma 

subkategoriím žurnalistiky různě silně. Slovy NSS: „U publicistických pořadů toto pravidlo 

nelze vykládat jako zákaz,
107

 aby v nich zaznívaly toliko bezbarvé, opatrnické a hyperkorektní 

názory.“ Soudy z dikce § 31 odst. 3
108

 dovozují, že je zcela přípustné, ne-li dokonce žádoucí, 

aby provozovatelé vysílání zařazovali do vysílání „angažované, kritické a názorově 

vyhraněné“ publicistické pořady, neboť to podporuje „co nejširší a nejotevřenější diskusi 

o společensky relevantních tématech.“ Dané citace jsou přímými výňatky z rozsudku NSS 

sp. zn. 7 As 23/2010, ve kterém soud posuzoval rozhodnutí RRTV o udělení pokuty 

za odvysílání pořadu 168 hodin České televize. RRTV shledala porušení § 31 odst. 3 ZRTV 

zejména v těch částech pořadu, které obsahovaly kritické komentáře na adresu v té době 

prosazovaného vládního záměru tzv. církevních restitucí. Důvodů pro zrušení rozhodnutí 

o udělení pokuty nalezly správní soudy celou řadu. Mezi nimi se nachází zajímavý moment 

prolnutí s judikaturou z oblasti ochrany osobnosti, ve které se po vzoru rozsudků Evropského 

soudu pro lidská práva
109

 rozlišují skutková tvrzení na jedné straně a hodnotové soudy 

na straně druhé.
110

 Zatímco skutková tvrzení lze vyvrátit důkazem opaku, u hodnotových 

soudů takový přístup není možný – obsahují názor, a zjišťovat pravdivost názoru nedává 

valný smysl, zvláště pak s přihlédnutím k ústavně garantované svobodě myšlení. České soudy 

u hodnotových soudů spíše zkoumají (zdůrazňuji, že v řízeních o soukromoprávních žalobách 
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na ochranu osobnosti), zda mají hodnotové soudy nějaký reálný podklad. RRTV v případě 

daného příspěvku o církevních restitucích v pořadu 168 hodin shledala porušení zásad 

objektivity a vyváženosti v redakčních komentářích, které však byly ve své podstatě 

hodnotovými soudy a přímo vycházely z v příspěvku uvedených výroků představitelů církve, 

měly tedy reálný základ, a soud je proto za neobjektivní nepovažoval.
111

 

 

Ustanovení § 31 odst. 2 věty druhé ZRTV ukládá povinnost oddělovat hodnotící komentáře 

od informací zpravodajského charakteru (tato povinnost bývá někdy označována 

jako věcnost).
112

 Pokud soudy ve výše zmiňovaných rozhodnutích ohledně příspěvku 

o církevních restitucích v pořadu 168 hodin rozlišovaly na jedné straně hodnotové soudy 

(hodnotící komentáře redaktorů) a na druhé straně skutková tvrzení (tedy informace 

zpravodajského charakteru), nabízelo se posoudit, nakolik zákonnému požadavku věcnosti 

vyhovuje přítomnost hodnotících komentářů a informací zpravodajského charakteru 

v jediném pořadu, respektive v jediném příspěvku. V politicko-publicistických pořadech (typu 

168 hodin) totiž k takovému směšování běžně dochází. Soudy zřejmě vycházejí z toho, 

že stejně jako požadavky objektivity a vyváženosti se uplatňují silněji ve vztahu 

ke zpravodajství než v publicistice, totéž platí i pro věcnost. NSS ve vztahu k reportáži 

s názvem „Stále více lidí na Karlovarsku se dostává do konfliktu s podnikateli pocházejícími 

z Ruska“, odvysílané v Televizních novinách televize Nova, konstatoval, že zatímco 

u  publicistických pořadů se povinnost věcnosti neuplatní z povahy žánru vůbec, u večerních 

zpráv je naopak na věcnosti nutno bezpodmínečně trvat. Nerozlišováním zpravodajství od 

publicistiky vznikají jakési hybridní komentované zprávy, čímž se posiluje manipulativní 

potenciál vysílání, a tudíž zároveň omezuje prostor pro svobodné utváření názorů. NSS 

doslova uvádí, že „‚komentovaná zpráva‘ je o to nebezpečnější, o co nepozorovaněji, 

subtilněji působí, neboť divák (posluchač) s názorem obsaženým v takovém sdělení vědomě 

nepočítá a často jej přijímá automaticky za svůj spolu s informací (je-li ve sdělení jaká).“
113

 

 

Co se týče (zásady) objektivity, RRTV ji v rámci své správní činnosti obvykle charakterizuje 

jako věcnost, nestrannost, nepředpojatost, neutralitu, nezaujatost, absenci nadsázky, přehánění 
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či senzacechtivosti.
114

 Porušením zásady objektivity může být prezentování lživých nebo 

nepravdivých informací, které jsou v době vysílání již třebas i pouhých několik hodin 

vyvráceny, aniž je tato skutečnost v daném pořadu uvedena.
115

 

 

Další případy nedodržení zásad objektivity a vyváženosti mohou spočívat například 

ve výrazně jednostranném zaměření reportáže, kdy není dán prostor pro vyjádření druhé 

straně, respektive kdy jí není dán dostatečný prostor. Dostatečný prostor dán není, pokud je 

v reportáži vznesena série konkrétních spekulativních obvinění, kdy dotyčná obviňovaná 

osoba nedostane příležitost reagovat na tato jednotlivá obvinění, nemůže se vyjádřit 

ke konkrétním v reportáži tvrzeným skutečnostem, což v důsledku diváku neumožní udělat si 

na popisovanou skutečnost vlastní názor.
116

 Příkladem budiž reportáž „Ovládá brněnský soud 

mafie?“ odvysílaná v Televizních novinách na programu Nova, za kterou byla udělena 

pokuta. Prostor k vyjádření dostali především jednotliví podnikatelé, kteří se cítili být 

poškození rozhodováním konkrétní soudkyně v konkurzních věcech (v konkrétních 

případech), dále reportáž obsahovala dramatizující vyjádření reportéra typu „stížností však 

přibývá“, „soudkyně Krčmářová vyhlašuje konkurzy účelově“, „konkurz byl podle majitelů 

navíc vyhlášen v době, kdy to zákon u zemědělských firem nedovoluje“, přičemž tato tvrzení 

postrádala v reportáži dostatečný podklad (mimo tvrzeních samotných dotčených 

podnikatelů). Navíc reportáž obsahovala toliko obecné vyjádření tehdejšího senátora Josefa 

Novotného, že „Na brněnském soudu působí mafie, která je srovnatelná, možná větší, 

s případem Berka v severních Čechách.“ Z druhé strany byl poskytnut prostor k vyjádření 

jednak mluvčí soudu (pouze obecné), jednak samotné soudkyni – toto vyjádření soudkyně 

však bylo „recyklováno“ ze starší reportáže, ve které se vyjadřovala opět pouze obecně ke své 

práci („Nemyslím si, že bych pracovala špatně, to v žádném případě“), neměla však možnost 

vyjádřit se ke konkrétním kauzám tak, jak to v reportáži bylo umožněno oněm dotčeným 

podnikatelům. Slovy Městského soudu v Praze „Z předmětné reportáže vůbec nevyplývá 

průběh jednotlivých řízení, absentují v ní základní objektivní informace, aby si divák mohl 

vytvořit alespoň základní představu o konkurzních řízeních, k nimž se jednotliví podnikatelé 

v reportáži vyjadřují.“ Městský soud kritizoval také vytrhávání vstupů ze starších reportáží 

                                                 
114

 Viz shrnutí argumentace RRTV např. v rozsudcích Městského soudu v Praze ze dne 5. 8. 2009, sp. zn. 9 Ca 

107/2009, nebo ze dne 3. 12. 2009, sp. zn. 10 Ca 263/2009. 
115

 Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 21. 10. 2009, sp. zn. 9 Ca 212/2009; v daném případě byla 

ve večerních Událostech odvysílána reportáž o vlakové havárii, za jejíhož viníka byl označen strojvedoucí, 

ačkoliv v době vysílání již měla ČT dostupné informace o tom, že tento incident nezavinil (v odpoledních 

hodinách o tom informovala ČTK). 
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 Takto se zásada vyváženosti projevuje podobně jako princip rovnosti zbraní. 
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z jejich původního kontextu a jejich účelové seřazení v závěrečném sestřihu nové reportáže 

tak, aby reportáž nakonec vyzněla v souladu s komentářem reportéra. Žalobu provozovatele 

vysílání na rozhodnutí RRTV o uložení pokuty za danou reportáž tedy zamítl.
117

  

 

2.2.1 Z kritiky ustanovení § 31 odst. 2 a 3 ZRTV 

 

Ustanovení odstavců 2 a 3 nejsou ze strany odborné veřejnosti přijímána nekriticky. Z kritiky 

lze uvést následující. Zaprvé, existují pochybnosti o tom, na které provozovatele vysílání 

se povinnosti „provozovatelů vysílání“ dle § 31 ZRTV vlastně vztahují, tedy zda tento pojem 

zahrnuje také provozovatele převzatého vysílání. Problém souvisí s formulací ust. § 2 odst. 1, 

kde ZRTV definuje jednak pojem „provozovatel rozhlasového a televizního vysílání“, 

pro který stanoví legislativní zkratku „provozovatel vysílání“ pod písm. g), a na straně druhé 

„provozovatele převzatého vysílání“ níže pod písm. h). Vzniká tak otázka, zda je pojem 

„provozovatel vysílání“ v ust. § 31 užit jako legislativní zkratka „provozovatele rozhlasového 

a televizního vysílání“ dle písm. g), nebo nově jako pojem souřadný pro provozovatele 

dle písm. g) i h). Aleš Rozehnal ve svém komentáři k ZRTV
118

 dospívá k názoru, 

že povinnosti dopadají i na provozovatele převzatého vysílání, neboť ze znění § 60 odst. 1 

písm. b) plyne pravomoc RRTV udělit za nedodržení povinností z § 31 pokutu i jim. Oproti 

tomu v komentáři z pera Heleny Chaloupkové a Petra Holého
119

 zůstává aplikovatelnost 

těchto povinností na provozovatele převzatého vysílání otázkou otevřenou, přičemž 

se zdůrazňuje, že pokud RRTV dojde k názoru, že se povinnosti v § 31 vztahují 

i na provozovatele převzatého vysílání, je třeba při případném ukládání pokut zohledňovat 

jejich omezenou možnost ovlivňovat programovou skladbu a zasahovat do obsahu vysílání.
120

 

Mohou totiž nanejvýš přestat vysílat.
121

 Osobně se přikláním k výkladu, že povinnosti 
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objektivity a vyváženosti dle ZRTV dopadají i na provozovatele převzatého vysílání, o čemž 

svědčí kromě výše uvedeného i název příslušné hlavy zákona („Práva a povinnosti 

provozovatelů vysílání a provozovatelů převzatého vysílání“), přičemž souhlasím i s názorem, 

že omezenou možnost takových provozovatelů ovlivňovat obsah vysílání by RRTV skutečně 

měla ve své rozhodovací praxi zohledňovat, alespoň při stanovení výše pokuty. 

 

Druhá výtka spočívá v otázce, zda je vůbec vhodné neobjektivní a nevyvážené vysílání 

sankcionovat pokutami, tedy činit z něj správní delikt. Takto konstruovaná odpovědnost je 

v českém mediálním právu osamocenou kuriozitou. Tiskový zákon obdobný správní delikt 

nezná, totéž platí pro ZAVMSV. Neobjektivní a nevyvážené informování se řeší jinými 

právními prostředky, a to zejména soukromoprávními (viz podkapitola 2.5). Podobné 

ustanovení ve vztahu k § 31 ZRTV se sice nacházelo v předchůdci ZRTV (zákon 

č. 468/1991 Sb.), ten však s jeho porušením žádnou sankci nespojoval. Je proto zcela na místě 

se ptát, co zákonodárce k novému zvláštnímu přístupu k rozhlasu a televizi vedlo.  

 

Mediální analytik Milan Šmíd ve vzpomínce na proces přijímání ZRTV zdůrazňuje,
122

 

že samotné pojmy objektivita a vyváženost nebyly součástí původního návrhu ZRTV, neboť 

profesionální legislativci si podle něj byli dobře vědomi neurčitosti a neuchopitelnosti těchto 

pojmů z hlediska práva. Ze stejného důvodu nebyly součástí ani původního návrhu 

předchůdce ZRTV (zákona č. 468/1991 Sb.), kam se však dostaly až v dalších fázích 

legislativního procesu, a odkud byly později v rámci poslaneckých pozměňovacích návrhů 

do ZRTV opět převzaty. Podotýká také, že po celou dobu platnosti zákona č. 468/1991 Sb. 

nebylo nedodržení povinnosti poskytovat objektivní a vyvážené informace spojeno s žádnou 

sankcí. Jde o novum, které přinesl platný a účinný ZRTV. Příslušné ustanovení § 4 odst. 2 

zákona č. 468/1991 Sb. („Provozovatelé poskytují objektivní a vyvážené informace nezbytné 

pro svobodné vytváření názorů.“) bylo fakticky spíše deklarací s omezeným normativním 

významem. 

 

Pro srovnání uvádím originální znění odst. 2 a 3 návrhu ZRTV, jak byl předložen Poslanecké 

sněmovně: 

                                                 
122

 ŠMÍD, Milan. Téma – objektivita médií (referát přednesený na semináři ATO, čtvrtek 4. října 2007). Louč: 

komentuje svět žurnalistiky a médií [online]. 2011 [cit. 2017-04-04]. Dostupné z: 

http://www.louc.cz/11/2290219.html 

http://www.louc.cz/11/2290219.html


39 

 

„(2) Provozovatel vysílání a provozovatel převzatého vysílání poskytuje informace 

nezbytné pro svobodné vytváření názorů. Názory nebo hodnotící komentáře musí být odděleny 

od informací zpravodajského charakteru. 

(3) Provozovatel rozhlasového a televizního vysílání je povinen zajistit, 

aby ve zpravodajských a politicko-publicistických pořadů
123

 nebyla v celku vysílaného 

programu jednostranně zvýhodňována žádná politická strana nebo hnutí, popřípadě jejich 

názory nebo názory jednotlivých skupin veřejnosti.“
124

 

 

 Už tento návrh ZRTV nebyl zcela prostý neurčitých právních pojmů (srov. výrazy 

„informace nezbytné pro svobodné vytváření názorů“ nebo „jednostranné zvýhodňování“). 

Samotné pojmy objektivita a vyváženost se však do zákona dostaly až cestou pozměňovacích 

návrhů poslanců a sněmovních výborů, stejně jako možnost postihnout porušení předmětných 

povinností udělením pokuty.
125

 Ze vzájemného srovnání původního návrhu a konečného 

znění § 31 odst. 2 a 3 ZRTV (znění těchto dvou odstavců zůstalo od přijetí ZRTV k dnešnímu 

dni beze změny) vychází platné znění jako podstatně méně určité, navíc je spojeno 

s kontroverzní pravomocí RRTV ukládat za jeho porušení vysoké pokuty. 

 

Má další výtka míří k § 31 odst. 2, neboť není zcela zřejmé, zda se vztahuje na všechny 

vysílané pořady, či pouze na zpravodajské a politicko-publicistické, o kterých hovoří odst. 3. 

Za současného použití odst. 3 a 4 se dle komentářové literatury a judikatury údajně 

dá dovodit, že se odst. 2 vztahuje pouze na zpravodajské a politicko-publicistické pořady.
126

 

Osobně tuto interpretaci odst. 2 de lege ferenda považuji za správnou, neboť je bližší 

požadavkům teorie žurnalistiky; bylo by absurdní požadovat objektivitu a vyváženost po čistě 

nežurnalistických pořadech. De lege lata se však jedná o restriktivní výklad, ke kterému 

prostým jazykovým výkladem daného ustanovení dojít nelze. Odůvodnit jej lze v rovině 
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ústavněprávní, a to zásadou v pochybnostech ve prospěch svobody (in dubio pro libertate), 

protože jakákoliv povinnost vztahující se k mediálnímu obsahu je zároveň zásahem 

do svobody slova (viz podkapitola 2.5). 

 

2.3 Objektivita a vyváženost v médiích veřejné služby 

 

Požadavky objektivity a vyváženosti jsou vedle § 31 odst. 2 a 3 zdůrazněny (a rozšířeny) 

ve vztahu k tzv. provozovatelům vysílání ze zákona, tedy ČRo a ČT. Ustanovení § 2 odst. 2 

písm. a) ZČRo a ZČT
127

 označuje „poskytování objektivních, ověřených, ve svém celku 

vyvážených a všestranných informací pro svobodné vytváření názorů“ za hlavní úkoly médií 

veřejné služby. Na první pohled jde o pouhé zopakování (části) § 31 odst. 2 ZRTV, přesto 

význam § 2 odst. 2 nelze přehlížet.  Z označení „hlavní úkoly veřejné služby“ (jedná se 

o demonstrativní výčet hlavních úkolů veřejné služby) a s ohledem na skutečnost, že je daná 

povinnost uvedena hned jako první v pořadí, dovozuji, že ji zákonodárce považuje za úkol 

nejdůležitější. Ze slovního spojení „ve svém celku“ ovšem vyplývá, že nad rámec požadavků 

v ZRTV musí provozovatelé vysílání ze zákona dodržovat zásady objektivity a vyváženosti 

ve vztahu k programu jako celku, nikoliv pouze v rámci jednotlivých reportáží 

nebo pořadů.
128

 ČT a ČRo proto musí dbát na to, aby se v rámci celého programu např. 

nereferovalo neúměrně často o konkrétní politické straně či hnutí na úkor ostatních, a ta tím 

nebyla zvýhodňována či naopak znevýhodňována. 

 

Co se týče úkolu veřejné služby spočívajícího v poskytování objektivních, ověřených, 

ve svém celku vyvážených a všestranných informaci pro svobodné vytváření názorů, přináší 

jistou konkretizaci těchto pojmů Kodex ČT a Kodex ČRo. Pojmy objektivita a vyváženost 

se v nich však objevují výslovně jen zřídka. S vyvážeností se lze setkat v článku 6 Kodexu ČT 

nadepsaném „Diskusní pořady a pluralita“. Bod 6.2 stanoví: „…Časový prostor, který je 

dán jednotlivým politickým stranám a hnutím, musí být ve svém celku vyvážený. Vyváženost se 

posuzuje zejména podle váhy jednotlivých politických stran v demokratické společnosti 

odvozené především z výsledků voleb do hlavních orgánů zastupitelské demokracie. Zároveň 

je však třeba zajistit, aby poměr mezi diskusními vystoupeními činitelů vládních stran a stran 

opozičních byl v souhrnu poskytnutého prostoru přibližně vyrovnaný. Česká televize také 
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vytváří podmínky pro přiměřenou účast mimoparlamentních politických stran a hnutí v těchto 

diskusích.“ Další body čl. 6 Kodexu ČT hovoří např. o povinnosti moderátorů diskusních 

pořadů zachovávat nestrannost tak, aby divák nemohl z jejich vystupování v pořadu poznat, 

jaký ve skutečnosti moderátor zastává postoj. Dle bodu 6.8 ČT „věnuje v programu zvláštní 

pozornost období před volbami do hlavních orgánů zastupitelské demokracie včetně orgánů 

na úrovni obcí a měst. Podrobná pravidla a plán předvolebního vysílání uveřejní co možná 

nejdříve, jak je to vzhledem k oznámení termínu voleb a počtu kandidujících subjektů možné.“ 

ČT se tedy v Kodexu zavazuje předem zveřejňovat např. to, na základě jakého klíče bude 

vybírat zástupce politických subjektů do předvolebních diskusních pořadů. ČT se tak snaží 

o transparentnost při sestavování předvolebního vysílání, což je jistě na místě hodnotit kladně. 

Politické subjekty, které se necítí spokojeny s prostorem, který jim má být ve vysílání 

poskytnut, mají možnost své stížnosti formulovat předem, ČT pak má možnost reagovat buď 

důsledným odargumentováním svého postupu, nebo naopak změnou svého postoje – to pak 

působí jako určitá prevence pro potenciální soudní spory. Takto například naposledy 

v souvislosti s volbami do krajských zastupitelstev (2016) plánovala ČT na předvečer voleb 

„superdebatu“, které se mělo účastnit devět lídrů stávajících parlamentních stran a hnutí. 

Na zveřejněná jména těchto lídrů reagovala Česká pirátská strana stížností adresovanou 

RRTV, ve které tvrdila porušení zásad objektivity a vyváženosti, které mělo spočívat právě 

v klíči pro výběr hostů. Na „superdebatu“ byli pozváni zástupci stran, které v předvolebních 

průzkumech vykazovaly podstatně nižší potenciál volebního zisku než právě Piráti. ČT 

v reakci na stížnost předsedu této strany na „superdebatu“ dodatečně pozvala.
129

 

 

Dle bodu 6.4 Kodexu Česká televize nejméně jednou za čtvrt roku uveřejňuje analýzy 

vyváženosti svého programu včetně porovnání prostoru, kterého se ve vysílání dostalo 

politických stranám a hnutím. Tyto analýzy pro ČT zpracovávají externí nezávislá odborná 

pracoviště. 

 

K objektivitě se vztahují také některé body čl. 5 Kodexu ČT. Například v bodě 5.1 uvádí, 

že „Prvořadým úkolem České televize je zprostředkovávat informace ve zpravodajských 

a aktuálních publicistických pořadech. Divákům poskytuje informace důležité pro jejich 

všestrannou orientaci a svobodné utváření názorů.“ Striktní rozlišování mezi zprávou 
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a hodnotícím soudem (komentářem) ukládá bod 5.7, který zvlášť důrazně zakazuje, 

aby redaktoři tyto spojovali v rámci jediné věty. Hodnotící soudy nesmějí být klamavou 

manipulací, naopak musí být odůvodněny fakty, to však nebrání zveřejňovat hodnotící soudy 

aktérů událostí, jen musí být pro diváka zachován prostor vytvořit si vlastní názor (bod 5.10). 

K objektivitě ve smyslu pravdivosti (faktičnosti) se váže bod 5.8, který zní: „Zpráva musí být 

založena na zjištěných a ověřených údajích. Česká televize je při získávání a zpracovávání 

informací plně podřízena imperativu zjistit a divákům zprostředkovat pravdivý obraz 

skutečnosti a v případech, kdy to pro nemožnost opatřit si všechny informace není beze zbytku 

uskutečnitelné, postupovat s cílem pravdě se maximálně přiblížit. Zamlčení důležité informace 

nebo potlačení jejího podstatného aspektu bude vždy hrubým porušením tohoto imperativu.“ 

Důležitým prvkem objektivního zpravodajství je ověřování informací nejméně ze dvou 

zdrojů, v případě oficiálních informací ze strany úřadů a veřejných institucí však může stačit 

zdroj jediný (bod. 5.9). 

 

Kodex ČRo hovoří o objektivitě výslovně pouze v článku 12 věnovaném vysílání 

do zahraničí, které má poskytovat objektivní, ověřené a ve svém celku vyvážené informace 

se zvláštním zřetelem zejména na krajanskou komunitu v zahraničí (bod 12.1 věta druhá), 

má přispívat k propagaci dobrého jména ČR a spoluvytvářet objektivní obraz ČR v zahraničí 

(bod 12.2), a dále v čl. 7 věnovaném diskusním pořadům a pluralitě. I zde je kladen důraz 

na nestrannost moderátorů (bod 7.4). Také ČRo zveřejňuje předem pravidla a plán 

předvolebního vysílání (bod 7.7). 

 

Dalším důležitým ustanovením ohledně vyváženosti v ČRo a ČT je odst. 4 § 31 ZRTV, 

podle kterého jsou tito provozovatelé vysílání povinni „sestavovat programovou skladbu tak, 

aby ve svém vysílání poskytovala vyváženou nabídku pro všechny obyvatele se zřetelem 

na jejich věk, pohlaví, barvu pleti, víru, náboženství, politické či jiné smýšlení, národnostní, 

etnický nebo sociální původ a příslušnost k menšině.“ V tomto případě se tedy setkáváme 

s výrazem vyváženost v ne nutně žurnalistickém významu. A opět jde o přímou souvislost 

s veřejnou službou poskytovanou těmito médii, kdy mezi hlavní úkoly veřejné služby patří 

i „vytváření a šíření programů a poskytování vyvážené nabídky pořadů pro všechny skupiny 

obyvatel se zřetelem na svobodu jejich náboženské víry a přesvědčení, kulturu, etnický nebo 

národnostní původ, národní totožnost, sociální původ, věk nebo pohlaví tak, 

aby tyto programy a pořady odrážely rozmanitost názorů a politických, náboženských, 
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filozofických a uměleckých směrů, a to s cílem posílit vzájemné porozumění a toleranci 

a podporovat soudržnost pluralitní společnosti“ [§ 2 odst. 2 písm. c) ZČT a § 2 odst. 2 písm. 

c) ZČRo]. Na tyto povinnosti neodkazuje žádné ustanovení o ukládání pokut, čili jejich 

nedodržení by nebylo správním deliktem. Na druhou stranu, pokud by veřejnoprávní vysílání 

tyto požadavky nesplňovalo, mohou z toho vyplynout právní důsledky pro generálního 

ředitele, kterého může Rada ČT nebo Rada ČRo odvolat. Judikatura přitom dovodila, 

že rozhodování o jmenování nebo odvolání generálního ředitele není výkonem veřejné správy 

(Rada ČT a Rada ČRo nejsou správními orgány), nýbrž jednáním soukromoprávního 

charakteru.
130

 Dále přichází v úvahu odpovědnost Rady ČT nebo Rady ČRo za neplnění jejich 

kontrolních povinností – Rady se zodpovídají Poslanecké sněmovně, která je může v krajním 

případě i odvolat. 

 

Co se týče ČTK jako třetího média veřejné služby, je poskytování objektivních a všestranných 

informací pro svobodné vytváření názorů jejím hlavním úkolem dle § 2 odst. 1 ZČTK (slovy 

zákona „posláním“). Kodex ČTK, který tuto povinnost rozvádí, je jen velmi obecný a stručný, 

ani se nedělí na články či odstavce – ve vztahu k objektivitě například lakonicky stanoví, 

že „Každá zpráva ČTK musí být ověřená“. Kodex podrobněji rozvádějí Zásady pro tvorbu 

zpravodajství, které si ČTK poprvé vytvořila v roce 1992 a od té doby je aktualizuje, jsou 

nicméně neveřejné.
131

 Ani ZČTK neváže porušení povinnosti dle ustanovení § 2 odst. 1 

ZČTK na správní delikt. Neplnění poslání ČTK je však podle § 6 odst. 3 ZČTK důvodem 

pro odvolání Rady ČTK Poslaneckou sněmovnou.
132

 Lze tedy uzavřít, že kontrola objektivity 

a vyváženosti ČTK je omezena pouze na kontrolu parlamentní. Jinak kontrola plnění těchto 

povinností zůstává v rovině vnitřní na Radě ČTK a dalších vnitřních (redakčních, 

pracovněprávních) mechanismech. 

 

2.4 Objektivita a vyváženost v tiskovém zákoně 

 

Až do novely provedené zákonem č. 305/2013 Sb. TiskZ žádnou veřejnoprávní regulaci 

obsahu neobsahoval. Novela přinesla v § 3 pod novým písm. g) definici periodického tisku 
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 Rozsudek NSS ze dne 30. 3. 2011, sp. zn. 1 As 102/2010 
131
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územního samosprávného celku, a dále stanovila povinnost poskytovat v takovém tisku 

objektivní a vyvážené informace o územním samosprávném celku, a to opět v novém 

ustanovení § 4a nadepsaném „Sdělení v periodickém tisku územního samosprávného celku“, 

znějícím: „Vydavatel periodického tisku územního samosprávného celku je povinen 

poskytovat objektivní a vyvážené informace o územním samosprávném celku a poskytnout 

přiměřený prostor pro uveřejnění sdělení, které vyjadřuje názory členů zastupitelstva 

územního samosprávného celku, týkající se tohoto územního samosprávného celku.“ 

Ustanovení vychází z principu odpovědnosti vydavatele za obsah tisku, na kterém dosud 

TiskZ stojí. 

 

Účel novely lze vyčíst z její důvodové zprávy – šlo o vládní návrh zákona vycházející z úkolu 

č. 1.6 Strategie vlády proti korupci, kterým si vláda stanovila za cíl zavedení opatření proti 

zneužívání tzv. radničních periodik. Obecná část důvodové zprávy konstatuje, že na lokální 

úrovni dochází ke zneužívání radničních periodik k omezování svobodné soutěže politických 

sil. Vydavatelé odmítají tisknout nepohodlné příspěvky zastupitelů a čtenářů, přednost 

získává propagace vládnoucích politiků. Stanovení povinnosti poskytovat objektivní 

a vyvážené informace a přiměřený prostor pro různé názory z řad zastupitelů má zajistit 

názorovou pluralitu. Určitý výklad pojmu vyváženost nabízí důvodová zpráva v podobě citace 

Rozsudku NSS sp. zn. Vol 15/2006 (byť se judikát týká médií veřejné služby): „Vyváženost 

a rovný přístup do veřejnoprávních médií nelze chápat mechanicky jako absolutní rovnost 

kandidujících subjektů, nýbrž pohledem tzv. odstupňované rovnosti. To znamená, že jednak 

musí každý kandidující subjekt dostat alespoň určitou minimální šanci ke své prezentaci tak, 

aby byl naplněn požadavek jejich plurality; nad tuto minimální úroveň musí být zastoupení 

kandidujících subjektů ve vysílání, zejména v pořadech zpravodajských či publicistických 

debatách, přiměřené jejich politickému a společenskému významu.“
133

 

 

Důvodová zpráva uvádí dvě původně zvažované varianty možného donucení vydavatele 

k respektování § 4a TiskZ. Varianta č. 2 měla spočívat ve stanovení „kontrolního a sankčního 

mechanismu“, dále ovšem není nijak konkretizována. Snad mělo jít o přiřazení obdobných 

pravomocí, jakými disponuje RRTV v oblasti kontroly dodržování zásad objektivity 

a vyváženosti ze strany provozovatelů rozhlasového a televizního vysílání, nějakému 

správnímu orgánu, ať už některému ze stávajících, nebo nově vytvořenému. Variantu 2 ovšem 
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zákonodárce zavrhl, a to z obavy o potenciálně nepřípustné zasahování státní správy do práv 

územních samosprávných celků na samosprávu (čl. 100 odst. 1 a čl. 101 odst. 4 Ústavy ČR). 

Důvodová zpráva doslova uvádí: „i v případě, že by takový mechanismus byl ustaven (ať již 

v rámci samosprávy či prostřednictvím státní správy), je potenciálně dosti nebezpečné 

z hlediska zachování práv dle čl. 17 Listiny, aby dozorující orgán posuzoval objektivitu 

a vyváženost a sankcionoval jejich nedodržení, což by v konečném důsledku vedlo zatěžování 

soudů v těchto sporech.“
134

 Dalším důvodem zavrhnutí varianty 2 byla snaha nezatěžovat 

správní orgány novou agendou deliktů. 

 

Vítězná varianta 1 namísto prohlášení porušení povinností dle § 4a za správní delikt využívá 

již zažitých mechanismů soukromoprávních. Stávající práva na odpověď (§ 10 TiskZ) 

a na dodatečné sdělení (§ 11) doplňuje o právo na doplňující informaci (§ 11a), 

které spočívá v právu požadovat na vydavateli periodického tisku územního samosprávného 

celku uveřejnění doplňující informace, pokud vydavatel a) neuveřejní sdělení podle § 4a 

po dobu 3 měsíců od doručení tohoto sdělení vydavateli; b) neuveřejní takové sdělení 

v nejbližším následujícím vydání tisku, pokud ve lhůtě dle písm. a) nové číslo tisku nebylo 

vůbec vydáno; nebo c) uveřejní sdělení dle § 4a, avšak člen zastupitelstva takto nově 

poskytnutý prostor nebude považovat za dostatečný (§ 11a odst. 1). Vydavatel má povinnost 

takovou doplňující informaci v periodickém tisku územního samosprávného celku uveřejnit. 

 

Náležitosti žádosti o uveřejnění doplňující informace upravuje nový § 15a TiskZ – musí být 

písemná a musí obsahovat návrh znění doplňující informace, jak má být zveřejněna (odst. 1), 

odst. 2 stanovuje lhůty pro podání žádosti. Odst. 3 předpokládá obdobné použití § 13-15 

upravujících podmínky uveřejnění odpovědi a dodatečného sdělení u soudu. Příslušný je tedy 

stejně jako v případě uplatňování práva na odpověď či práva na dodatečné sdělení civilní 

soud.
135

 

 

Z uvedeného je zřejmé, že zákonodárce v případě periodického tisku, s výjimkou nové 

kategorie tisku územně samosprávných celků, povinnost dodržovat zásady objektivity 

a vyváženosti nestanovuje. Tisková média jsou tak svobodnější, nejsou svázána hrozbou 

postihu ze strany státu za obsah (s výjimkou trestněprávních sankcí), což lze hodnotit 
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 Je pozoruhodné, že zatěžování soudů v souvislosti se sankčními pravomocemi RRTV (podkapitola 2.2) 
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pozitivně. Na druhou stranu tak zákonodárce nepřímo otevírá prostor pro politickou 

propagandu a manipulaci v tisku všude tam, kde se nenajde aktivní poškozený, připravený 

hájit své zájmy cestou práva. Stát rezignoval na vlastní snahu bránit např. vlastníkům novin 

a časopisů, aby jejich prostřednictvím přímo prosazovali vlastní (či cizí) politické 

nebo ekonomické zájmy za užití neobjektivní, jednostranné žurnalistiky. 

 

2.5 Související právní instituty 

 

V podkapitole 2.1 jsem popsal objektivitu a vyváženost jako kvalitu žurnalistické práce, tedy 

jako určitý princip, který je v praxi naplňován jak cestou mimoprávní, tak i prostřednictvím 

právních norem (jejich aplikací). Mediální právo je přitom průřezovým právním oborem 

složeným z institutů z různých právních odvětví, a to jak práva soukromého, tak i práva 

veřejného. Ačkoliv je tedy předmětem této práce objektivita a vyváženost z hlediska 

správního práva, považuji za důležité v zájmu úplnosti výkladu uvést alespoň stručný přehled 

právních institutů z ostatních právních odvětví, které mají rovněž výrazný vztah k zásadám 

objektivity a vyváženosti. Některé jsou ostatně upraveny v zákonech, o kterých pojednávám 

v jiných částech práce. Úzká souvislost s požadavkem objektivity a vyváženosti spočívá 

v tom, že tyto instituty jsou použitelné jako ochrana proti neobjektivním (případně 

nevyváženým) informacím. Užijí se zejména v případech, kdy média uveřejní informace 

nepravdivé, jednostranné, neúplné, zkreslené nebo způsobilé jinak poškodit jednotlivce. 

 

České mediální právo již od dob Rakouska-Uherska umožňuje jednotlivcům domáhat se 

zákonem stanoveným způsobem uvedení na pravou míru některých skutečností uveřejněných 

v médiích. K tomuto účelu tradičně sloužil institut tzv. tiskové opravy, který byl k dispozici 

každému, koho se týkala informace uveřejněná v tisku. Zákon o periodickém tisku 

č. 81/1966 Sb. později spojil povinnost zveřejnění tiskové opravy s podmínkou, 

že nepravdivý či zkreslující údaj měl difamující účinek (dotýkal se cti či dobrého jména 

fyzických osob, ale i institucí nebo státních orgánů).  Vládní návrh platného TiskZ původně 

vedle institutu tiskové opravy obsahoval ještě právo na odpověď a právo na dodatečné 

sdělení. Návrh byl kritizován mj. proto, že se tyto instituty částečně překrývaly, což mohlo 

působit nejasnosti při aplikaci. V legislativním procesu byla proto tisková oprava vypuštěna, 
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kdežto právo na odpověď a právo na dodatečné sdělení zůstalo.
136

 V současné době je pak 

právo na odpověď a právo na dodatečné sdělení součástí jak TiskZ, tak ZRTV. V obou 

předpisech jsou tyto instituty upraveny identicky (znění i řazení příslušných ustanovení je 

v TiskZ i ZRTV takřka do písmene totožné), následující výklad o těchto institutech je tedy 

pro obě úpravy společný. 

 

Právo na odpověď má osoba, o které bylo v rozhlasovém či televizním vysílání podle ZRTV 

nebo v periodickém tisku uveřejněno sdělení obsahující neúplné či jinak pravdu zkreslující 

skutkové tvrzení, které se dotýká její cti, důstojnosti nebo soukromí (v případě fyzické osoby) 

anebo jména nebo dobré pověsti (právnické osoby). Na základě žádosti této osoby je 

provozovatel vysílání či vydavatel tisku povinen uveřejnit její odpověď, kterou má být 

publikované sdělení uvedeno na pravou míru, doplněno či zpřesněno.
137

 Jedná se o obranu 

proti difamujícím skutkovým tvrzením (nikoliv hodnotícím soudům), která jsou nepravdivá, 

neúplná či nepřesná. Z pojmu „sdělení“ se dovozuje, že se musí jednat o informaci obsaženou 

ve zpravodajské nebo publicistické části mediálního obsahu, nikoliv v části zábavné, např. 

povídce či satirickém pořadu, v reklamě či inzerci.
138

 

 

Právo na dodatečné sdělení se vztahuje k případům, kdy média informují o dosud 

neskončených trestních řízeních nebo řízeních o přestupcích a jiných správních deliktech. 

Jedná se o prostředek ochrany osob, proti kterým se taková řízení vedou (vedla), 

proti difamujícím účinkům s těmito řízeními spojeným. Právo spočívá v nároku osoby 

na uveřejnění informace o výsledku takového řízení, opět na základě žádosti adresované 

médiu (provozovateli vysílání nebo vydavateli tisku).
139

 

 

Zákony stanovují výjimky z povinnosti uveřejnit odpověď či dodatečné sdělení, např. pokud 

by vyhověním žádosti mohlo dojít ke spáchání trestného činu nebo správního deliktu, 

porušení dobrých mravů, nebo pokud je napadené sdělení citací sdělení třetí osoby určeného 

pro veřejnost nebo jeho pravdivou interpretací a jako takové bylo označeno 
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nebo prezentováno.
140

 Obě práva zanikají, pokud nejsou uplatněna do 30 dnů od uveřejnění 

napadaného sdělení. Mimo tyto případy je provozovatel vysílání nebo vydavatel tisku povinen 

uveřejnit odpověď či dodatečné sdělení ve znění obsaženém v žádosti, a to opět v zákonem 

stanovené lhůtě (zpravidla osmidenní). Pokud v této lhůtě není žádosti ze strany dotyčného 

média vyhověno (nebo pokud není vyhověno dostatečně), lze se nároku domáhat u soudu 

v občanskoprávním řízení, a to v prekluzivní lhůtě 15 dnů.
141

 Dlužno podotknout, že ačkoliv 

je okruh situací, kdy lze oprávněně žádat odpověď nebo dodatečné sdělení, v zákonech 

stanoven poměrně úzce, je běžnou novinářskou praxí vyhovovat takovým žádostem 

i v případech, kdy nejsou splněny zákonné podmínky, ať už se jedná o různé formy tiskových 

oprav, zveřejňování „odpovědí“ v rubrikách věnovaným zpětné vazbě od čtenářů apod.
142

 

 

Vedle těchto specifických práv se lze u civilního soudu domáhat také ochrany osobnosti ve 

smyslu občanského zákoníku,
143

 respektive dobré pověsti právnické osoby.
144

 V takových 

případech je možno v žalobě požadovat, aby soud upustil od neoprávněného zásahu do těchto 

práv nebo aby byl odstraněn jeho následek, lze požadovat také přiměřené zadostiučinění, 

např. v podobě omluvy, ale i v penězích.
145

 Ochrana osobnosti fyzické osoby a dobré pověsti 

právnické osoby je všeobecná, není tedy na rozdíl od práva na dodatečné sdělení a práva 

na odpověď limitována na určitý zákonem pojmenovaný typ média, v úvahu tak přichází 

ochrana proti zásahům do osobnostních práv způsobeným také např. internetovým článkem, 

filmem, neperiodickou publikací nebo novinovým inzerátem. 

 

Řešit spory ze žalob na ochranu osobnosti, tedy včetně případů pramenících z práva 

na odpověď, dodatečné sdělení nebo z práva dle § 4a TiskZ (viz podkapitola 2.4), jsou 

příslušné civilní soudy, konkrétně soudy okresní,
146

 v případě ochrany dobrého jména 

právnické osoby pak soudy krajské.
147

 

 

Dalším souvisejícím právním institutem, tentokrát z oblasti práva veřejného, je trestný čin 

pomluvy dle § 184 odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. Trestného činu pomluvy 

                                                 
140

 Srov. § 40 ZRTV a § 15 TiskZ. 
141

 Srov. § 39 ZRTV a 14 TiskZ. 
142

 CHALOUPKOVÁ, Helena. Zákon o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku (tiskový zákon) 

a předpisy související: komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2006. s. 30-31 
143

 Viz § 81 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen zkráceně OZ) 
144

 Srov. § 135 odst. 2 OZ. 
145

 Srov. § 82 odst. 1 OZ a § 2951 odst. 2 OZ. 
146

 Srov. § 9 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále jen OSŘ). 
147

 Srov. § 9 odst. 2 písm. i) OSŘ.  
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se dopustí každý, „kdo o jiném sdělí nepravdivý údaj, který je způsobilý značnou měrou 

ohrozit jeho vážnost u spoluobčanů, zejména poškodit jej v zaměstnání, narušit jeho rodinné 

vztahy nebo způsobit mu jinou vážnou újmu,“ horní hranice trestní sazby pro trest odnětí 

svobody činí jeden rok. Odst. 2 citovaného ustanovení obsahuje kvalifikovanou skutkovou 

podstatu (uvádí možnost uložit trest odnětí svobody až na dvě léta, popř. zákaz činnosti) 

pro případy, spáchá-li pachatel uvedený čin „tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně 

přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem.“ Formulace této 

kvalifikované skutkové podstaty byla zákonodárcem takříkajíc ušita na míru právě pro postih 

médií, respektive jednání páchaného prostřednictvím médií. Protože je skutková podstata 

formulována velmi obecně, kdy výčet typů médií, prostřednictvím kterých by bylo možno 

se pomluvy dopustit, je pouze demonstrativní, lze postihovat jednání spáchaná 

prostřednictvím médií zvláštními mediálními zákony nepojmenovanými a neupravenými. 

Pachatelem může být také právnická osoba,
148

 přichází zde tedy v úvahu trestní odpovědnost 

vydavatelů tisku, provozovatelů vysílání nebo poskytovatelů AVMSV. Objektem trestného 

činu pomluvy (zájmem společnosti, k jehož ochraně tato skutková podstata slouží) je čest, 

dobrá pověst a vážnost člověka, ke spáchání se vyžaduje úmyslné zavinění. Jedná se 

o ohrožovací trestný čin, ke spáchání postačí pouhá schopnost nepravdivého údaje jedince 

poškodit, tedy k onomu poškození fakticky nemusí dojít.
149

 

 

Tam, kde se dle zásady subsidiarity trestní represe
150

 neuplatní odpovědnost za trestný čin 

pomluvy, přichází v úvahu postih za přestupek proti občanskému soužití dle § 49 odst. 1 

písm. a) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích („přestupku se dopustí ten, kdo jinému ublíží 

na cti tím, že ho urazí nebo vydá v posměch“), kterého se lze dopustit i z vědomé 

nedbalosti.
151

 Dle judikatury však nepřichází v úvahu odpovědnost za nevědomou nedbalost, 

ani za vtip, ironii nebo sarkasmus, neb tyto patří ke svobodě projevu.
152

 Novější skutkovou 

podstatou je přestupek dle odst. 2 písm. b) téhož ustanovení („kdo úmyslně naruší občanské 

soužití tím, že jiného nepravdivě obviní z přestupku“), kde se však dle mého názoru neuplatní 

závěr o neodpovědnosti za nevědomou nedbalost u profesionálních novinářů, neboť z jejich 

                                                 
148

 Srov. § 7 zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. 
149

 JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. 5. aktualizované a doplněné vydání. 

Praha: Leges, 2016. s. 600-601 
150

 Tamtéž, s. 33 a násl.; § 12 odst. 2 zákona č. 40/2009 Sb. 
151

 Srov. § 3 zákona č. 200/1990 Sb. 
152

 Rozsudek NSS ze dne 1. 6. 2010, sp. zn. 2 As 60/2006; rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka 

Pardubice ze dne 20. 1. 2009, sp. zn.. 52 Ca 53/2008; JEMELKA, Luboš. Zákon o přestupcích a přestupkové 

řízení: komentář. 2. vydání. V Praze: C. H. Beck, 2013. s. 289 a násl. 
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profese plyne vyšší stupeň společenské odpovědnosti a s tím spojené vyšší nároky 

na ověřování informací atd.
153

 Podle § 68 odst. 1 citovaného zákona lze oba citované 

přestupky projednávat pouze na návrh postižené osoby, jejího zákonného zástupce 

nebo opatrovníka. Odpovědnost za tyto přestupky lze uplatňovat paralelně 

s občanskoprávními instituty uvedenými výše (jako je žaloba na ochranu osobnosti), protože 

zatímco občanskoprávní odpovědnost sleduje soukromé zájmy postižené osoby, odpovědnost 

za přestupek sleduje zájem veřejný (občanské soužití, veřejný pořádek). Podmínka návrhu 

pro projednání přestupků zde plní spíše praktickou úlohu – pouze postižená osoba může 

kvalifikovaně popsat všechny skutečnosti potřebné k posouzení otázky viny pachatele 

přestupku, zejména vylíčit, jakým způsobem se jí např. posuzovaná urážka dotkla na cti.
154

 

 

V souvislosti s reformou správního trestání zákon č. 200/1990 Sb. k datu 1. 7. 2017 pozbývá 

účinnosti. Citované skutkové podstaty nyní obsahuje nový zákon č. 251/2016 Sb. o některých 

přestupcích (účinný od stejného data), konkrétně v § 7 odst. 1 písm. a)
155

 a písm. c) bod 1.
156

 

Druhý odstavec [písm. a) a písm. b) bod 1.] nad rámec zákona č. 200/1990 Sb. umožňuje 

za tyto přestupky trestat i právnickou osobu (starší právní úprava odpovědnost právnické 

osoby za přestupek nepřipouštěla). U přestupku křivého obvinění se nově vyžaduje úmyslné 

zavinění. Nově již zákon také nepodmiňuje projednání přestupku „návrhem“ postižené osoby, 

místo toho v § 7 odst. 7 poněkud komplikovanější formou stanovuje podmínku souhlasu 

přímo postižené osoby: „Řízení o přestupku podle odstavce 1 písm. b) nebo c) anebo odstavce 

2 písm. b) spáchaném mezi osobami blízkými anebo o přestupku podle odstavce 1 písm. a) 

nebo odstavce 2 písm. a) lze zahájit a v již zahájeném řízení pokračovat pouze se souhlasem 

osoby přímo postižené spácháním přestupku.“ 

 

2.6 Ústavněprávní limity regulace médií 

 

Ať už jde o povinnosti objektivity a vyváženosti nebo o další právní instituty zmiňované 

v předchozí podkapitole, vždy je třeba mít na zřeteli ústavněprávní rozměr celé problematiky.  

                                                 
153

 Protiprávního jednání se přitom mohou novináři vyvarovat použitím jednoduchých formulací typu „se mohl 

dopustit“ namísto „spáchal přestupek“ apod. 
154

 JEMELKA, Luboš. Zákon o přestupcích a přestupkové řízení: komentář. 2. vydání. V Praze: C. H. Beck, 

2013. s. 291 
155

 „Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že jinému ublíží na cti tím, že ho zesměšní nebo ho jiným způsobem 

hrubě urazí…“ 
156

 „…úmyslně naruší občanské soužití tak, že jiného nepravdivě obviní z přestupku…“ 
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Ústavním východiskem regulace mediálního obsahu ze strany veřejné moci je článek 17 

Listiny základních práv a svobod,
157

 který upravuje svobodu projevu a právo na informace 

hned na prvním místě druhého oddílu hlavy II. věnovaného politickým právům, čímž je 

zdůrazněna jejich důležitost pro fungování demokratického právního státu. Článek 17 vlastně 

hovoří o třech právech a svobodách: svobodě projevu, právu svobodně vyhledávat a přijímat 

informace (právo na informace v širším smyslu, někdy také informační svoboda
158

) a o právu 

na přiměřené informace o činnosti orgánů veřejné moci (právo na informace v užším 

smyslu).
159

 Svoboda projevu přikazuje státu nebránit jednotlivci (původci informací) projevit 

jeho názor a poskytnout mu záruky svobodného projevu, zatímco informační svoboda směřuje 

k druhé straně komunikace, tedy příjemci informací (čtenářům, posluchačům, divákům). 

 

Obě práva Listina zaručuje každému, nejen občanům ČR a nejen fyzickým osobám. 

Typickými nositeli práv a svobod z čl. 17, kteří jsou právnickými osobami, jsou média 

(vydavatelé tisku, provozovatelé vysílání).
160

 Médiím dokonce bývá ve vztahu k těmto 

právům a svobodám přiznáváno jisté privilegované postavení. Ústavní soud např. 

v nálezu IV. ÚS 23/05 hovoří o nezastupitelné roli médií při informování jednotlivců 

ve věcech veřejného zájmu, kdy média informováním o současném dění a poskytováním 

prostoru pro názory různých skupin přispívají nejen k formování názorů jednotlivců, 

veřejnosti, ale i politických institucí.
161

 Shodně s ESLP pak médiím přiznává důležitou funkci 

při ochraně hodnot a fungování demokratické společnosti a hovoří o médiích 

jako o hlídacím psu demokracie (public watchdog).
162

 Na druhou stranu je třeba podotknout, 

že žádná zvláštní práva médií a novinářů Ústava ani Listina výslovně neupravuje. 

 

Svobody v čl. 17 nejsou absolutní. Ustanovení čl. 17 odst. 4 připouští jejich omezení 

„z důvodů ochrany práv a svobod druhých, bezpečnosti státu, veřejné bezpečnosti, veřejného 

zdraví a mravnosti, pokud jde o opatření v demokratické společnosti nezbytná.“ 

Tento odstavec je nepřekročitelným limitem regulace obsahu médií ze strany veřejné moci. 
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 Dále jen Listina. 
158

 MORAVEC, Ondřej. Mediální právo v informační společnosti. Praha: Leges, 2013. s. 68 
159

 Právo na informace v užším smyslu je v odstavci 5. definováno spíše jako povinnost orgánů veřejné moci 

informace o své činnosti v souladu se zákonem zveřejňovat, odpovídající právo veřejnosti na tyto informace se 

z této povinnosti dovozuje. 
160

 BARTOŇ, Michal. Svoboda projevu: principy, meze, garance. Praha: Leges, 2010. s. 62 a násl. 
161

 Nález Ústavního soudu ze dne 17. 7. 2007, sp. zn. IV. ÚS 23/05 
162

 Např. v nálezu sp. zn. I. ÚS 394/04 ze dne 27. 9. 2005; WAGNEROVÁ, Eliška, ŠIMÍČEK, Vojtěch, 

LANGÁŠEK, Tomáš, POSPÍŠIL, Ivo a kol. Listina základních práv a svobod: komentář. Praha: Wolters Kluwer 

ČR, 2012. s. 428; MORAVEC, Ondřej. Mediální právo v informační společnosti. Praha: Leges, 2013. s. 68 



52 

 

Příklad: § 6 odst. 3 ZAVMSV ukládá poskytovatelům AVMSV obsahujících pornografii 

povinnost zajistit, aby k takovému obsahu neměly běžně přístup děti a mladiství – ustanovení 

sleduje ochranu mravnosti v souladu s požadavkem ochrany vývoje dětí a mladistvých, 

v demokratických státech obecně přijímaným, navíc deklarovaným v řadě mezinárodních 

smluv. Tématu této práce bližší příklad: § 31 odst. 2 ZRTV ukládá provozovateli 

rozhlasového vysílání povinnost poskytovat objektivní a vyvážené informace nezbytné 

pro svobodné vytváření názorů a oddělovat hodnotící komentáře od informací zpravodajského 

charakteru. Ze znění čl. 17 Listiny vyplývá, že je § 31 odst. 2 ZRTV třeba vykládat 

restriktivně.
163

 Jakákoliv sankce za porušení tohoto ustanovení ze strany RRTV musí 

v konkrétním případě naplňovat požadavek čl. 17 odst. 4, musí sledovat ochranu jedné 

ze zde vyjmenovaných hodnot. 

 

Zmínil jsem, že se Ústavní soud ve své rozhodovací praxi inspiruje judikaturou ESLP. 

Východiskem této inspirace je čl. 10 EÚLP, jehož odst. 1 zní: „Každý má právo na svobodu 

projevu. Toto právo zahrnuje svobodu zastávat názory a přijímat a rozšiřovat informace nebo 

myšlenky bez zasahování státních orgánů a bez ohledu na hranice. Tento článek nebrání 

státům, aby vyžadovaly udělování povolení rozhlasovým, televizním nebo filmovým 

společnostem.“ Dále č. 10 odst. 2 EÚLP zní: „Výkon těchto svobod, protože zahrnuje 

i povinnosti i odpovědnost, může podléhat takovým formalitám, podmínkám, omezením nebo 

sankcím, které stanoví zákon a které jsou nezbytné v demokratické společnosti v zájmu 

národní bezpečnosti, územní celistvosti nebo veřejné bezpečnosti, předcházení nepokojům 

a zločinnosti, ochrany zdraví nebo morálky, ochrany pověsti nebo práv jiných, zabránění 

úniku důvěrných informací nebo zachování autority a nestrannosti soudní moci.“ Jak jsem již 

naznačil výše v podkapitole věnované médiím veřejné služby, vyvozuje ESLP z důležitosti 

úlohy médií jakožto hlídacího psa demokracie a platformy pro pluralitní diskusi pozitivní 

závazek státu k zachování plurality jakožto základu názorové a tiskové svobody 

v demokratické společnosti.
164

 Stát je dle ESLP posledním garantem této plurality.
165

 

 

                                                 
163

 Slovy nálezu Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 367/03: „…bohatost diskuse o věcech veřejných by měla být státní 

mocí regulována jen v míře nezbytně nutné.“ 
164

 Rozsudek ESLP ze dne 17. 9. 2009, stížnost č. 13936/02 (Manole a další. v. Moldávie); WAGNEROVÁ, 

Eliška, ŠIMÍČEK, Vojtěch, LANGÁŠEK, Tomáš, POSPÍŠIL, Ivo a kol. Listina základních práv a svobod: 

komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012. s. 428 
165

 Rozsudek ESLP ze dne 10. 1. 2002, stížnost č. 37093/97 (Informationsverein Lentia v. Rakousko) 
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Dalším důležitým limitem zásahů veřejné moci do obsahu médií je zákaz cenzury v čl. 17 

odst. 3 Listiny („cenzura je nepřípustná“). Zákaz na první pohled působí jednoznačně, 

bezvýjimečně, všeobecný respekt veřejné moci k němu dokládá i absence aktuální judikatury. 

Na druhou stranu mohou vznikat nejasnosti v hranici mezi tím, co je ještě přípustným 

zásahem do svobody projevu a informační svobody (odst. 4) a co už je cenzura.
166

 Cenzura 

představuje kvalifikovanou formu zásahu do svobody projevu. Pojmovým znakem cenzury je 

předběžnost – za cenzuru proto nelze považovat uložení pokuty rozhodnutím RRTV za již 

odvysílanou reportáž, pokud je pokuta uložena v rámci Listinou předvídaných omezení 

svobody projevu.
167

 Rovněž za ni nelze považovat uložení povinnosti nevysílat reprízy již 

odvysílaných pořadů, pokud tuto povinnost uloží soud např. z důvodu ochrany soukromí 

dotčené osoby v občanskoprávním řízení o žalobě na ochranu osobnosti. Dalším znakem 

cenzury je její „veřejnomocenská“ povaha, zákaz je adresován státu. Proto cenzurou není ani 

rozhodnutí šéfredaktora časopisu nezveřejnit článek svého pracovně a redakčně podřízeného, 

ani „autocenzura“, kdy novinář z obavy před reakcí publika vyškrtne určité pasáže ze svého 

sloupku (zásah nemá veřejnomocenskou povahu).
168
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 MORAVEC, Ondřej. Mediální právo v informační společnosti. Praha: Leges, 2013. s. 32 a násl. 
167

 WAGNEROVÁ, Eliška, ŠIMÍČEK, Vojtěch, LANGÁŠEK, Tomáš, POSPÍŠIL, Ivo a kol. Listina základních 

práv a svobod: komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012. s. 434 
168

 tamtéž; MORAVEC, Ondřej. Mediální právo v informační společnosti. Praha: Leges, 2013. s. 32 a násl.; Jako 

třetí pojmový znak cenzury uvádí Ondřej Moravec „institucionalizaci“ ve smyslu organizovanosti zásahů, 

který ilustruje na jediném, velmi specifickém příkladu povinnosti ČT vysílat předvolební spoty politických stran 

a hnutí podle § 16 odst. 8 zákona č. 247/1995 Sb., konkrétně „rozhodování“ o tom, zda vysílat např. otevřeně 

rasistické spoty či nikoliv. Vychází přitom z premisy, že ČT nevykonává vrchnostenskou veřejnou správu. Míra 

institucionalizace (individuální rozhodnutí generálního ředitele učiněné „na jeho odpovědnost“ versus 

institucionalizovaný vnitřní proces posuzování všech spotů) onoho rozhodování podle něj pak determinuje, 

zda ČT ještě činí pouze ad hoc preventivní opatření či zda si již přisvojuje výkon vrchnostenské veřejné správy. 

I pokud bych se měl s takovým výkladem ztotožnit, vychází mi, že naplnění znaku institucionalizace fakticky 

rozhoduje o tom, zda půjde ze strany ČT o rozhodování „veřejnomocenské“ povahy či nikoliv. Jinými slovy, 

znak institucionalizace nepovažuji za znak samostatný, ale za „podznak“ „veřejnomocenské“ povahy zásahu. 

Příklad podrobněji rozvádí ve svém příspěvku v publikaci ŠIMÍČEK, Vojtěch. Volby - svátek demokracie, 

nebo pletich?. Brno: Masarykova univerzita. Mezinárodní politologický ústav, 2012. s. 129 a násl. 
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3 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 

 

Ústředním orgánem státní správy pro věci tisku, včetně vydávání neperiodického tisku 

a jiných informačních prostředků a pro rozhlasové a televizní vysílání je dle § 8 zákona České 

národní rady č. 2/1969 Sb. o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy 

České republiky (dále jen kompetenční zákon) Ministerstvo kultury, s výhradou, že jiný zákon 

nestanoví něco jiného. V popsané oblasti je tedy Ministerstvo kultury ústředním správním 

úřadem s dílčí působností,
169

 je však předvídána možnost existence jiného správního úřadu 

s působností speciální. Kompetenční zákon v platném znění v § 8 odkazuje prostřednictvím 

poznámky pod čarou na dnes již zrušené předpisy – zákon č. 468/1991 Sb., o provozování 

rozhlasového a televizního vysílání a zákon České národní rady č. 103/1992 Sb., o Radě 

České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání. Oba zákony jsou v zásadě přímými 

předchůdci dnešního ZRTV, kterým byly ke dni 4. 7. 2001 (s nabytím účinnosti ZRTV) 

zrušeny. První jmenovaný zákon poprvé umožnil systém duálního vysílání a zároveň založil 

nový regulační orgán – Federální radu pro rozhlasové vysílání, která však záhy s rozpadem 

federace zanikla. Vedle ní byla druhým jmenovaným zákonem zřízena Rada České republiky 

pro rozhlasové a televizní vysílání, tj. předchůdce dnešní RRTV.
170

 Působnost RRTV je dnes 

v ZRTV formulována téměř shodně jako úprava obou zmíněných mediálních rad z let 1991 

a 1992: „Rada je ústřední správní úřad, 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,
171

 a dohlíží na zachovávání 

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.“
172

 Podrobněji je působnost RRTV popsána 

v § 5 ZRTV. 

 

Zřízení mediálních rad v letech 1991 a 1992 fakticky znamenalo vynětí působnosti z rukou 

vlády, respektive ministerstva, do rukou zvláštního úřadu. Dnes je RRTV v kompetenčním 

zákoně přímo vyjmenovaná v § 2 mezi dalšími ústředními orgány státní správy, její postavení 
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C. H. Beck, 2016. s. 74-75 
170

 MIKULE, Vladimír. Nezávislé správní úřady? In: Konference 2001. Český stát a vzdělanost. Praha: 
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 Viz § 4 odst. 2 ZRTV. 
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z hlediska organizace státní správy je však poněkud specifické.
173

 Tato specifičnost bývá 

v teorii vystihována různými přízvisky – např. nezávislý správní orgán, absolutně nezávislý 

správní úřad,
174

 nezávislý regulační orgán
175

 nebo vykonavatel státní správy stojící mimo 

organizační soustavu státní správy. Nutno poznamenat, že od novely kompetenčního zákona, 

kterou byla RRTV výslovně zařazena mezi ústřední orgány státní správy, už ji zřejmě 

za „stojící mimo organizační soustavu státní správy“ považovat nelze.
176

 

 

V této kapitole se zabývám vedle zvláštního postavení RRTV v rámci systému veřejné správy 

také jejími relevantními pravomocemi ve vztahu k objektivitě a vyváženosti, neboť je to právě 

Rada, kdo dohlíží nad povinnostmi dbaní zásad objektivity a vyváženosti, respektive 

poskytování objektivních a vyvážených informací, a kdo za jejich porušení ukládá sankce 

(správní tresty). Právě dohledu a ukládání sankcí jsou věnovány podkapitoly 3.3 a 3.4. 

 

3.1 RRTV jako regulační orgán 

 

Regulace obecně znamená stanovení určitých mezí pro různé činnosti. Pouze v těchto mezích 

pak může být daná činnost vykonávána. Ve své podstatě znamená regulace zúžení prostoru 

svobody v zájmu ochrany určitých důležitých zájmů. Účelem regulace je dosažení 

harmonického a funkčního prostředí, v němž budou vyváženy jednotlivé právem chráněné 

zájmy. Regulaci lze provádět různými prostředky. Pokud jsou takovým prostředkem normy 

veřejného práva (a to nejen vytváření abstraktních veřejnoprávních norem, ale také vydávání 

individuálních správních aktů, dohled, sankcionování, vedení evidencí, atd.), jedná se 

o regulaci veřejnoprávní.
177

 

 

Hovoří-li se o RRTV jako o regulačním orgánu, respektive mediálním regulačním orgánu, 

myslí se tím státní orgán s dílčí působností věcně specializovanou pouze na regulaci určitého 

segmentu činnosti sdělovacích prostředků. Orgánů zasahujících do činnosti médií je sice více, 
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regulace médií však není hlavní náplní jejich činnosti – vedle výše zmíněného Ministerstva 

kultury jde např. o Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, živnostenské úřady nebo soudy.
178

 

Speciální charakter agendy RRTV s sebou nese zvláštní nároky na její členy, včetně jejich 

úřednického aparátu – má jít o odborníky orientující se v problematice médií.
179

 U samotné 

Rady se pak také akcentuje požadavek reprezentativnosti jejího složení.
180

 

 

Z věcného hlediska reguluje RRTV činnost pouze elektronických médií pojmenovaných 

ve zvláštních mediálních zákonech, konkrétně jde o rozhlasové a televizní vysílání dle ZRTV, 

ale také AVMSV podle ZAVMSV. Ještě blíže lze regulaci prováděnou RRTV rozdělit 

na regulaci přístupu a regulaci obsahu. Regulace přístupu spočívá v pravomoci RRTV udílet 

oprávnění k provozování vysílání. Bez tohoto oprávnění (s výjimkou provozovatelů vysílání 

ze zákona, tj. ČRo a ČT) nelze na území ČR legálně vysílat, za neoprávněné provozování 

vysílání pak Rada ukládá sankce. Povolením k vysílání se rozumí licence nebo registrace 

(viz podkapitola 1.2), tyto Rada nejen uděluje, ale také je odnímá, případně mění jejich 

obsah.
181

 K regulaci přístupu lze řadit také vedení evidence poskytovatelů AVMSV. 

 

Z pohledu této práce je významnější regulace obsahu médií. Jejím cílem je v oblasti 

rozhlasového a televizního vysílání především zajistit svobodu vysílání a zaručit pluralitní, 

objektivní a vyvážené informování, ale také chránit další právní statky. Regulace obsahu 

pak konkrétně spočívá v katalogu povinností provozovatelů vysílání, nad jejichž dodržováním 

RRTV dohlíží. Kromě výše popsaných povinností objektivity a vyváženosti jsou chráněny 

zejména tyto právní statky: mírumilovnost a nenásilnost, respekt, tolerance, pluralita, fyzické 

a psychické zdraví lidí, mravnost s důrazem na zdravý fyzický, psychický a mravní vývoj dětí 

a mládeže, kultivovanost, lidská důstojnost, solidarita, bezpečnost státu a jeho obyvatel.
182

 

Naproti tomu oblast AVMSV podléhá takřka minimální regulaci obsahu (srov. § 6 odst. 2-3 

ZAVMSV), i zde se akcentuje zejména ochrana dětí a mladistvých (viz např. povinnost 

zajistit, aby neměli běžně možnost sledovat AVMSV obsahující pornografii nebo hrubé 

samoúčelné násilí) a nepodněcování k nenávisti (z důvodu pohlaví, rasy, víry, politického 

smýšlení apod.).  Společným prvkem regulace obsahu vysílání i AVMSV je pak požadavek 
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na podporu evropské tvorby
183

 a zevrubná regulace reklamy. RRTV je ostatně také jedním 

z orgánů dohledu nad dodržováním zákona o regulaci reklamy.
184

 

 

Výše uvedený okruh regulace médií v působnosti RRTV se vyznačuje svým veřejnoprávním 

charakterem. Odlišení od soukromoprávní regulace (tj. zejména od práva na odpověď 

a dodatečné sdělení v ZRTV – viz podkapitola 2.5) lze v oblasti médií teoreticky provést 

s pomocí zájmové teorie:
185

 soukromoprávní regulace sleduje primárně soukromé zájmy 

jednotlivých osob (např. dobrou pověst právnické osoby), zatímco veřejnoprávní regulace 

sleduje zájem veřejný (viz právní statky vyjmenované výše). Toto rozlišení se odráží jednak 

v tom, který orgán o kterých právních prostředcích ochrany rozhoduje (civilní soud 

na základě žaloby v soukromém zájmu, RRTV z moci úřední jako orgán veřejné správy 

ve veřejném zájmu), ale také v možnosti uplatňovat soukromoprávní a veřejnoprávní 

prostředky ochrany souběžně a na sobě nezávisle.
186

 Např. úspěšné uplatnění práva 

na odpověď proto nevylučuje udělení pokuty za porušení zásad objektivity a vyváženosti. 

 

3.2 RRTV jako nezávislý správní orgán 

 

Nezávislost orgánu lze chápat různými způsoby. Mluví se o souvztažně působící nezávislosti 

osob a nezávislosti institucí (typicky např. u soudů – nezávislost soudů jako institucí 

a nezávislost soudců jako osob
187

). Lze také rozlišovat na jedné straně nezávislost ve vztahu 

k účastníkům řízení a jiným zainteresovaným subjektům vně veřejné správy 

(tj. nestrannost)
188

 – ať už jde o adresáty správního rozhodnutí, adresáty abstraktních aktů, 

autory podnětů, stížností apod.;
189

 na druhé straně pak nezávislost v rámci hierarchického 
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uspořádání veřejné správy, tzv. politickou nezávislost.
190

 Politická nezávislost se sestává 

z několika prvků: 1. z nezávislosti na pokynech nadřízeného orgánu, 2. instanční nezávislosti, 

3. nezávislosti personální, 4. nezávislosti finanční.
191

 Zjednodušeně řečeno, politická 

nezávislost znamená, že zde není možnost žádného hierarchicky nadřízeného orgánu 

autoritativně zasahovat do činnosti nezávislého orgánu, byť by mělo jít o zásahy pouze 

nepřímé (personální a finanční). 

  

Z výše uvedených znaků nezávislého orgánu splňuje RRTV v zásadě všechny. Nezávislost 

na pokynech nadřízeného orgánu (myšleno individuálních i abstraktních
192

) vyjadřuje § 7 

odst. 10 ZRTV: „Členové Rady vykonávají své funkce osobně a pro jejich výkon nesmějí 

přijímat žádné pokyny a instrukce.“ Toto ustanovení je na první pohled v přímém konfliktu 

s § 21 kompetenčního zákona, který stanovuje, že ministerstva a ostatní ústřední orgány státní 

správy uvedené v části první tohoto zákona (tj. včetně RRTV) „se ve veškeré své činnosti řídí 

ústavními a ostatními zákony a usneseními vlády.“ Dále § 28 odst. 1 kompetenčního zákona 

říká, že činnost ústředních správních úřadů „řídí, kontroluje a sjednocuje vláda České 

republiky.“
193

 Jde o střet zákonů stejné právní síly, proto lze v souladu s interpretačními 

pravidly uzavřít, že § 7 odst. 10 ZRTV má jako speciální ustanovení přednost, zmíněná 

ustanovení kompetenčního zákona se tedy ve vztahu k RRTV neuplatní.
194

 Vláda neřídí 

činnost Rady, Rada není vázána vládními nařízeními. Samozřejmě je však povinna řídit se 

zákony a ústavními zákony při výkonu státní moci – tu lze podle čl. 2 odst. 3 Ústavy 

uplatňovat jen v případech, v mezích a způsoby, které zákon stanoví. 

 

Instanční nezávislost znamená, že se k vládě nelze odvolat prostřednictvím opravného 

prostředku proti rozhodnutí RRTV, což plyne už z postavení Rady jakožto ústředního 

správního úřadu. Jediným prostředkem ochrany proti rozhodnutí Rady je žaloba ve správním 

soudnictví. Ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
195

 upravující podávání opravných 

prostředků (včetně dozorčích) jsou vyloučena z aplikace ustanovením § 66 ZRTV: 
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„Nestanoví-li tento zákon jinak, postupuje se v řízení podle správního řádu, s výjimkou 

ustanovení o odvolacím řízení, řízení o rozkladu, o přezkumném řízení a o obnově řízení.“ 

 

Personální nezávislost znamená omezenou možnost ovlivňovat personální složení Rady 

zvenčí. Třináct členů Rady sice jmenuje a odvolává předseda vlády (funkční období radních 

je stanoveno fixně na 6 let pro každého radního zvlášť v § 7 odst. 2 ZRTV), činí tak ovšem 

jedině na návrh Poslanecké sněmovny. Poslanecká sněmovna může odvolání člena navrhovat 

jen ze zákonných důvodů. Je přitom nutno rozlišovat odvolávání jednotlivých radních 

od odvolání Rady jako celku. Poslanecká sněmovna může navrhnout odvolání radního, 

pokud: nevykonává řádně svoji funkci, nesplňuje zákonné podmínky pro výkon své funkce, 

nebo dopustí-li se takového jednání, které zpochybňuje jeho vlastní nestrannost, nezávislost 

nebo nestrannost Rady jako celku (§ 7 odst. 7). Odvolání celé Rady lze navrhnout, 

pokud Rada neplní „opakovaně závažným způsobem“ své povinnosti nebo pokud Poslanecká 

sněmovna opětovně neschválí pro závažné nedostatky výroční zprávu Rady. Odvolací akt 

předsedy vlády se považuje za správní rozhodnutí přezkoumatelné ve správním soudnictví 

(podkladové usnesení Poslanecké sněmovny nikoliv), musí být podepřeno příslušným 

zákonným důvodem a řádně odůvodněno. Tak bylo rozsudkem Městského soudu v Praze 

sp. zn. 6 Ca 9/2007 zrušeno rozhodnutí předsedy vlády o odvolání Rady (a to ve vztahu 

k šesti bránícím se Radním) pro nepřezkoumatelnost spočívající právě v nedostatku důvodů 

rozhodnutí, když zrušené rozhodnutí pouze odkazovalo na příslušné usnesení Poslanecké 

sněmovny: „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.“ 

 

Co se týče finanční nezávislosti, RRTV je financována ze samostatné kapitoly státního 

rozpočtu, po jehož schválení je při nakládání s přidělenými finančními prostředky relativně 

autonomní. Navíc je jedním z mála státních orgánů, které předkládají návrh své rozpočtové 

kapitoly vedle Ministerstva financí také přímo Poslanecké sněmovně [§ 5 písm. p) ZRTV].
196
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Požadavek na nezávislost správních orgánů ve vztahu k subjektům vně veřejné správy 

lze charakterizovat jako nestrannost, neutralitu či nepodjatost, a to např. vůči účastníkům 

správních řízení, kterým má být udělena licence, uložena pokuta, nebo ve vztahu 

ke kontrolovaným subjektům. Tento požadavek je ve správním právu na rozdíl od politické 

nezávislosti spíše pravidlem než anomálií. Je ostatně částečně zakotven už ve správním řádu 

v rámci základních zásad činnosti správních orgánů (§ 2 odst. 4 a § 7 správního řádu).  

Ve vztahu k pravomoci RRTV pokutovat média za neobjektivní a nevyvážené informování 

jde však o požadavek zvlášť důležitý. Média spoluvytvářejí obraz politiků ve společnosti, 

čímž také nepřímo (ale nikoliv nevýznamnou měrou) ovlivňují výsledky voleb. Má-li být 

zajištěna pluralita objektivních a vyvážených informací pro svobodné vytváření názorů, nesmí 

vznikat pochybnosti o neutralitě a nestrannosti členů RRTV. Ti v rukou drží poměrně silnou 

pravomoc, jak média donutit k tomu, aby informovala tím či oním způsobem nebo aby 

naopak o určitých záležitostech neinformovala vůbec. Je na radních, zda médium potrestají 

za jednostrannou politickou propagandu, nebo zda takové jednání nechají být. Činnost RRTV 

nesmí být ovlivňována partikulárními zájmy politickými, ani ekonomickými.
197

 Pochybnosti 

o nestrannosti radních by vedly k výraznému snížení legitimity RRTV v očích veřejnosti. 

ZRTV proto členům RRTV zakazuje zastávat funkce v politických stranách nebo hnutích 

a vystupovat v jejich prospěch (§ 7 odst. 11), radním i osobám jim blízkým zakazuje zastávat 

(byť neplacené) funkce v jakýchkoliv orgánech společností, které podnikají v oblasti 

hromadných sdělovacích prostředků, audiovize a reklamy, nebo podílet se na podnikání 

takových obchodních společností, a poskytovat přímo nebo zprostředkovaně za úplatu 

poradenskou nebo obdobnou pomoc provozovatelům vysílání, provozovatelům převzatého 

vysílání a poskytovatelům audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání. Členové Rady 

nesmějí být v pracovněprávním ani jiném obdobném vztahu k provozovateli vysílání, 

provozovateli převzatého vysílání nebo poskytovateli AVMSV (§ 7 odst. 12). Pokud 

vykonávají vedle své funkce výdělečnou činnost, jsou povinni činit tak způsobem, 

který neohrozí řádný výkon funkce člena Rady; nesmějí vykonávat ani vědeckou, 

pedagogickou, literární, publicistickou a uměleckou činnost způsobem, jímž by mohli narušit 

nebo ohrozit důvěru v nezávislost a nestrannost Rady (§ 7 odst. 13). Podmínky jsou tedy 

stanoveny velmi přísně. Zákon také upravuje neslučitelnost funkce člena RRTV např. s funkcí 

prezidenta republiky, poslance, senátora, soudce, člena Rady ČT atd. v § 7 odst. 9 a podmínku 

bezúhonnosti v § 7 odst. 3 písm. d). Mezi nástroji posilujícími nestrannost Rady lze zmínit 
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také institut vyloučení z projednávání a rozhodování věci, respektive námitku podjatosti dle 

§ 14 správního řádu. Jde o institut ve vztahu k Radě potenciálně problematický – hypoteticky 

nelze vyloučit situaci, kdy by pro podjatost muselo být vyloučeno tolik členů Rady 

(nadpoloviční většina), že by to zcela ochromilo její rozhodovací pravomoc (§ 8 odst. 1 a 2 

ZRTV). Použití tohoto institutu je sice vyloučeno ve vztahu k ústředním správním úřadům 

monokratickým, nikoliv však kolegiálním (§ 14 odst. 6 správního řádu). Na druhou stranu 

snad výše popsané přísné požadavky na osoby jednotlivých radních nebezpečí ochromení 

dostatečně zmírňují, když snižují pravděpodobnost střetu zájmu.
198

 K prevenci rovněž 

přispívá různorodost složení Rady. 

 

Je-li cílem regulace rozhlasového a televizního vysílání zajistit „zachování a rozvoj plurality 

programové nabídky a informací v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a převzatého 

vysílání“ a „jeho obsahovou nezávislost“ (§ 4 ZRTV), nelze toho dosahovat prostřednictvím 

„závislého“ orgánu, respektive orgánu podřízeného vládě, politikům. Politický vliv 

na regulátora musí být minimalizován,
199

 média a jejich svobodu slova (redakční nezávislost) 

je třeba před vlivem (vládnoucích) politiků chránit. Jedině tak lze zabezpečit, že média budou 

poskytovat informace objektivní, vyvážené, potřebné pro svobodné vytváření názorů, prosté 

jednostranné propagandy ve prospěch vládnoucích stran. Je třeba brát také v potaz, že média 

nejsou pouze zdrojem informací pro veřejnost, ale také pro orgány veřejné správy samotné. 

Informace získané z médií mohou sloužit (a často slouží) jako svého druhu „podnět“ 

k zahájení kontroly správním orgánem, k zahájení řízení o správním deliktu z moci úřední, 

k zahájení trestního řízení apod. Motivace pro zřízení nezávislého regulátora mediálního trhu 

je tedy zřejmá. Navíc z práva Evropské unie dokonce implicitně vyplývá povinnost ČR zřídit 

nezávislého regulátora pro oblast televizního vysílání a AVMSV, jeho nezávislost 

zabezpečovat a chránit. Klíčová je v tomto ohledu již výše zmiňovaná směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2010/13/EU o audiovizuálních mediálních službách. V bodě 94 preambule 

stojí psáno: „V souladu s povinnostmi uloženými členským státům Smlouvou o fungování 

Evropské unie odpovídají členské státy za účinné provedení této směrnice. Mají možnost 

zvolit si vhodné nástroje podle svých právních tradic a zavedených struktur, a zejména 

podobu svých nezávislých regulačních orgánů, aby mohly vykonávat svou činnost 

při provádění této směrnice nestranně a transparentně. Nástroje zvolené členskými státy 

by konkrétně měly přispívat k podpoře plurality médií.“ Kapitola XI. směrnice je pak 
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věnována spolupráci mezi regulačními orgány členských států, přičemž její článek 30 stanoví: 

„Členské státy přijmou vhodná opatření k zajištění toho, aby poskytovaly Komisi a sobě 

navzájem informace nezbytné pro uplatňování této směrnice, zejména jejích článků 2, 3, a 4, 

především prostřednictvím svých příslušných nezávislých regulačních orgánů.“ V neposlední 

řadě je nutnost zřídit nezávislého regulátora pro oblast vysílání deklarována i v dokumentech 

Rady Evropy, konkrétně v doporučení Výboru ministrů Rady Evropy Rec (2000) 23 

o nezávislosti a funkcích regulačních orgánů pro oblast vysílání, kde je blíže vymezeno, 

v čem má ona nezávislost spočívat, přičemž nastíněná koncepce nezávislosti v zásadě 

odpovídá prvkům zejména politické nezávislosti, jak ji definuji výše. 

 

I přes výše uvedené není koncept nezávislých správních úřadů přijímán jednoznačně. Zvlášť 

ožehavá je otázka, zda je vůbec existence RRTV jako správního úřadu nepodřízeného vládě 

ústavně konformní. Ústava ČR v čl. 67 odst. 1 stanovuje, že vláda „je vrcholným orgánem 

výkonné moci.“ Pokud ZRTV vylučuje z aplikace výše uvedená ustanovení § 21 a § 28 odst. 1 

kompetenčního zákona, vystupuje zde RRTV jako ústřední správní úřad vládě 

nepodřízený.
200

 Ústava v žádném ze svých článků výslovně nepředvídá existenci správních 

úřadů nezávislých na vládě. Pokud tak činí, věnuje jim vlastní hlavu, jako je tomu u České 

národní banky (hlava V.) nebo Nejvyššího kontrolního úřadu (hlava VI.). Ústava také 

výslovně upravuje podmínky pro výkon státní správy prostřednictvím orgánů územních 

samosprávných celků (čl. 105), stejně jako v čl. 62 vypočítává pravomoci prezidenta 

republiky, které vykonává bez kontrasignace členem vlády (tedy z právního hlediska 

nezávisle na vládě). Na existenci správních úřadů nezávislých na vládě (vedle RRTV jde 

například o Úřad pro ochranu osobních údajů nebo Energetický regulační úřad
201

) se tudíž dá 

nahlížet dvěma způsoby. Buď jde o situaci protiústavní, protože nezávislost na vládě je 

výjimkou z ústavního pravidla vlády jakožto vrcholného orgánu moci výkonné, kterou je 

třeba výslovně zakotvit v Ústavě, jako je tomu u Nejvyššího kontrolního úřadu nebo České 

národní banky. Druhý možný pohled je, že Ústava není vyčerpávajícím dokumentem, který by 

musel předvídat veškeré odpovědnostní vztahy v rámci veřejné správy – pro správní úřady 

pouze stanoví, že musí být zřízeny zákonem (čl. 79 odst. 1), a tudíž postačí nezávislost 

zakotvit v něm.
202

 Lid je zdrojem veškeré státní moci, kterou vykonává prostřednictvím 
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orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudní (pokud ji nevykonává přímo),
203

 legitimitu 

RRTV pak lze dovodit přes Poslaneckou sněmovnu (moc zákonodárnou) a předsedu vlády 

(moc výkonná), kteří v součinnosti jmenují a odvolávají jednotlivé radní nebo Radu jako 

celek. 

 

Přikláním se ke druhému pohledu. Nezávislé správní úřady jsou v Evropě poměrně 

rozšířeným konceptem, který si navíc vyžadují některé mezinárodní dokumenty, včetně 

legislativy Evropské unie (směrnice o audiovizuálních mediálních službách – viz výše). 

Je přitom povinností orgánů aplikujících právo v členských státech EU vykládat vnitrostátní 

právo v souladu se zněním a účelem unijních směrnic (povinnost eurokonformního 

výkladu).
204

 

 

Kontroverzní téma (ne)souladu existence nezávislých správních úřadů s ústavním pořádkem 

naposledy otevřel prezident Zeman, když se obracel na Ústavní soud s návrhem na zrušení 

zákona o státní službě.
205

 § 17 odst. 3 tohoto zákona stanovil, že návrh systematizace 

předkládá vládě ministr vnitra a systematizaci na následující rok schvaluje vláda. Pro několik 

vyjmenovaných úřadů včetně Úřadu Rady
206

 ovšem stanovil výjimku: bez souhlasu toho, 

kdo je v čele těchto úřadů, nemohl být systematizací snížen počet služebních míst ani objem 

prostředků na platy státních zaměstnanců oproti systematizaci pro předchozí kalendářní rok. 

Vyjmenované úřady tak podle prezidenta zákon „klade na roveň vládě, ne-li nad vládu, a to 

přesto, že podle čl. 67 odst. 1 Ústavy je vrcholným orgánem moci výkonné vláda, a nikoliv 

jiný orgán, jak by to jinak z § 17 odst. 3 věty čtvrté zákona o státní službě mohlo plynout.“ 

 

Ústavní soud se sice dle svých slov nezabýval koncepcí nezávislých správních úřadů jako 

takovou z důvodu vázanosti petitem návrhu (prezident napadal pouze ústavnost služebního 

zákona, nikoliv jednotlivých ustanovení zvláštních zákonů zakotvujících záruky nezávislosti 

jednotlivých správních úřadů na vládě, jako jsou výše citovaná ustanovení ZRTV), dokonce 

uvádí, že „nikterak nezpochybňuje skutečnost, že regulace či správa určitých specifických 
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oblastí veřejné moci vyžaduje nezávislé postavení regulačních orgánů (regulace médií…“, 

přesto má dle mého názoru jeho rozhodnutí nikoliv nevýznamný dopad na chápání 

nezávislých správních úřadů jako takových, a to dopad negativní, zpochybňující. 

 

Ústavní soud shledal v citovaném ustanovení rozpor s ústavním pořádkem, a to především 

s principy dělby moci, parlamentní demokracie, odpovědnosti vlády za řízení státu cestou 

státní správy, role vlády při přípravě státního rozpočtu a s čl. 79 odst. 2 Ústavy: „Z ústavně 

zakotveného principu demokratického právního státu (čl. 1 odst. 1 Ústavy) plyne odpovědnost 

za určitý úsek řízení (zde včetně výlučného oprávnění předložit návrh zákona o státním 

rozpočtu podle čl. 42 odst. 1 Ústavy), která současně vyjadřuje kompetenci vlády v této 

oblasti rozhodovat, řídit, kontrolovat či usměrňovat a slaďovat činnost dalších prvků systému 

moci výkonné, resp. státní správy. Výjimkou zde může být v případě střetu dvou veřejných 

zájmů jen ochrana základních práv a svobod, zajištění základních funkcí chodu státu 

nebo plnění mezinárodních závazků,“ jako možné řešení tohoto konfliktu zmiňuje Ústavní 

soud návrh změny Ústavy přidáním čl. 80a, který by výslovně umožňoval zřízení orgánu 

moci výkonné zákonem,
207

 přičemž jeho nepřijetí sice nechápe jako důkaz neústavnosti 

samotné nezávislosti správních úřadů, „nýbrž jen jejich určitých prvků v jinak hierarchicky 

uspořádaném systému správních úřadů a jejich vykonavatelů či nositelů, a to přitom prvků 

nezávislosti, jejichž úprava je vyhrazena zákonu, který musí respektovat dělbu moci a mocí 

a klíčové funkce vlády v ní.“ Ústavní soud se tedy k nezávislosti správních úřadů staví 

poněkud rezervovaně – nezávislé správní úřady mohou být nezávislé jen v určitých otázkách, 

kdy si to žádá specifický veřejný zájem (zmiňuje příkladem ochranu soukromí, hospodářské 

soutěže nebo přístup k informacím). Dále Ústavní soud konstatuje, že pokud je ČR 

demokratickým právním státem s parlamentní formou vlády, čili založeným na odpovědnosti 

vlády Poslanecké sněmovně, nemůže se Parlament „vzdát výkonu své kontrolní působnosti 

vůči vládě tím, že z oblasti její odpovědnosti vyjme rozhodování o klíčových otázkách 

fungování státní služby tím, že její rozhodnutí učiní závislým na souhlasu vedoucího 

správního úřadu.“
208

 

 

Citovaný nález Ústavního soudu byl publikován společně s několika nesouhlasnými 

stanovisky jednotlivých soudců. Za zásadní v tomto ohledu považuji disentní stanovisko 

Jiřího Zemánka, který sice souhlasí se závěrem soudu, že „Takový průnik do oblasti 
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a působnosti (…) parlamentně odpovědné vlády není nutný ani v případě požadavků 

plynoucích z předpisů práva Evropské unie“, na druhou stranu kritizuje fakt, že tento závěr 

nebyl Ústavním soudem patřičně odůvodněn ve vztahu k relevantním směrnicím, včetně 

směrnice o audiovizuálních mediálních službách. Podle Zemánka měl Ústavní soud také 

„zřetelně deklarovat, že vnímá i posun unijní legislativy směrem k požadavku politické 

nezávislosti, vylučujícímu jak přímý dohled státu nad rozhodovací činností těchto správních 

orgánů, tak jeho nepřímý vliv s podobným účinkem.“
209

 Naopak nesouhlas se zrušením § 17 

odst. 3 služebního zákona vyslovili ve společném disentním stanovisku soudci Kateřina 

Šimáčková a Vojtěch Šimíček. Tito nesdílejí obavu Ústavního soudu z toho, že by v případě 

nezrušení citovaného ustanovení měly nezávislé správní úřady vládě „přerůst přes hlavu“, 

„záruku legitimizačních řetězců“ přitom spatřují zejména ve způsobech odvolávání vedoucích 

těchto úřadů, připomínají také soudní kontrolu jako pojistku proti excesům. Dále upozorňují, 

že pokud by se většinový názor pléna vzal doslovně a do důsledků, vedlo by to zřejmě 

k závěru o neústavnosti již samotné existence nezávislých správních úřadů z důvodu velmi 

omezeného vlivu vlády na jejich postavení a činnost. 

 

S argumentací obsaženou v disentech souhlasím. Ve shodě se soudcem Zemánkem považuji 

způsob, jakým se Ústavní soud vypořádal s požadavky eurounijního práva za nedostatečný. 

Nad rámec uvedeného jsem toho názoru, že Ústavní soud zcela pominul lidskoprávní rozměr 

celé problematiky. Činnost některých z úřadů vyjmenovaných ve zrušeném ustanovení § 17 

odst. 3 se totiž přímo dotýká základních práv a svobod – předně jde o RRTV, ale také o Úřad 

pro ochranu osobních údajů. Zůstanu-li u případu RRTV, zmínil jsem výše dokumenty Rady 

Evropy, které si žádají nezávislost regulátora médií určité kvality. Konkrétně doporučení 

Výboru ministrů Rec (2000) 23 o nezávislosti a funkcích regulačních orgánů pro oblast 

vysílání přímo uvádí, že „Orgány veřejné správy by neměly využívat svých rozhodovacích 

pravomocí ve finanční oblasti k zasahování do nezávislosti regulačních orgánů. (…) Tam, kde 

je to vhodné, by se pro účely financování měly využívat mechanismy nezávislé na rozhodování 

ad hoc ze strany veřejných či soukromých institucí.“ S ohledem na skutečnost, že ESLP 

s oblibou využívá doporučení Rady Evropy k výkladu základních práv a svobod 

garantovaných EÚLP, je otázkou, zda požadavek nezávislosti regulačního orgánu pro oblast 

vysílání není implicitně obsažen v čl. 10 EÚLP garantujícím svobodu slova a svobodu 

informační. Přitom Ústavní soud stále považuje mezinárodní smlouvy o lidských právech 
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a základních svobodách, včetně EÚLP, za svého druhu součást ústavního pořádku.
210

 Ačkoliv 

si netroufám hodnotit ústavnost či neústavnost § 17 odst. 3 služebního zákona, jsem toho 

názoru, že měl Ústavní soud před zrušením tohoto ustanovení přezkoumat jeho soulad 

s právem EU, pokusit se o eurokonformní výklad, a z důvodu možné kolize se základními 

právy měl také před svým zásahem do zákona zvážit provedení testu proporcionality.
211

 

 

3.3 Monitoring vysílání 

 

Působnost RRTV je podrobně popsána v § 5 ZRTV. Toto ustanovení vypočítává úkoly 

RRTV, z nichž nejdůležitější ve vztahu k zásadám objektivity a vyváženosti jsou uvedeny pod 

písm. g) „monitoruje obsah rozhlasového a televizního vysílání“ a pod písm. f) „ukládá 

správní tresty podle tohoto zákona“. 

 

S ohledem na skutečnost, že televizních a rozhlasových programů, které by měla RRTV 

monitorovat, je v současné době více než 300,
212

 není fyzicky možné, aby 13 radních zvládlo 

sledovat a analyzovat veškeré vysílání, a to ani v případě, že by se jednalo o jediný úkol 

Rady. K monitoringu spojenému s obsahovou analýzou tedy radní využívají jednak analytiky 

Úřadu RRTV, ale také externisty (fyzické i právnické osoby, včetně specializovaných agentur 

a akademických pracovišť). Monitorovací činnost se provádí dvěma základními metodami: 

metodou analytického monitoringu a metodou tzv. screeningu. 

 

Analytický monitoring se rozpadá na čtyři větve: 

1) monitoring kontinuálních úseků vysílání – z vysílání konkrétního programu se vybere 

určitý vzorek (úsek) v délce několika hodin až několika dní, tento je pak posuzován 

z hlediska dodržování všech povinností plynoucích jak ze ZRTV, tak i ze zákona 

č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy;
213

 tento typ monitoringu se zpravidla provádí 

po prvních šesti měsících od zahájení vysílání daného programu, v ostatních případech 

se programy vybírají namátkově, častěji jsou kontrolovány programy s vyšší 

                                                 
210

 Nález Ústavního soudu ze dne 25. 6. 2002, sp. zn. Pl. ÚS 36/01 
211

 Sporné ustanovení § 17 odst. 3 služebního zákona Ústavní soud v citovaném nálezu nakonec jako jediné 

zrušil, zbylým námitkám prezidenta republiky vyhověno nebylo. 
212

 Výroční zpráva RRTV za rok 2016 
213

 Zákon č. 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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sledovaností, ale také ty, které jsou pravidelnými předměty stížností ze strany 

veřejnosti; 

2) monitoring s analytickým cílem – jde o metodu vyhodnocování dodržování konkrétní 

povinnosti; typickým příkladem je kontrola dodržování zásad objektivity 

a vyváženosti v obdobích, která Rada vnímá jako citlivá, tj. především v obdobích 

před blížícími se volbami; v poslední době se Rada zaměřovala např. na informování 

o tzv. migrační krizi;
214

 

3) monitoring na základě podnětů – RRTV je jako správní orgán příjemcem četných 

podnětů a stížností, které pravidelně projednává na svých zasedáních společně 

se stručnou analýzou pořadů, které jsou předmětem podnětů – může jít o podněty 

k zahájení řízení o uložení pokuty z moci úřední podle § 42 správního řádu; 

4) kontinuální monitoring obchodních sdělení.
215

 

Screening je prováděn zpravidla odborně vyškolenými externími spolupracovníky Rady,
216

 

jejichž úkolem je pořizovat záznamy a následně analyzovat několikahodinové úseky vysílání 

(popř. AVMSV), o čemž pořizují písemný protokol, ve kterém upozorní na možná porušení 

zákona. Po odborném rozboru analytiky RRTV jsou výsledky screeningu dále předloženy 

Radě k projednání. Mimo screening spolupracuje Rada i s dalšími externími subjekty, 

k analýze zpravodajských a publicistických pořadů např. využívá přepisy pořadů od agentury 

Newton Media.
217

 

 

Pokud ZRTV hovoří o monitoringu (monitorování), vyvstává otázka, jakým způsobem tuto 

činnost právně kvalifikovat, za jakou formu správní činnosti jej máme z hlediska teoretického 

označit. Nabízí se označení správní dozor – RRTV jako vykonavatel státní správy sleduje 

chování nepodřízených subjektů (provozovatelů vysílání, poskytovatelů AVMSV), 

a posuzuje, zda tyto subjekty dodržují veřejnoprávní povinnosti plynoucí ze zákona (ZRTV, 

ZAVMSV, zákon o regulaci reklamy).
218

 Z této definice poněkud vybočuje výše popsaný 

screening, neboť je prováděn externími subjekty. Otázkou je, zda z ní nevybočuje 

i monitoring prováděný zaměstnanci Úřadu Rady – jde sice o „orgán Rady“ pověřený 

zajišťovat úkoly spojené s „odborným, organizačním a technickým zabezpečením“ její 

                                                 
214

 Výroční zpráva RRTV za rok 2016 
215

 Tamtéž 
216

 Zpravidla jde o osoby se zdravotním postižením, které vzhledem ke své snížené mobilitě pracují z domova. 
217

 Výroční zpráva RRTV za rok 2016 
218

 STAŠA, Josef. In: HENDRYCH, Dušan a kol. Správní právo: obecná část. 9. vydání. 2016. Praha: C. H. 

Beck, 2016. s. 201 a násl. 
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činnosti (§ 11 odst. 2 ZRTV), toto ustanovení se však nevykládá tak, že by byla Úřadu 

svěřena jakákoliv pravomoc; Úřad není správním úřadem.
219

 Zdá se tedy, že za správní dozor 

lze označit pouze tu část monitoringu, kterou provádí samotní radní.
220

 

 

Za další definiční znak bývá považováno, že dozor musí směřovat vně veřejné správy 

k subjektům občanské společnosti (fyzickým a právnickým osobám) – RRTV ovšem vedle 

komerčních médií monitoruje také činnost médií veřejné služby, které se považují za subjekty 

veřejné správy. V této souvislosti se nad možnostmi klasifikace rozličných forem kontroly 

v oblasti veřejné správy pozastavil i Vladimír Vopálka: „Značně rozsáhlá je však dnes sféra 

veřejných služeb. Bude např. Česká televize podléhat dozoru při výkonu veřejné služby podle 

příslušného zákona?“
 221

 Vedle pojmů dozor, policie nebo kontrola zmiňuje také pojem 

regulace, který spojuje mj. rovněž s oblastí sdělovacích prostředků. Regulace se podle něj 

dozoru pojmově blíží, „Přesahuje ho však tím, že je součástí relativně komplexního 

organizování činnosti subjektů. Vynecháme-li nepopulární slovo řízení, mohli bychom to 

vyjádřit tak, že regulátor má vést a usměrňovat zúčastněné ke splnění určitých cílů.“
222

 

 

Pokud monitoring (respektive jeho části) označíme za správní dozor, měla by při něm Rada 

postupovat podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), jakožto obecné právní 

úpravy správního dozoru.
223

 Z působnosti kontrolního řádu, jak ji vytyčuje zejména jeho § 1, 

ostatně vyplývá, že se nemusí použít výlučně na postupy při kontrole nepodřízených subjektů 

stojících vně veřejné správy, ale i uvnitř veřejné správy. Rada se však v praxi kontrolním 

řádem zřejmě vůbec neřídí. Podle § 66 ZRTV postupuje Rada „v řízení podle správního 

řádu“, nestanoví-li ZRTV jinak. Kontrolní řád ani není uveden na internetových stránkách 

Rady (www.rrtv.cz) mezi právními předpisy, kterými se Rada řídí; odkazy na příslušná 

ustanovení kontrolního řádu nenalezneme ani ve veřejně publikovaných rozhodnutích 

o uložení pokuty ani v zápisech z jednání Rady. Na druhou stranu Rada fakticky 

ani nepotřebuje využívat specifické instituty kontrolním řádem upravené. Veškeré podklady 

pro efektivní monitoring a navazující správní řízení si je schopna obstarat sama; programy 

                                                 
219

 POUPEROVÁ, Olga. Institucionální aspekty regulace médií. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016. s. 105 a násl. 
220

 Zákon ostatně nestanoví podrobnosti ohledně toho, jak má být monitoring prováděn. Pouze lakonicky praví, 

že Rada monitoruje. Výše uvedená specifikace postupů (tři „větvě“ monitoringu) je popisem toho, jak je 

monitoring prováděn fakticky, bližší podklad v zákoně ovšem nemá. 
221

 VOPÁLKA, Vladimír. Veřejná správa kontrolující. Správní právo. 2012, 45(5-6), s. 258-263  
222

 Tamtéž 
223

 STAŠA, Josef. In: HENDRYCH, Dušan a kol. Správní právo: obecná část. 9. vydání. 2016. Praha: C. H. 

Beck, 2016. s. 201 a násl., s. 206 

http://www.rrtv.cz/
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jsou šířeny veřejně, stačí tedy pouze pořídit záznam obecně dostupnými technickými 

prostředky, nebo si záznam vysílání vyžádat od provozovatele. Provozovatelé vysílání jsou 

podle § 32 odst. 1 písm. l) ZRTV povinni uchovávat záznamy všech pořadů včetně dalších 

částí vysílání v odvysílané podobě a v náležité technické kvalitě alespoň po dobu 30 dnů 

ode dne jejich odvysílání, na písemnou výzvu Rady jsou pak povinni jí dotyčné záznamy 

zapůjčit (přičemž mají právo na náhradu nákladů spojených s takovým zapůjčením). 

V případě, že bylo v souvislosti s určitou částí vysílání zahájeno řízení před orgánem veřejné 

moci (tj. nejen správní řízení před RRTV, ale také např. trestní řízení nebo řízení o žalobě 

na ochranu osobnosti), jsou provozovatelé vysílání povinni uchovávat záznam příslušného 

pořadu nebo jiné části vysílání až do pravomocného rozhodnutí ve věci.
224

 Nezapůjčení 

žádaných záznamů je přitom Rada oprávněna sankcionovat jako přestupek dle § 60 odst. 1 

písm. e) ZRTV. Podrobnější zákonná úprava monitoringu s obdobnými instituty, jaké uvádí 

kontrolní řád, tu zřejmě není nutná, neboť pro účely jeho efektivního provedení není 

vyžadována (s výjimkou existující právní povinnosti uchovávat a zapůjčovat záznamy 

programů Radě) žádná zvláštní součinnost, ani zde není potřeba jakkoliv jinak zasahovat 

do právních poměrů monitorovaného provozovatele vysílání. K naplnění účelu postačí využití 

ustanovení o postupu před zahájením správního řízení podle správního řádu.
225

 

 

3.4 Ukládání pokut ve správním řízení před RRTV 

 

Ukládání pokut Radou v oblasti rozhlasového a televizního vysílání se původně řídilo 

primárně dvěma právními předpisy, a to ZRTV a správním řádem.
226

 V souvislosti s reformou 

správního trestání se však situace změnila. Jádro reformy tvoří zákon č. 250/2016 Sb., 

o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich,
227

 zákon č. 251/2016 Sb., o některých 

přestupcích, a zákon č. 183/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím 

zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích 

(tzv. změnový zákon); všechny tři nabyly účinnosti dne 1. 7. 2017.
228

 

                                                 
224

 Srov. § 32 odst. 1 písm. m) ZRTV. 
225

 STAŠA, Josef. Požadavky teorie a praxe na právní úpravu správního dozoru. Správní právo. 2012, 45(5-6), 

s. 270-271 
226

 Stranou ponechávám působnost RRTV podle zákona o regulaci reklamy. 
227

 Dále jen NPřesZ. 
228

 Reforma správního trestání vstoupila v účinnost v době, kdy byl vlastní text této diplomové práce z valné 

většiny hotový, změnový zákon vstoupil v platnost dokonce tři dny před nabytím účinnosti. Proto tato práce 

hovoří o přestupcích podle novelizovaného ZRTV na mnoha místech stále jako o správních deliktech, byť by 

pojem přestupek mohl být vnímán jako přiléhavější. Je navíc třeba zdůraznit, že s pojmem správní delikt pracuje 
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Změnový zákon je ve své podstatě hromadnou novelou dlouhé řady převážně sankčních 

ustanovení zvláštních zákonů, kterou se dosavadní správní delikty (typicky tzv. správní 

delikty právnických osob a správní delikty fyzických osob podnikajících) nově označují 

za přestupky. Nejde o pouhou změnu terminologie. Vzhledem k definici přestupku 

se odpovědnost za tyto správní delikty (přestupky) a řízení o nich nově řídí NPřesZ, 

bez ohledu na to, zda je pachatelem přestupku fyzická osoba nepodnikající, podnikatel 

nebo osoba právnická. 

 

Změnový zákon ve své části šestnácté takto novelizoval i ZRTV celkem ve 28 bodech. Nadpis 

sankčního ustanovení § 60 zní nově „Přestupky“. Namísto o „správních deliktech“ 

a „sankcích“ nyní zákon hovoří o „přestupcích“ a „správních trestech“. V oblasti správního 

trestání dle ZRTV se tedy kromě ZRTV a správního řádu použije také NPřesZ. Z hlediska 

interpretačního a aplikačního má vždy přednost úprava obsažená v ZRTV, tedy v předpise 

zvláštním. Pokud ZRTV nestanoví něco jiného, použije se NPřesZ jakožto obecná úprava 

odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Teprve nestanoví-li tyto předpisy něco jiného, 

použije se správní řád jakožto obecná úprava správního řízení. V následujícím textu je popsán 

průběh správního řízení při ukládání pokut primárně podle ZRTV a správního řádu, přičemž 

na novinky plynoucí z reformy přestupkového práva je upozorňováno průběžně.  

 

Významným institutem, který RRTV využívá ještě před zahájením správního řízení o uložení 

pokuty za porušení ZRTV, je vyžádání vysvětlení podle § 137 správního řádu. Tento institut 

Radě umožňuje lépe zvážit, zda je nutné řízení zahájit či nikoliv, a vyhnout se tak zahajování 

řízení v nejednoznačných případech. Takový postup je zcela v souladu se základní zásadou 

činnosti správních orgánů dle § 6 odst. 2 správního řádu, dle které správní orgány mají 

postupovat tak, aby nezatěžovaly dotčené osoby více, než je nutné, a aby nikomu nevznikaly 

zbytečné náklady. Výroční zprávy RRTV uvádějí, že Rada žádá vysvětlení ve většině případů 

podezření na porušení zákona vyplynuvších z monitoringu (nebo na porušení licenčních 

podmínek, jejichž dodržování Rada rovněž monitoruje a sankcionuje). Například v roce 2016 

bylo monitoringem zaznamenáno celkem 169 podezření ze spáchání správního deliktu, ve 124 

případech bylo žádáno vysvětlení, přičemž pouze ve 25 případech shledala Rada nutnost 

podniknout další kroky.
229

 

                                                                                                                                                         
i použitá literatura a judikatura (všechna pochází z doby před reformou). Co se týče vztahu těchto pojmů, 

lze stále pojem správní delikt vnímat jako významově širší než přestupek, respektive jako pojem nadřazený. 
229

 Výroční zpráva RRTV 2016 s. 54-55 
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Pokud Rada postup dle § 137 správního řádu nevyužije nebo pokud ani podané vysvětlení 

podezření z porušení zákona nevyvrátilo (pak by bylo namístě věc usnesením odložit dle § 76 

NPřesZ), zahájí RRTV řízení z moci úřední a oznámí jej účastníku řízení – provozovateli 

vysílání podezřelému ze spáchání správního deliktu.
230

 Řízení je zahájeno doručením 

oznámení podezřelému.
231

 Samotnému řízení by však zpravidla mělo předcházet upozornění 

na porušení zákona podle § 59 odst. 1 ZRTV spojené se stanovením lhůty k nápravě.
232

 

Ustanovení § 59 odst. 4 vyjmenovává případy, kdy se upozornění nevydává, porušení zásad 

objektivity a vyváženosti mezi nimi vyjmenováno není. Pokud se porušení zákona již nedá 

nikterak zhojit, Rada pouze upozorní na porušení bez určení lhůty k nápravě, avšak stanoví, 

že opakované porušení povinnosti může vyústit v uložení pokuty.
233

 

 

Ačkoliv je z hlediska systematiky institut upozornění zařazen do části sedmé ZRTV nazvané 

„Sankční ustanovení“, nejedná se o sankci, nevydává se formou správního rozhodnutí a není 

proti němu přípustný opravný prostředek, a to ani soudní přezkum.
234

 Protože upozornění není 

rozhodnutím, nýbrž spíše informačním úkonem, nemusí jeho vydání předcházet zahájení 

správního řízení (lze jej vydat mimo něj). Judikatura ovšem dospěla k závěru, že nutnou 

podmínkou postihu ze strany RRTV (vyjma případů vyjmenovaných v § 59 odst. 4 ZRTV) 

je právě předchozí upozornění provozovateli vysílání. Provozovatel musí dostat reálnou 

možnost ke zjednání nápravy, k čemuž je v první řadě třeba, aby bylo upozornění 

formulováno dostatečně konkrétně a jednoznačně, a aby obsahovalo i dostatečně 

přezkoumatelnou právní úvahu o tom, jakou povinnost měl provozovatel porušit,
235

 nepostačí 

tedy pouze obecné upozornění, že došlo k porušení zásad objektivity a vyváženosti dle 

§ 32 odst. 3 ZRTV; upozornění musí obsahovat odůvodněnou subsumpci konkrétního 

skutkového stavu, v tomto případě včetně interpretace neurčitého právního pojmu. 

Upozornění může být použito i pro účely příštích správních řízení o jiných správních 

deliktech, pokud se týkají porušení stejného ustanovení zákona (stejné povinnosti) a pokud 

deliktní jednání vykazuje dostatečnou míru podobnosti. Mezi upozorněním a následným 

                                                 
230

 Srov. § 46 odst. 1 správního řádu. 
231

 Srov. § 78 odst. 2 NPřesZ. 
232

„Jestliže provozovatel vysílání a provozovatel převzatého vysílání porušuje povinnosti stanovené tímto 

zákonem nebo podmínky udělené licence, upozorní jej Rada na porušení tohoto zákona a stanoví mu lhůtu 

k nápravě.“ 
233

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

dalších zákonů: Zákon č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně některých 

zákonů (zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání): komentář. 2. vydání. Praha: Wolters Kluwer 

ČR, 2011. s. 176 
234

 Tamtéž 
235

 Např. rozsudek NSS ze dne 30. 5. 2012 sp. zn. 6 As 26/2010 
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uložením sankce už však nemusí být časová souvislost.
236

 Rozšířený senát NSS k tomu uvedl, 

že předchozí upozornění platí nejen během trvání lhůty ke sjednání nápravy, nýbrž po celou 

dobu, po kterou má provozovatel licenci či registraci, přičemž je po něm „spravedlivé 

požadovat, aby upozornění, jichž se mu dostalo, schraňoval a řídil se jimi po celou dobu 

platnosti licence či registrace, neboť jako profesionál v oboru televizního či rozhlasového 

vysílání jistě může nastavit vnitřní mechanismy svého fungování tak, aby ti jeho zaměstnanci 

nebo jiní spolupracovníci, jejichž jednáním může dojít k porušení provozovatelových 

povinností podle zákona o vysílání, byli o předchozích upozorněních regulátora patřičně 

informování a o jejich obsahu a důsledcích proškoleni.“
237

 

 

ZRTV výslovně nestanoví povinnost RRTV konat o přestupcích ústní jednání (jinak je tomu 

u licenčních řízení, srov. § 16 a § 25 odst. 3). Správní řád v takovém případě připouští vést 

správní řízení neveřejně bez ústního jednání, ledaže by bylo ústní jednání nezbytné ke splnění 

účelu řízení a uplatnění práv účastníka.
238

 NPřesZ řeší možnost nařízení ústního jednání 

podobně; správní orgán má nařídit ústní jednání v případě, že je to nutné k uplatnění práv 

obviněného, a to na jeho žádost.
239

 Judikatura se kloní spíše k výkladu, že ústní jednání 

k uplatnění práv provozovatele vysílání nezbytné je, ústní projednání věci by tedy mělo být 

pravidlem, provozovatel by měl být na možnost účasti na něm upozorněn, stejně jako 

na možnost účasti na provádění důkazu ohledáním záznamu vysílání. Rada je oprávněna 

ukládat sankce natolik citelné (pokuta do 2.500.000,- Kč, odejmutí licence), že je třeba její 

rozhodování o nich podřadit pod pojem trestní obvinění ve smyslu čl. 6 EÚLP, zaručit 

obviněnému provozovateli ochranu podle tohoto ustanovení a umožnit mu tak náležité 

uplatnění jeho procesních práv.
240

 

 

Podklady pro vydání rozhodnutí o uložení pokuty (§ 50 správního řádu) shromažďují 

a dokazování připravují zaměstnanci Úřadu Rady v souladu s ustanovením § 11 odst. 2 

ZRTV.
241

 Ústřední úlohu mezi podklady a důkazy přitom sehrává záznam posuzovaného 

pořadu (zvukový nebo zvukově obrazový) – podle judikatury se nejedná o pouhý podklad, 

                                                 
236

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

dalších zákonů: Zákon č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně některých 

zákonů (zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání): komentář. 2. vydání. Praha: Wolters Kluwer 

ČR, 2011. s. 176 
237

 Usnesení rozšířeného senátu NSS ze dne 3. 4. 2012, sp. zn. 7 As 57/2010 
238

 Srov. § 49 správního řádu. 
239

 Srov. § 80 NPřeZ. 
240

 Usnesení NSS ze dne 8. 7. 2010, sp. zn. 6 As 7/2010 
241

 „Úkoly spojené s odborným, organizačním a technickým zabezpečením činnosti Rady zajišťuje Úřad Rady…“ 
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ale o důkazní prostředek, platí pro něj nutnost provedení důkazu ohledáním podle § 54 

správního řádu, bez jeho provedení nemůže být řeč o zjištění stavu, o kterém nejsou důvodné 

pochybnosti.
242

 Provádí-li Rada výjimečně důkaz ohledáním mimo ústní jednání, je nutno 

o něm vyhotovit protokol,
243

 proti jehož obsahu má provozovatel vysílání právo podat stížnost 

(§ 18 a § 175 správního řádu). Důkazní povaha záznamu má pro účely vedení řízení 

významné právní důsledky. Rozšířený senát NSS k tomu uvádí, že „bezprostřednost a přímost 

pozorování je nenahraditelný rys v řízení před Radou a není možno se mu vyhnout odkazem 

na zprostředkovanou analýzu, aniž by členové Rady záznam, za který mohou udělit citelnou 

pokutu, na vlastní oči viděli. Lze totiž předpokládat, že v mnoha případech se jedná o hraniční 

jevy, jejichž hodnocení má vysoce subjektivními
244

 a hodnotové aspekty, které úřednická 

analýza, která jej shrnuje, rozhodně nemůže nahradit. Nutno podotknout, že nejen hodnocení, 

ale i sama selekce do analýzy je projevem subjektivního náhledu na věc, takže by v případě, 

že by analýza nahradila protokol, došlo k situaci, kdy de facto rozhodovali nikým nevolení 

úředníci namísto osobního rozhodování členů Rady.“ Zdůraznil rovněž důležitost požadavku 

na osobní výkon mandátu člena Rady. „Potřeba osobního rozhodování členů Rady pak 

vyvstane např. v souvislosti s pravomocí Rady dohlížet na dodržování zásad objektivity 

a vyváženosti v politicko-publicistických pořadech.“ Důkaz totiž musí s ohledem na zásadu 

bezprostřednosti provést Rada, pouze ta je správním orgánem rozhodujícím ve věci, a ta je 

také povinna vypracovat o provedení důkazu protokol. K provedení důkazu ohledáním 

záznamu pořadu tedy nepostačí analýza provedená zaměstnanci Úřadu Rady v rámci 

monitoringu, byť by o tom vypracovala protokol, takový protokol může být pouze podkladem 

rozhodnutí, důkaz ohledáním ovšem nahradit nemůže. Úřad Rady není ze zákona nadán 

žádnou pravomocí, nemůže tedy Radu suplovat v provádění důkazů.
245

 

 

Shledá-li Rada, že zákon byl porušen, a je-li splněna podmínka předchozího upozornění, 

přistoupí k uložení pokuty. Pro porušení povinností objektivity a vyváženosti dle § 31 odst. 2 

a  odst. 3 ZRTV uloží Rada provozovateli vysílání podle § 60 odst. 1 písm. b) a odst. 7 

písm. a) pokutu ve výši od 5.000,- Kč do 2.500.000,- Kč. Zákon tedy Radě dává možnost 

uložit pokutu v daném rozmezí za použití správního uvážení.
246

 Úvaha Rady je přitom 
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 Srov. zásadu materiální pravdy dle § 3 správního řádu. 
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 Usnesení rozšířeného senátu NSS ze dne 3. 4. 2012, sp. zn. 7 As 57/2010 
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 Sic 
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 Usnesení rozšířeného senátu NSS ze dne 3. 4. 2012, sp. zn. 7 As 57/2010 
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 VOPÁLKA, Vladimír a STAŠA, Josef. In: HENDRYCH, Dušan a kol. Správní právo: obecná část. 

9. vydání. 2016. Praha: C. H. Beck, 2016. s. 55; blíže se správnímu uvážení věnuji v podkapitole 4.1. 
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omezena kromě minimální a maximální částky řadou kritérií stanovených zákonem. V obecné 

rovině jde o základní zásady správního rozhodování, včetně zásady přiměřenosti, povinnosti 

rozhodovat obdobné případy obdobným způsobem, rozhodovat v souladu s veřejným zájmem 

a bez zbytečných průtahů.
247

 Zároveň je třeba respektovat ústavní limity zásahů do svobody 

projevu a práva na informace.
248

 Dále podle § 61 odst. 2 ZRTV musí Rada zohledňovat také 

tato specifičtější kritéria: 

1) povaha vysílaného programu – v tomto případě půjde o zpravodajské 

a politicko-publicistické pořady; 

2) 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 – zde může Rada především 

u provozovatelů vysílání ze zákona zohlednit fakt, že poskytování objektivních, 

ověřených a ve svém celku vyvážených informací je jejich hlavním úkolem 

v rámci veřejné služby, což ovšem neznamená, že by odpovědnost provozovatelů 

komerčního vysílání byla nutně nižší, a to zejména v případech, kdy takový 

provozovatel zaujímá na mediálním trhu významné místo, např. pokud jeho 

zpravodajská relace vykazuje velmi vysokou sledovanost;
249

 

3) závažnost věci – porušení zásad objektivity a vyváženosti považuje Rada vždy 

za závažné;
250

 

4) míra zavinění – odpovědnost provozovatelů vysílání je koncipována jako 

odpovědnost objektivní, lze nicméně zohlednit např. fakt, nakolik mohl 

provozovatel vysílání obsah daného pořadu či programu ovlivnit, tato možnost 

je výrazně snížena u provozovatelů převzatého vysílání, vyšší bude u pořadů, které 

provozovatel sám vyrábí; 

5) rozsah, typ a dosah závadného vysílání; 

6) výše případného finančního prospěchu – např. v situaci, kdy by ve vysílání 

docházelo k jednostrannému zvýhodňování konkrétní politické strany, která by 

za tuto činnost provozovateli poskytla peněžní dar; 

7) stanovisko věcně příslušného samoregulačního orgánu uvedeného v seznamu 

samoregulačních orgánů – jedná se o: Asociaci televizních organizací (ATO) 
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 Srov. § 2 odst. 3, 4 a § 6 správního řádu. 
248

 Viz podkapitola 2.6. 
249

 Rozsudek NSS ze dne 26. 5. 2010, sp. zn. 3 As 6/2010 
250

 Viz např. rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 21. 10. 2009, sp. zn. 9 Ca 212/2009. 
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a Sdružení pro internetový rozvoj v České republice, z.s.p.o. (SPIR);
251

 stanovisko 

musí být Radě doručeno v písemné formě do 10 pracovních dnů ode dne zahájení 

řízení o správním deliktu. 

Od novelizace provedené změnovým zákonem je výčet kritérií v ust. § 61 ZRTV užší, 

výslovně jsou zde uvedena pouze kritéria 1), 2) a 7). Zbylá výše popsaná kritéria ovšem 

zůstávají relevantní i po novele – NPřesZ obsahuje vlastní výčet kritérií pro ukládání 

správních trestů, který se s výše uvedenými částečně překrývá, je dokonce o něco širší 

(např. jako přitěžující okolnost uvádí recidivu).
252

 Za zvláštní zmínku stojí ust. § 44 NPřesZ, 

který vyjmenovává případy, za kterých lze mimořádně snížit výměru pokuty pod dolní hranici 

stanovenou zákonem, nejméně však do výše jedné pětiny této hranice. Jde zejména o případy, 

kdy vzhledem k okolnostem případu a osobě pachatele lze dosáhnout jeho nápravy i takto 

sníženou pokutou, nebo pokud by byla pokuta nepřiměřeně přísná. S ohledem na už tak 

nízkou dolní hranici pokuty ovšem neočekávám, že by Rada v praxi možnost mimořádného 

snížení výše pokuty v případě daných přestupků hojněji využívala. 

 

Ještě důležitějším důsledkem změnového zákona je nová formulace uvozující výše popsaná 

kritéria pro správní trestání v ZRTV (§ 61 odst. 2).
253

 Z té vyplývá, že Rada od 1. 7. 2017 již 

nemusí nutně ukládat pouze pokuty, ale může uložit i jiný správní trest podle NPřesZ; může 

jít teoreticky o: napomenutí (§ 45), propadnutí věci (§ 48), propadnutí náhradní hodnoty 

(§ 49) i zveřejnění rozhodnutí o přestupku (§ 50).
254

 Za porušení zásad objektivity 

a vyváženosti však nemůže uložit trest zákazu činnosti, neboť ten lze uložit pouze, pokud tak 

výslovně stanoví zvláštní zákon (§ 47 odst. 2 NpřesZ). Ani opakované porušování povinností 

dle § 31 ZRTV není samo o sobě důvodem pro odebrání licence k vysílání. Teoreticky však 

může být důvodem zrušení registrace provozovateli převzatého vysílání, když § 64 odst. 2 

písm. a) ZRTV uvádí jako důvod pro zrušení registrace jakékoliv „závažné“ porušení ZRTV 

či mezinárodní dohody.
255

 Odebírání registrace už je však spíše věcí regulace přístupu než 

regulace obsahu a navazujícího správního trestání. 
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 Seznam samoregulátorů uvádí RRTV na svých internetových stránkách, seznam je dostupný z: 

http://www.rrtv.cz/cz/static/prehledy/seznamy-provozovatelu/list_other_coop.htm  
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 Srov. § 37 a násl. NPřesZ. 
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 „Při určení druhu a výměry správního trestu za porušení povinnosti podle tohoto zákona Rada přihlíží…“ 
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 Ke zveřejňování rozhodnutí o uložení pokuty docházelo dosud i bez právní úpravy takového správního trestu, 

a to na internetových stránkách RRTV. Taková publikace má však spíše charakter informativní ve vztahu 

k veřejnosti než charakter sankce. Rada ostatně zveřejňovala i rozsudky, ve kterých soudy její rozhodnutí 

o pokutách zrušily. 
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 Srov. § 63 a § 64 ZRTV, zejména pak ust. § 64 odst. 2 písm. a) ZRTV. 

http://www.rrtv.cz/cz/static/prehledy/seznamy-provozovatelu/list_other_coop.htm
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Další novinkou je možnost Rady upustit od uložení správního trestu. Podle § 43 NPřesZ 

tak lze učinit ve dvou případech: jednak pokud Rada nekonala společné řízení o více 

přestupcích téhož pachatele a již uložený trest za některý z nich lze považovat za postačující, 

jednak pokud lze očekávat, že již samotné projednání věci před Radou postačí k nápravě 

pachatele. Teoreticky může Rada využít také institut podmíněného upuštění od uložení 

správního trestu podle § 42 NPřesZ, avšak pouze ve specifických případech, kdy pachatel 

přestupkem způsobil škodu (tj. újmu majetkovou) nebo se bezdůvodně obohatil; pak se 

ve výroku rozhodnutí o přestupku pachateli stanoví lhůta k náhradě přestupkem způsobené 

škody nebo k vydání bezdůvodného obohacení, včetně způsobu, jakým tak má učinit – pokud 

tak pachatel ve lhůtě neučiní, Rada mu správní trest uloží. Je otázkou, nakolik bude tento 

institut v praxi využíván. Odpověď závisí na tom, jak aktivní bude Rada při vyhledávání 

případných poškozených,
256

 respektive na aktivitě samotných poškozených, kteří svůj nárok 

musí u RRTV uplatnit nejpozději při prvním ústním jednání (nekoná-li se, pak ve lhůtě určené 

Radou). Delikty páchanými prostřednictvím médií častěji dochází k nemajetkové újmě 

(zásahy do osobnostních práv) než k újmě majetkové nebo k bezdůvodnému obohacení, 

nemajetkovou újmu však Rada řešit nemůže.
257

 

 

Poškozený je podle nové úpravy účastníkem přestupkového řízení v té jeho části, která se týká 

jím uplatněného nároku na náhradu škody nebo vydání bezdůvodného obohacení [§ 68 

písm. b)]. Poškozeným se stává uplatněním svého nároku ve výše popsané lhůtě. Rada 

rozhodne o náhradě škody nebo vydání bezdůvodného obohacení k návrhu poškozeného 

podle § 70 NPřesZ (i bez současného upuštění od uložení správního trestu), v tzv. adhezním 

řízení (srov. § 89 NPřesZ). Toto řízení je jakousi výjimkou ze zásady nezávislého uplatňování 

veřejného a soukromého práva, kdy správní orgán fakticky rozhoduje o soukromoprávních 

nárocích osob; NPřesZ tuto skutečnost reflektuje tak, že připouští možnost správních orgánů 

(RRTV) odkázat poškozeného s jeho nárokem (nebo jeho částí) na příslušný orgán,
258

 např. 

pokud nelze v přestupkovém řízení škodu spolehlivě zjistit bez zbytečných průtahů. 

 

Výsledkem řízení o správním deliktu (přestupku) je správní rozhodnutí (§ 67 a násl. správního 

řádu, § 93 NPřesZ). Rozhodnutí musí být písemné, obsahuje část výrokovou, odůvodnění 

                                                 
256

 Je povinností Rady vyrozumívat o přestupcích všechny jí známé potenciální poškozené (§ 70 odst. 1 NPřesZ). 
257

Příkladem majetkové újmy způsobené přestupkem může být ušlý zisk z obchodní smlouvy, která byla 

poškozenému vypovězena z důvodu ztráty důvěry poté, co se druhá smluvní strana seznámila s obsahem 

neobjektivní reportáže, kriticky zaměřené vůči poškozenému. 
258

 V tomto případě typicky na civilní soudy, viz podkap. 2.5. 
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a poučení. Výroková část musí obsahovat označení účastníků řízení spolu s údaji potřebnými 

k jejich jednoznačné identifikaci (název, sídlo), označení zákonných ustanovení, podle 

kterých bylo rozhodnuto, výši pokuty včetně údajů potřebných k jejímu řádnému zaplacení, 

tj. splatnost (30 dnů od právní moci dle § 61 odst. 4 ZRTV) a číslo účtu, totéž platí 

i pro případné výroky o náhradě škody, vydání bezdůvodného obohacení nebo o náhradě 

nákladů řízení. Důležitou částí výroku je podrobná specifikace skutku tak, aby jej nebylo 

možno zaměnit s jakýmkoliv jiným skutkem, tudíž je třeba označit příslušný program a pořad 

(případně reportáž, příspěvek), čas odvysílání, v čem porušení zákona přesně spočívalo, 

včetně právní kvalifikace skutku. Nestačí pouze označit pořad a příslušené ustanovení ZRTV, 

které bylo porušeno. 

 

Správní rozhodnutí o uložení pokuty přijímá Rada jako kolektivní orgán. Rada je 

usnášeníschopná, pokud je přítomna nadpoloviční většina jejich členů a její předseda 

nebo některý z místopředsedů, na rozhodnutí se musí usnést nadpoloviční většina členů Rady 

(§ 8 odst. 1 a 2 ZRTV), jde o speciální úpravu ve vztahu k ustanovením o řízení 

před kolegiálním orgánem v § 134 správního řádu. Vyšší předepsané kvorum lze chápat jako 

prvek posilující legitimitu rozhodnutí Rady. Při hlasování se Rada řídí svým jednacím řádem 

(§ 134 odst. 5 správního řádu, § 8 odst. 4 ZRTV). Podle čl. 3 odst. 1 Jednacího řádu Rady 

přijímá Rada hlasováním správní rozhodnutí. Podle čl. 7 odst. 1 Jednacího řádu Rady řídí 

hlasování předseda Rady, o hlasování se sepisuje protokol, kde musí být uveden předmět 

hlasování citací příslušného usnesení, které bylo hlasováno, a jak k usnesení hlasovali 

jednotliví radní, tito protokol stvrdí svým podpisem (§ 134 odst. 3 správního řádu). Protokol 

se zapečetí do obálky, která se následně vkládá do příslušného spisu.
259

 Tím je zajištěn 

záznam o skutečné vůli Rady, dle kterého může být později zkontrolováno, zda rozhodnutí 

o uložení pokuty doručené účastníku řízení skutečně odpovídá tomu, co Rada odhlasovala. 

Usnesení Rady musí bezpodmínečně obsahovat veškeré náležitosti výroku rozhodnutí. Rozdíl 

mezi výrokem obsaženým v usnesení Rady a výrokem v rozhodnutí doručovaném účastníkům 

má za následek nezákonnost písemného vyhotovení rozhodnutí, byť by rozdíl spočíval 

v takových „margináliích“, jako je číslo účtu, na který má být pokuta uhrazena, nebo lhůta 

splatnosti.
260

 Je rovněž nepřípustné, aby byl v písemném vyhotovení formulován odlišně 
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 Zapečetěný protokol je vyloučen z nahlížení do spisu (§ 134 odst. 3 správního řádu), tím však není dotčeno 

právo soudu jej přezkoumávat. 
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 Rozsudek NSS ze dne 7. 2. 2013, sp. zn. 7 As 101/2012 
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skutek, za který je pokuta ukládána, byť by šlo o pouhou konkretizaci („rozepsání“).
261

 

V takových případech by pak bylo lhostejno, zda údaje do písemného výroku doplnil člen 

RRTV nebo zaměstnanec Úřadu Rady. 

 

Podle § 79 odst. 5 SŘ ukládá Rada spolu s pokutou také povinnost zaplatit náklady řízení. 

Jejich výše se stanovuje podle prováděcího právního předpisu, kterým je vyhláška 

Ministerstva vnitra č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, 

které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení. Podle § 6 

odst. 1 vyhlášky činí paušální částka nákladů správního řízení, které účastník vyvolal 

porušením své právní povinnosti, 1.000,- Kč. 

 

Odůvodnění rozhodnutí (§ 68 správního řádu) musí obsahovat důvody, které k rozhodnutí 

vedly (veškeré úvahy, použité podklady a důkazy), především pak rozbor neurčitých právních 

pojmů a důsledné podřazení skutku pod takto interpretovanou povinnost. V odůvodnění Rada 

rovněž uvede, jak se vypořádala s návrhy, námitkami a vyjádřeními účastníka řízení 

k podkladům rozhodnutí. Poučení (§ 68 odst. 5 správního řádu) obsahuje informaci o tom, 

že proti danému rozhodnutí lze podat opravný prostředek. V tomto případě nepůjde 

o odvolání ani rozklad podle správního řádu, neboť jejich podání ZRTV výslovně vylučuje 

v § 66, nýbrž o správní žalobu. Poučení uvede, ke kterému soudu se žaloba podává, v jaké 

lhůtě, a že žaloba má odkladný účinek (§ 61 odst. 4 ZRTV). 

 

Podstatnou změnou od 1. 7. 2017 je nová úprava zániku odpovědnosti za přestupky 

dle ZRTV, respektive zániku práva Rady na postih správního deliktu. Důvody zániku 

odpovědnosti za přestupek jsou stanoveny v § 29 NPřesZ, vedle smrti nebo zániku 

provozovatele vysílání bez právního nástupce
262

 a vyhlášení amnestie jde také o uplynutí 

promlčecí doby. Její délka činí dle § 30 písm. b) NPřesZ tři roky. Před novelou provedenou 

změnovým zákonem přitom ZRTV stanovil v § 61 odst. 1 lhůty, ve kterých muselo být 

rozhodnutí vydáno, a jejichž nedodržení znamenalo prekluzi práva Rady na postih příslušného 

deliktu: objektivní lhůta činila nejdéle 3 roky ode dne porušení povinnosti, subjektivní lhůta 

činila 1 rok ode dne, kdy se Rada o porušení povinnosti dozvěděla. Stanovení počátku běhu 
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 Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 21. 10. 2009, sp. zn. 9 Ca 212/2009 
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NPřesZ stojí na zásadě přechodu odpovědnosti za přestupek na právní nástupce právnických osob 

a podnikajících fyzických osob (§ 33 a § 34 NPřesZ). 
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subjektivní lhůty činilo v praxi problémy pro svou vágní formulaci v zákoně,
263

 navíc se lhůta 

nestavila během řízení před soudem.
264

 Zrušení rozhodnutí o uložení pokuty v řízení 

před soudem (které je často zdlouhavé), byť třebas jen z formálních důvodů, mohlo prakticky 

znamenat vyloučení postihu za daný delikt. Stejné ustanovení ZRTV také stanovilo 

maximální lhůtu, ve které mohla RRTV zahájit řízení o uložení pokuty (do 3 měsíců ode dne, 

kdy jí byl doručen vyžádaný záznam vysílání). 

 

Změnový zákon všechny lhůty z § 61 odst. 1 ZRTV odstranil. Jako náhrada slouží zmíněná 

tříletá promlčecí doba dle § 30 písm. b) NPřesZ. Doba počíná běžet dnem následujícím po dni 

spáchání přestupku, tedy po ukončení jednání, kterým byl přestupek spáchán, v případě 

pokračování v přestupku (§ 7 NPřesZ) po dni, kdy došlo k poslednímu dílčímu útoku.
265

 

Takto se počátek promlčecí doby může z důvodu pokračování posunout např. tehdy, pokud 

bude závadný pořad opakovaně reprízován. Vliv na běh promlčecí doby by naopak nemělo 

mít zveřejnění takového pořadu na internetových stránkách provozovatele vysílání (nebo jeho 

neodstranění) jako AVMSV, neboť na tyto audiovizuální služby se delikt dle § 60 odst. 1 

písm. b) ZRTV nevztahuje. Ustanovení § 32 NPřesZ vyjmenovává případy, kdy se promlčecí 

doba přerušuje či staví, i v takových případech však k promlčení dojde nejpozději do 5 let 

(§ 32 odst. 3 NPřesZ). Nahrazením lhůt v § 61 odst. 1 ZRTV podrobnější úpravou promlčení 

se snad povedlo překonat předchozí interpretační problémy, které jsem nastínil výše. Zde 

bych předně upozornil, že se do promlčecí doby nově již nezapočítává doba, po kterou je 

vedeno soudní řízení správní [§ 32 odst. 1 písm. c)]. 
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 Podle starší judikatury NSS se nemohl počátek subjektivní lhůty vztahovat ke zjištěním činěným analytiky 

Úřadu v rámci monitoringu, nýbrž bylo třeba jej vztáhnout k okamžiku, kdy důvodné podezření o spáchání 

deliktu pojala Rada jakožto orgán příslušný rozhodovat, přičemž tento okamžik by musel být objektivně 

seznatelný ze správního spisu. Zpravidla se tedy počátek běhu lhůty spojoval se zahájením správního řízení. Pod 

vlivem judikatury Ústavního soudu (který zejména zdůrazňoval hlavní účel subjektivní lhůty, tedy ochranu 

účastníků a tlak na rychlejší rozhodování RRTV) později NSS pomocí zásady in dubio pro reo dovodil 

vyvratitelnou domněnku, že se Rada dozvídá o porušení zákona v okamžiku odvysílání onoho deliktního sdělení, 

pokud správní spis neobsahuje dostatečné podklady pro určení okamžiku počátku běhu subjektivní prekluzivní 

lhůty. Podrobněji viz nález Ústavního soudu ze dne 11. 1. 2010, sp. zn. IV. ÚS 946/09, nález Ústavního soudu 

ze dne 17. 2. 2010, sp. zn. I. ÚS 1898/09, rozsudek NSS ze dne 27. 9. 2013, sp. zn. 8 As 12/2012; dále viz 

POUPEROVÁ, Olga. Institucionální aspekty regulace médií. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016. s. 108-112. 
264

 Srov. znění § 41 soudního řádu správního a § 61 ZRTV ve znění před účinností změnového zákona; 

ROZEHNAL, Aleš. Zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších 

zákonů: Zákon č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně některých zákonů 

(zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání): komentář. 2. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 

2011. s. 188 
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 Srov. § 31 NPřesZ. 
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Nad rámec výše uvedeného § 61 odst. 3 ZRTV stanoví ještě lhůtu 270 dnů ode dne zahájení 

řízení, ve které by Rada měla vydat rozhodnutí o přestupku, jde nicméně o lhůtu 

pořádkovou.
266

 K jejímu běhu je nicméně vhodné opět zdůraznit, že je to RRTV jakožto 

kolektivní orgán, kdo přestupky projednává a kdo je nadán pravomocí zahájit přestupkové 

řízení – nikoliv Úřad Rady nebo jiný subjekt monitorující vysílání. Úřad Rady není správním 

úřadem, nebyl zřízen zákonem,
267

 není nadán žádnou pravomocí, a tudíž jej nelze považovat 

ani za správní orgán ve smyslu § 1 odst. 1 správního řádu nebo § 4 odsst. 1 písm. a) soudního 

řádu správního.
268

 

 

Zajímavý prostor pro případnou obranu budoucích obviněných provozovatelů vysílání otevírá 

výslovná úprava okolností vylučujících protiprávnost v ustanoveních § 24 a násl. NPřesZ. 

Teprve budoucí rozhodovací praxe RRTV a soudů ukáže, zda lze např. zveřejnění neověřené 

domněnky o bezprostřední hrozbě teroristického útoku ospravedlnit krajní nouzí (ochranou 

bezpečnosti osob). Argumenty o dodržení pravidel žurnalistické etiky a stanovených 

redakčních postupů (např. odkazem na příslušné etické kodexy) lze zas podpořit tvrzení 

o vyloučení protiprávnosti inkriminovaných reportáží z důvodu přípustného rizika (§ 27 

NPřesZ). Provozovatelé vysílání, kteří jsou právnickými osobami, mohou pro svou obranu 

v přestupkovém řízení eventuálně využít také ustanovení § 21 NPřesZ, podle kterého se 

mohou zprostit odpovědnosti za přestupek tím, že prokáží vynaložení veškerého úsilí, 

které po nich bylo možno požadovat (včetně potřebné kontroly), aby přestupku zabránili. 
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 Lhůta je podstatně delší než šedesátidenní lhůta pro vydání rozhodnutí stanovená v NPřesZ, reflektuje povahu 

řízení před RRTV, mimo časové náročnosti jednotlivých úkonů v řízení je zohledněna také kolektivní povaha 

Rady, která se nezřídka schází třebas i v měsíčních intervalech (viz důvodová zpráva ke změnovému zákonu). 
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 Srov. čl. 79 odst. 3 Ústavy. 
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4 Přezkum objektivity a vyváženosti ve správním soudnictví 

  

Před správními soudy se problematika objektivity a vyváženosti v médiích řeší hned ve dvou 

typech řízení. Prvním typem je řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu podle § 65 

a násl. zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní
269

 (blíže viz podkapitola 4.1). V tomto 

řízení rozhoduje krajský soud o žalobě proti rozhodnutí RRTV o udělení pokuty, respektive 

o přestupku. Opravným prostředkem proti pravomocnému rozhodnutí krajského soudu je pak 

kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu. Následně pak přichází v úvahu jako další 

prostředek ochrany i stížnost k Ústavnímu soudu a k ESLP; udílení sankcí pro porušení zásad 

objektivity a vyváženosti je nepochybně zásahem do základních práv a svobod, a to nejen 

do svobody projevu a informační svobody podle čl. 17 podle Listiny, ale také do majetkové 

sféry provozovatelů rozhlasového a televizního vysílání, tedy do práva vlastnit majetek dle čl. 

11 odst. 1 Listiny (pokud byla uložena pokuta); specifickým důvodem stížnosti pak může být 

i tvrzený zásah do práva na spravedlivý proces. 

 

Druhým typem řízení je řízení o neplatnosti voleb nebo hlasování podle § 90 SŘS. 

Neobjektivní a nevyvážené informování se může dostat do výrazné kolize s požadavkem 

na čestnou a poctivou politickou kampaň, jak ji vyžadují volební zákony, a to dokonce 

takovým způsobem, že to za určitých podmínek může způsobit i neplatnost volby (voleb) 

a nutnost jejího (jejich) opakování. Judikatura správních soudů pak zpětně ovlivňuje praxi jak 

RRTV, tak i médií samotných, a to definováním určitých principů, které musejí být v rámci 

volební kampaně dodržovány (blíže viz podkapitola 4.2). 

 

4.1 Přezkum rozhodnutí RRTV ve správním soudnictví 

 

Řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu upravuje SŘS v ustanovení § 65 a  násl. 

Žalobu lze podat do dvou měsíců od doručení písemného vyhotovení rozhodnutí o pokutě 

dotčenému provozovateli vysílání (žalobci, § 70 SŘS). Žaloba ve správním soudnictví 

je jedinou přímou možností obrany proti rozhodnutí RRTV v rukou účastníka. Z tohoto 

důvodu se neuplatní pravidlo dle § 68 písm. a) SŘS o nepřípustnosti žaloby z důvodu 

nevyčerpání opravných prostředků. 
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 Dále jen SŘS. 
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Žaloba musí kromě obecných náležitostí podání (§ 37 SŘS) obsahovat označení napadeného 

rozhodnutí včetně dne jeho doručení žalobci a označení výroků rozhodnutí, které žalobce 

napadá; pokud by žaloba směřovala pouze proti odůvodnění rozhodnutí, šlo by o žalobu 

nepřípustnou dle § 68 písm. d) SŘS. Dále musí žaloba obsahovat žalobní body (námitky), 

z nichž musí být patrny skutkové a právní důvody, z jakých žalobce považuje rozhodnutí 

RRTV za nezákonné nebo nicotné, návrhy na provedení důkazů k prokázání žalobních tvrzení 

a návrh výroku rozsudku (§ 71 SŘS). 

 

Co se týče důvodů, ze kterých lze rozhodnutí Rady napadnout, tím základním je nezákonnost 

rozhodnutí. Nezákonností rozhodnutí se rozumí rozpor s právním řádem, tj. zejména porušení 

zákona (případně zákonného opatření senátu), ale i ústavního pořádku, mezinárodní smlouvy 

závazné podle čl. 10 Ústavy ČR, eventuálně rozpor se závaznými právními předpisy Evropské 

unie.
270

 

 

Za specifický případ nezákonnosti označuje § 78 odst. 1 SŘS případ, kdy „správní orgán 

překročil zákonem stanovené meze správního uvážení nebo jej zneužil.“ Z této formulace se 

dovozuje, že pokud správní orgán při své úvaze zákonem stanovené meze správního uvážení 

nepřekročil nebo jej nezneužil, soud již do jeho úvahy zásadně nemůže zasahovat.
271

 Zde je 

důležité vymezit pojem správního uvážení, a zejména ho pak odlišit od tzv. neurčitých 

právních pojmů, neboť tyto výrazy bývají někdy směšovány, a to dokonce i v soudní praxi. 

 

Správním uvážením se rozumí zákonem umožněný postup, kdy vykonavatel veřejné správy, 

na základě zhodnocení skutkového a právního stavu, vybírá ze dvou či více alternativ 

rozhodnutí (právních následků).
272

 V případě ukládání pokut za porušení zásad objektivity 

a vyváženosti spočívá taková úvaha RRTV v tom, jak vysokou pokutu provozovateli vysílání 

uloží. ZRTV v § 60 odst. 7 písm. a) stanoví Radě nepřekročitelné minimum (5.000,- Kč) 

a maximum (2.500.000,- Kč). Pokud by Rada uložila např. pokutu ve výši 3.000.000,- Kč, 

jednalo by se o jednoznačný případ překročení zákonem stanovených mezí správního uvážení. 

Jak jsem však uvedl již v podkapitole 3.4, nejedná se o jediné omezení, které ze zákona 

pro ukládání pokut plynou. Zákon nezřídka stanovuje další vodítka, kterými se správní orgán 
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9. vydání. 2016. Praha: C. H. Beck, 2016. s. 384 
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 SLÁDEČEK, Vladimír. Obecné správní právo. 3. aktualizované a upravené vydání. Praha: Wolters Kluwer 
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ve své úvaze musí řídit. Zde půjde především o kritéria uvedená v § 61 odst. 2 ZRTV
273

 

a § 37 a násl. NPřesZ. Rada proto obvykle ve svých rozhodnutích o uložení pokuty jednotlivá 

kritéria vypisuje, a ke každému z nich alespoň jednou větou uvádí, jakým způsobem jej 

zohlednila, přičemž ze souhrnu těchto hodnocení pak odvozuje, proč ukládá pokutu v dané 

výši. To souvisí s tím, že aplikace správního uvážení musí být v rozhodnutí vždy náležitě 

odůvodněna, a to v takovém rozsahu, aby měl soud možnost ji náležitě přezkoumat z hlediska 

dodržení či nedodržení zákonných mezí. Pokud by odůvodnění absentovalo nebo by bylo 

nedostatečné (např. by obsahovalo pouze zopakování zákonných kritérií, ale již by z něj 

nebylo seznatelné, jakým způsobem byla aplikována na daný případ), bylo by to důvodem 

zrušení rozhodnutí, ke kterému soud přistoupí bez nařízení jednání [§ 76 odst. 1 písm. a) 

SŘS]. Je povinností (nikoli pouze právem) Rady správní uvážení aplikovat.
274

 

 

O zneužití správního uvážení se jedná v případě, kdy je použito jiným způsobem nebo 

k jiným účelům, než předpokládá znění, účel nebo smysl zákona. Nemusí jít pouze o střet 

se zákonnou úpravou konkrétní pravomoci, ale také o kolizi se základními zásadami správní 

činnosti nebo s ústavně chráněnými hodnotami a principy.
275

 Odlišení zneužití od překročení 

zákonných mezí ovšem zřejmě nemá valný význam. Poukazuje se, že (takto pojaté) zneužití 

správního uvážení bude vždy zároveň překročením jeho zákonných mezí.
276

 

 

Zásadně platí, že kromě eventuálního překročení zákonných mezí (popř. zneužití) již soud 

použití správního uvážení nepřezkoumává – neřeší tak např., zda bylo přijato řešení 

nejvhodnější nebo nejúčelnější.
277

 Výjimkou z této zásady je ustanovení § 78 odst. 2 SŘS: 

„Rozhoduje-li soud o žalobě proti rozhodnutí, jímž správní orgán uložil trest za správní delikt, 

může soud, nejsou-li důvody pro zrušení rozhodnutí podle odstavce 1, ale trest byl uložen 

ve zjevně nepřiměřené výši, upustit od něj nebo jej snížit v mezích zákonem dovolených, lze-li 

takové rozhodnutí učinit na základě skutkového stavu, z něhož vyšel správní 

orgán, a který soud případně vlastním dokazováním v nikoli zásadních směrech doplnil, 

a navrhl-li takový postup žalobce v žalobě.“ Toto ustanovení lze chápat jako snahu 
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o vyhovění požadavku na přezkum trestních obvinění v plné jurisdikci ve smyslu čl. 6 odst. 1 

EÚLP a navazující judikatury ESLP.
278

 Možnost soudu moderovat výši trestu bývá některými 

autory kritizována jako narušení pravidel dělby moci, neboť dochází k nahrazení správního 

uvážení uvážením soudu, tedy k extenzi moci soudní do moci výkonné.
279

 Z tohoto důvodu se 

jeví vhodným, aby soudy tuto pravomoc využívaly spíše výjimečně (v případech skutečně 

zjevně nepřiměřené výše správního trestu), a aby naopak upřednostňovaly kasační přístup, 

tj. aby trest neměnily, nýbrž rozhodnutí pro nezákonnost rušily, a nechaly věc k novému 

posouzení správnímu orgánu, přičemž správní orgán bude vázán právním názorem soudu.
280

 

 

Judikatura nasvědčuje tomu, že se soudy takového rezervovaného přístupu drží, někdy 

dokonce až příliš. To se týká rozhodnutí správních soudů, které se věnovaly přezkumu 

neurčitých právních pojmů, a to včetně neurčitých právních pojmů objektivita a vyváženost. 

Např. v rozsudku sp. zn. 4 As 2/2008 čtvrtý senát NSS uvedl: „Při interpretaci neurčitého 

pojmu a podřazení jednání delikventa pod jeho rozsah se jedná o výlučnou pravomoc 

příslušného správního orgánu dotvářet právo v konkrétním případu, kterou zákonodárce 

svěřuje pouze jemu, nikoliv však soudu. Přezkoumává-li k námitce účastníka řízení soud 

interpretaci neurčitého pojmu správním orgánem, je jeho úkolem kontrola zákonnosti 

aplikace neurčitých pojmů a zejména přezkum odůvodnění v intencích zásad uvedených výše. 

Soudu však nepřísluší, aby správní orgán nahradil, provedl sám vlastní hodnocení a učinil 

závěr, zda předmětné jednání naplnilo či nenaplnilo neurčitý právní pojem, neboť by tak 

nepřípustným způsobem zasáhl do činnosti správního orgánu“.
281

 

 

Nutno předeslat, že aplikace neurčitých právních pojmů na jedné straně, a na druhé straně 

aplikace správního uvážení, jsou dvě různé věci, zároveň však mají i určité shodné rysy. 

Neurčitými právními pojmy jsou ty pojmy, které nelze úspěšně zcela přesně právně definovat. 

Jejich obsah a rozsah může být proměnlivý, bývá podmíněn společenským vývojem, vývojem 

poznání, místem i časem aplikace. Společným rysem se správním uvážením je, že v obou 

případech zákonodárce vytváří určitý prostor pro vlastní úvahu správního orgánu, 
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čímž veřejné správě umožňuje pružněji reagovat v různých situacích. V obou případech 

se také počítá s tím, že je veřejná správa na základě své odbornosti a blízkosti adresátům 

právních norem povolanější a schopnější řešit konkrétní situace příhodnějším způsobem, 

než zákonodárce.
282

 

 

Na rozdíl od správního uvážení však úvaha správního orgánu při výkladu neurčitých právních 

pojmů spočívá ve výkladu (interpretaci) a následném podřazení konkrétního skutkového stavu 

pod takto vyložený pojem.
283

 Ve vztahu k rozhodování RRTV jde tedy o úvahu v tom, co jsou 

to ony zásady objektivity a vyváženosti, a v čem je konkrétní pořad porušuje. Pokud Rada 

dojde k závěru, že skutková podstata správního deliktu byla naplněna, musí na to zareagovat 

postupem, který zákon předvídá, je tedy její povinností např. upozornit na porušení zákona, 

zahájit správní řízení z moci úřední nebo uložit pokutu. V tomto ohledu se interpretace 

neurčitých právních pojmů neodlišuje od interpretace pojmů určitých či legálně definovaných. 

Navíc je třeba zdůraznit, že zatímco u správního uvážení plyne omezená možnost soudu 

přezkoumávat správní uvážení přímo ze zákona (SŘS, viz výklad výše), pro omezenost 

přezkumu neurčitých právních pojmů žádný zákonný podklad nalézt nelze. Rozšířený senát 

NSS se k rozdílu neurčitých právních pojmů od správního uvážení vyslovil v usnesení ze dne 

22. 4. 2014, sp. zn. 8 As 37/2011 takto: „Zákonodárce tímto způsobem vytváří příslušným 

orgánům prostor k tomu, aby zhodnotily, zda konkrétní situace pod neurčitý právní pojem 

spadá, či nikoliv. U neurčitých právních pojmů se zajisté také vyskytuje určitá míra ‚uvážení‘ 

správního orgánu, ta se ovšem zaměřuje na skutkovou podstatu a její vyhodnocení. Výsledkem 

je závěr, který nemá alternativu.“ Absencí alternativy přitom rozšířený senát míní, že pokud 

správní orgán dojde k závěru, že posuzovaná situace pod vyložený neurčitý právní pojem 

spadá, žádný prostor pro uvážení správního orgánu z takové situace už neplyne, a správní 

orgán postupuje z úřední povinnosti. 

 

Závěr o plné přezkoumatelnosti správního uvážení
284

 je ještě podpořen požadavkem plné 

jurisdikce, který zvlášť výrazně vystupuje v případech, kdy proti rozhodnutí o správním 

deliktu neexistuje jiný opravný prostředek, než je právě soudní žaloba. Opačný závěr 

by fakticky znamenal, že by rozhodnutí RRTV nešlo plně přezkoumat co do otázek právních 
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a skutkových, a to i přes to, že zákon přezkum neurčitých právních pojmů na žádném místě 

výslovně neomezuje. Z plné přezkoumatelnosti aplikace neurčitých právních pojmů vyplývá, 

že pokud soud dospěje k odlišnému výkladu neurčitého právního pojmu oproti správnímu 

orgánu (Radě), „může v souladu s § 78. odst. 5 s. ř. s. zavázat správní orgán právním názorem 

vystavěným na hodnocení skutkového stavu, které je odlišné od předchozího hodnocení 

provedeného správním orgánem.“
285

 

 

Důvodem pro zrušení rozhodnutí RRTV mohou být vady řízení uvedené v § 76 odst. 1 a 2 

SŘS. Jedná se o výjimečné případy, kdy lze zrušení provést i bez nařízení jednání 

(jde o výjimku z práva na projednání věci veřejně a v přítomnosti účastníka dle čl. 38 odst. 2 

Listiny). Patří mezi ně: 

a) nepřezkoumatelnost spočívající v nesrozumitelnosti nebo nedostatku důvodů 

rozhodnutí – tj. různé důvody od nesrozumitelnosti výroku po nepřesvědčivá 

odůvodnění rozhodnutí; 

b) rozpor mezi skutkovým stavem popsaným ve spisech a skutkovým stavem, který vzal 

správní orgán za základ napadeného rozhodnutí – např. pokud je třeba rozsáhlého 

nebo zásadního doplnění dokazování; 

c) podstatné porušení ustanovení o řízení před správním orgánem, mohlo-li mít 

za následek nezákonné rozhodnutí o věci samé – např. pokud by provozovateli 

vysílání nebylo vůbec umožněno uplatnit jeho základní procesní práva, jako je právo 

vyjádřit se ke všem provedeným důkazům; 

d) nicotnost rozhodnutí – k té je soud povinen přihlížet i bez návrhu.
286

 

 

Postup při projednávání žaloby upravují ustanovení § 74-77 SŘS. Podle § 75 odst. 1 SŘS 

posuzuje soud žalobu dle skutkového a právního stavu, který tu byl v době rozhodování 

správního orgánu. V souladu s požadavkem plné jurisdikce může soud provádět dokazování, 

přičemž může jít o nové důkazy, rovněž však může znovu provést důkazy již provedené 

v předchozím správním řízení; ve svém rozhodnutí pak hodnotí nově provedené důkazy 

společně s důkazy provedenými v předchozím správním řízení. Pokud pak soud přistoupí 

ke zrušení napadeného rozhodnutí, zahrne správní orgán v dalším řízení tyto důkazy mezi 

podklady pro nové rozhodnutí (§ 78 odst. 6 SŘS).  
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Je-li žaloba důvodná,
287

 soud napadené rozhodnutí zruší formou rozsudku (§ 78 SŘS), 

současně vysloví, že se věc vrací k projednání správnímu orgánu (s výjimkou případu 

moderace výše správního trestu, pokud zároveň nejsou dány důvody pro zrušení rozhodnutí). 

Co se týče přípustné délky soudního řízení, ZRTV nad rámec soudního řádu správního 

stanovuje devadesátidenní lhůtu pro rozhodnutí soudu od podání žaloby (§ 61 odst. 4 ZRTV). 

Nedodržení této lhůty zákon nespojuje se žádnou sankcí, přichází však v úvahu 

soukromoprávní odpovědnost státu za škodu podle zvláštního právního předpisu.
288

 

 

Mimořádným opravným prostředkem proti rozhodnutí správního soudu je kasační stížnost 

k Nejvyššímu správnímu soudu podle § 102-110 SŘS. Důvody pro podání kasační stížnosti 

jsou koncipovány velmi široce (§ 103), patří mezi ně nezákonnost rozhodnutí soudu 

spočívající v nesprávném posouzení právní otázky, vady nebo zmatečnost řízení, 

nepřezkoumatelnost atd. Důvody nepřípustnosti žaloby jsou vyjmenovány v § 104 SŘS, 

jde např. o případy, kdy kasační stížnost směřuje jen proti výroku o nákladech řízení nebo jen 

proti odůvodnění rozhodnutí soudu. Dle § 104 odst. 4 SŘS je důvodem nepřípustnosti kasační 

stížnosti také situace, kdy se stížnost opírá pouze o důvody, které stěžovatel neuplatnil 

v řízení před soudem, jehož rozhodnutí má být přezkoumáváno, ač tak učinit mohl. 

 

NSS může o kasační stížnosti rozhodnout tak, že řízení zastaví (§ 120 a § 47 SŘS), stížnost 

odmítne (§ 120, § 46 a § 104 SŘS), rozsudkem zamítne jako nedůvodnou, anebo je stížnost 

důvodná (§ 110 SŘS). V takovém případě rozhodnutí krajského soudu zruší, a buď věc 

tomuto soudu vrátí k dalšímu řízení (ten bude vázán právním názorem NSS), nebo rozhodne 

o zastavení řízení či odmítnutí žaloby, jestliže k takovému rozhodnutí byly důvody již před 

krajským soudem, anebo sám rozhodne ve věci, pokud k tomu byly důvody již v řízení před 

krajským soudem. 
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4.2 Objektivita a vyváženost ve světle soudního přezkumu voleb 

 

Na více místech této práce byla zdůrazněna významná úloha médií ve vztahu k politice. 

Média se aktivně podílejí na politické agitaci, ať už přímo nebo nepřímo, vědomě 

či nevědomě. Vytvářejí určitý obraz o politicích, politických stranách a ideách v očích 

veřejnosti, který se pak odráží ve volebních výsledcích jednotlivých kandidujících subjektů. 

V tomto ohledu mohou být média zneužívána k manipulaci s veřejným míněním, 

a v konečném důsledku i s volebními preferencemi. Požadavek objektivity a vyváženosti 

v žurnalistice má tento potenciál zmírnit. Avšak pokutování provozovatelů rozhlasového 

a televizního vysílání ex post, vymáhání práva na odpověď u civilních soudů, trestněprávní 

represe a další instituty představené v této práci, to vše jsou procesy příliš zdlouhavé 

a těžkopádné na to, aby mohly nepříznivý dopad na veřejné mínění dostatečně rychle zhojit 

tak, aby se negativní vliv na volební výsledek vyloučil. To obzvláště platí v případech, kdy se 

manipulace v médiích objeví těsně před volbami, nebo dokonce v průběhu voleb. V tomto 

smyslu je jediným skutečně efektivním právním nástrojem k nápravě nezákonností ve vztahu 

k volbám volební soudnictví. 

 

Podle § 90 odst. 1 SŘS se za podmínek stanovených tzv. volebními zákony
289

 může občan 

nebo kandidující subjekt (politická strana, politické hnutí, nezávislý kandidát, sdružení 

nezávislých kandidátů, sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých 

kandidátů) návrhem domáhat rozhodnutí soudu o neplatnosti voleb nebo neplatnosti hlasování 

anebo neplatnosti volby kandidáta. Zjednodušeně řečeno je pro všechny typy těchto řízení 

společné, že jsou jejich účastníky navrhovatel, příslušný volební orgán,
290

 a ten, jehož volba 

byla napadena.
291

 Dalším společným rysem je, že se neplatnosti může dovolávat ten, kdo má 

za to, že byla porušena ustanovení příslušného volebního zákona způsobem, který hrubě 
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ovlivnil výsledek voleb, volby či hlasování.
292

 Takové porušení však nemusí způsobit přímo 

kandidující subjekt. Naopak se může jednat i o osoby třetí, včetně médií. 

 

Z ustanovení volebních zákonů, které se médií přímo dotýkají, je důležitý zákaz publikování 

jakýchkoliv předvolebních a volebních průzkumů v době od třetího dne přede dnem voleb 

do ukončení hlasování.
293

 Se zákazem jednostranného zvýhodňování politických stran a hnutí 

a s požadavkem vyváženosti v médiích pak souvisí zvláštní povinnost ČT a ČRo poskytnout 

bezplatně určitou část vysílacího času v posledních týdnech kampaně kandidujícím 

subjektům, a to před volbami do Poslanecké sněmovny ČR, Evropského parlamentu a před 

volbami prezidentskými.
294

 Tento vysílací čas se rozděluje mezi kandidující subjekty rovným 

dílem, termíny vysílacích časů se určují losem. Vysílací čas využívají kandidující subjekty 

k sebeprezentaci pomocí vlastních reklamních spotů. Volební zákony přitom výslovně 

stanoví, že za obsah takto poskytovaného vysílacího času odpovídá kandidující subjekt, 

nikoliv tedy provozovatel vysílání ze zákona. Protože v takto vyhrazeném vysílacím čase je 

poskytnut všem kandidujícím subjektům stejný prostor, hovoří se o absolutní rovnosti.
295

 

 

Dále jsou zásadní ta ustanovení, která upravují volební kampaň. Zde je vhodné upozornit, 

že její právní úprava prošla v posledních letech reformou, kterou ztělesňuje především zákon 

č. 322/2016 Sb., kterým se mění volební zákony a další související zákony. Nově je volební 

kampaň ve volebních zákonech přímo definována.
296

 Dále tento zákon výrazným způsobem 

modifikoval dosavadní pravidla vedení volebních kampaní, zejména co se týče jejich 

financování, pokusil se o sjednocení pravidel vedení kampaně, a zaměřil se na boj proti 

nečestným způsobům vedení kampaně obcházejícím zákon. 

 

Novinkou je institut tzv. registrovaných třetích osob, což jsou osoby účastnící se kampaně, 

které ovšem nejsou kandidujícím subjektem a kampaň vedou bez vědomí kandidujícího 
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strany, politického hnutí nebo koalice, jejich kandidáta anebo nezávislého kandidáta nebo volební agitace 

ve prospěch kandidující politické strany, politického hnutí nebo koalice, jejich kandidáta nebo nezávislého 

kandidáta, zejména veřejné oznámení určené na jejich podporu anebo sloužící v jejich prospěch, včetně 

jakékoliv doprovodné akce, za které se poskytne nebo obvykle poskytuje úplata. Za volební kampaň se považuje 

i sdělení v neprospěch jiné kandidující politické strany, politického hnutí, koalice, jejich kandidáta nebo 

nezávislého kandidáta.“ 
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subjektu; na registrované třetí osoby pak zákony kladou zvláštní nároky zejména ohledně 

evidence výdajů vynakládaných na kampaň.
297

 Volební zákony přitom stanovují, které osoby 

registrovanými třetími osobami být nemohou. Mezi vyjmenovanými jsou i média: podle 

§ 16e písm. k) a písm. l) ZVP nemůže být registrovanou třetí osobou fyzická nebo právnická 

osoba, která na svůj účet a na svou odpovědnost zajišťuje obsah, vydání a veřejné šíření 

periodického tisku, ani provozovatel rozhlasového a televizního vysílání. Vedle toho přinesla 

reforma ještě povinnost označovat volební agitaci a propagaci šířenou prostřednictvím 

médií,
298

  nedodržení této povinnosti je správním deliktem, za nějž je odpovědný ten, 

kdo v rozporu s touto povinností nezajistí, aby propagace nebo volební agitace šířená 

prostřednictvím komunikačních médií nebo s využitím velkoplošného zařízení anebo sdělení 

v neprospěch kteréhokoliv kandidujícího subjektu obsahovaly informaci o zadavateli 

a zpracovateli.
299

 Stávající pravidlo, že pro volební kampaň může starosta vyhradit plochu 

pro vylepení volebních plakátů, doplnil zákaz využívání komunikačních médií kraje 

nebo obce nebo právnické osoby, která je ovládána krajem nebo obcí k volební kampani. 

Takovým komunikačním médiem se přitom zřejmě nemyslí pouze např. periodický tisk 

územního samosprávného celku ve smyslu TiskZ, ale třeba i internetové stránky územního 

samosprávného celku nebo jeho profil na sociální síti (Facebook, Twitter atp.). 

 

Ačkoliv by se z formulací aktivní legitimace v řízení o neplatnosti voleb a hlasování 

obsažených v jednotlivých volebních zákonech mohlo zdát, že nutnou podmínkou k vyslovení 

neplatnosti soudem je porušení volebního zákona (myšleno takového zákona, jehož hlavní 

nebo převažující náplní je úprava voleb), není tomu tak. Nejvyšší správní soud došel 

teleologickým výkladem k extenzivnímu pojetí rozsahu přezkumu. V usnesení sp. zn. 

Vol 36/2006 konkrétně uvádí: „Úvaha, podle níž by tento soudní přezkum byl omezen pouze 

a jedině na kontrolu dodržování jediného zákona a nemohl by tudíž vůbec zohlednit porušení 

                                                 
297

 § 16 odst. 2 ZVP: „Fyzická nebo právnická osoba, která se hodlá účastnit volební kampaně bez vědomí 

kandidující politické strany, politického hnutí nebo koalice, jejich kandidáta anebo nezávislého kandidáta, je 

povinna se před vstupem do volební kampaně registrovat jako registrovaná třetí osoba u Úřadu pro dohled nad 

hospodařením politických stran a politických hnutí (dále jen ‚Úřad‘) zřízeného podle zákona upravujícího 

sdružování v politických stranách a politických hnutích.“ 
298

 Dle § 16 odst. 4 ZVP: „Propagace nebo volební agitace šířené prostřednictvím komunikačních médií musí 

obsahovat informaci o jejich zadavateli a zpracovateli; to platí obdobně i pro využití velkoplošných zařízení 

a sdělení v neprospěch kterékoliv kandidující politické strany, politického hnutí nebo koalice, jejich kandidáta 

nebo nezávislého kandidáta. Kandidující politické strany, politická hnutí, koalice nebo nezávislý kandidát jsou 

povinni označit svým názvem nebo zkratkou, v případě nezávislého kandidáta svým jménem a příjmením, jimi 

využité prostředky volební kampaně. Registrované třetí osoby jsou povinny jimi využité prostředky volební 

kampaně označit názvem, zkratkou nebo jménem a příjmením a evidenčním číslem registrované třetí osoby 

přiděleným Úřadem.“ 
299

 Srov. § 16g odst. 1 písm. b) a § 16h odst. 1 písm. b) ZVP. 
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právních předpisů jiných, k němuž by došlo v konečném důsledku třeba i ve výrazně větší 

míře, by však ve svých důsledcích smysl tohoto soudního přezkumu zcela negovalo. Proto 

soud dospívá k závěru, že jeho – ústavně předvídanou a zákonem založenou – kompetenci 

přezkoumat platnost volby kandidáta je nutno vykládat tak, že kromě případů tvrzeného 

porušení relevantních ustanovení ZVP se vztahuje i na případy další. Okruh těchto dalších 

případů přitom není neomezený, nýbrž je dán tou skutečností, že volební proces není přímo 

a nepřímo upraven zákonem jediným, nýbrž celou řadou právních předpisů, a je tedy úkolem 

soudu citlivě zvážit, které z případů protizákonnosti dosahují zásadní až dokonce ústavní 

intenzity.“ S ohledem na tento výklad NSS lze konstatovat, že potenciálním důvodem 

pro zrušení voleb může být i flagrantní porušení mediálního zákona, typicky právě povinnosti 

objektivního a vyváženého informování a zákazu nedůvodného upřednostňování konkrétních 

politických stran a hnutí dle ZRTV. 

 

Tak např. v řízení vedeném pod sp. zn. Vol 15/2006 Nejvyšší správní soud řešil návrh 

na neplatnost voleb do Poslanecké sněmovny ČR, který spočíval ve výtce, že některým 

kandidujícím politickým stranám byl ve vysílání poskytnut nepoměrně větší prostor, 

než jiným stranám, přičemž více prostoru dostaly nejsilnější parlamentní strany (ODS 

a ČSSD), zatímco neparlamentní strany byly z pohledu navrhovatele výrazně znevýhodněny. 

Námitky navrhovatele se týkaly především disproporčního přístupu k debatním pořadům 

v médiích veřejné služby, přičemž tuto nerovnováhu údajně ještě více vychýlil obdobně 

nevyvážený přístup komerčních televizních stanic. NSS ve svém závěrečném usnesení vedle 

sebe postavil na jednu stranu požadavek absolutní (nebo též „mechanické“) rovnosti 

ve smyslu povinného poskytování vysílacího času provozovateli vysílání ze zákona 

dle volebních zákonů (viz výše), a na druhou stranu požadavek vyváženosti a objektivnosti 

ve smyslu ZRTV, ZČRo a ZČT. Ve vztahu k České televizi a Českému rozhlasu dovodil, 

že se tyto povinnosti musí důsledně rozlišovat. Požadavek objektivnosti a vyváženosti se liší 

tím, že „zde již média nevystupují jako pouzí realizátoři zákonem striktně definovaného práva, 

ale v celé úplnosti svého mediálního působení. To jim zároveň již umožňuje přistupovat 

k jednotlivým kandidujícím subjektům nikoliv z pozice absolutní rovnosti typické pro orgány 

podílející se na přípravě a průběhu voleb, nýbrž z pozice odstupňované rovnosti.“ Koncept 

odstupňované rovnosti pak NSS definoval s odkazem na německou literaturu a judikaturu: 

„Podle této koncepce ze zásady rovnosti šancí politických stran připuštěných k volbám plyne, 

že nemohou být vyloučeny z přístupu k rozhlasovému a televiznímu vysílání s odkazem na to, 
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že jsou nevýznamné nebo politicky škodlivé. Tato zařízení totiž musí dát prostor všem 

tendencím. Na straně druhé však zásada rovnosti soutěžních šancí stran neznamená, 

že všechny tyto strany musí mít vymezen stejný vysílací čas pro volební agitaci. 

Je ústavněprávně přípustné vyměřit vysílací časy diferencovaně podle významu stran 

(odstupňovaná rovnost šancí), pokud malým a novým stranám je dán k dispozici rovněž 

přiměřený vysílací čas (diferenciace na základě nezbytného minima- Grundsockel) 

(W. Schreiber, Handbuch des Wahlrechts zum Deutschen Bundestag-Kommentar zum 

Bundeswahlgesetz, 7. vyd., Carl Heymanns Verlag, 2002, str. 120-121). Za kritéria 

pro diferenciaci významu politických stran slouží např. délka existence stran, jejich předchozí 

volební výsledky, počet členů, organizační struktura apod. (blíže viz např. BVerfGE 7, 99-

Sendezeit I, BVerfGE 13, 204-Sendezeit II). Je úkolem vysílání v předvolebním období 

informovat občany objektivně o rozdělení mezi nejvýznamnější politická, světonázorová 

a společenská uskupení.“ Dle soudu je tedy zcela přípustné (ne-li dokonce žádoucí), 

aby média veřejné služby méně referovala o mladších politických stranách a hnutích, 

o stranách a hnutích s nižším zastoupením ve volených orgánech nebo s obecně menší rolí 

v politické realitě. Z konceptu odstupňované rovnosti pak NSS odvodil dvě kritéria, 

která musí být v médiích veřejné služby splněna. Zaprvé musí být každému kandidujícímu 

subjektu poskytnuta určitá minimální šance ke své prezentaci, aby byl naplněn požadavek 

plurality (v daném případě dostaly všechny kandidující subjekty možnost účinkovat 

minimálně ve dvou pravidelně vysílaných pořadech). Zadruhé musela být uplatněna zásada 

odstupňované rovnosti při určování časové proporce celkového zastoupení kandidujících 

subjektů, zejména v pořadech zpravodajských a v publicistických debatách, a to přiměřeně 

k jejich politickému a společenskému významu.
300

 Snahu ČT o naplnění tohoto požadavku 

přitom NSS ilustroval na citaci vybraných ustanovení Kodexu ČT. Jako nezávadnou posoudil 

NSS situaci, kdy jeden z kandidujících subjektů ve vysílání oznámil odstoupení z voleb, 

a vyzýval občany k volbě jiného politického subjektu (a to i v rámci vymezeného vysílacího 

času dle ZVP, kde platí pravidlo absolutní rovnosti), protože zákon stanovuje „rovnost mezi 

jednotlivými kandidujícími subjekty z hlediska času, který je vyhrazen pro jimi prováděnou 

agitaci, nikoli z hlediska času, který je vyhrazen pro agitaci v jejich prospěch, jinými slovy 

je rozhodné, kdo agitaci provádí, nikoli v čí prospěch.“  

 

                                                 
300

 Srov. § 31 odst. 3 ZRTV: „a to s přihlédnutím k jejich reálnému postavení v politickém a společenském 

životě.“ 
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Koncept odstupňované rovnosti rozvedl NSS také ve své argumentaci v usnesení sp. zn. 

Vol 142/2013. Zde byl řešen návrh České pirátské strany na vyslovení neplatnosti volby 

kandidátů zvolených do Poslanecké sněmovny. Důvod neplatnosti voleb spatřovala 

navrhovatelka jednak v protiústavnosti uzavírací klauzule a struktury volebních krajů 

(porušení principu poměrného zastoupení),
301

 jednak také v protiprávním postupu České 

televize, která stěžovatelce mimo jiné neumožnila účast na předvolebních diskusích na úkor 

jiných stran, kterým však svědčila (dle konečných výsledků voleb) nižší nebo srovnatelná 

podpora voličů (především Strany práv občanů ZEMANOVCI a Strany zelených). 

NSS s odkazem na výše citované usnesení Vol 15/2006 posuzoval, zda Česká televize splnila 

požadavky kladené na její předvolební vysílání. Požadavek na minimální šanci 

k sebeprezentaci kandidujícího subjektu byl dle NSS dodržen více než dostatečně, poukázáno 

přitom bylo na celou řadu vystoupení zástupců stěžovatelky v nejrůznějších pořadech ČT 

zpravodajského a debatního charakteru. Také druhý požadavek na postup dle zásady 

odstupňované rovnosti při určování časové proporce celkového zastoupení jednotlivých 

kandidujících subjektů ve vysílání, zejména v pořadech zpravodajských či v publicistických 

debatách, byl dle NSS splněn: „Postup České televize by měl být úměrný politickému 

a společenskému významu jednotlivých kandidujících subjektů. Je proto v souladu se zásadou 

odstupňované rovnosti, pokud je například tradiční straně, která má členskou základnu v řádu 

tisíců členů, je významně zastoupena v některé z komor Parlamentu ČR a lze ji označit 

za zásadní stranu vládní či demokratické opozice, poskytnut ve zpravodajství 

či v publicistických debatách výrazně větší prostor než straně třebas nové, s nepočetnou 

členskou základnou, s mizivou nebo malou volební podporou, bez zastoupení v Poslanecké 

sněmovně Parlamentu. Stejně tak bude větší prostor logicky poskytnut subjektu sice novému, 

ovšem podle průzkumů s výraznou či dynamicky se vyvíjející volební podporou. Pro tuto 

kauzu lze z toho vyvodit, že odlišné postavení SPOZ ve srovnání s Českou pirátskou stranou 

bylo dáno jednak lepším umístěním SPOZ v předvolebních průzkumech, jednak tím, 

že v posledních volbách v roce 2010 atakovala SPOZ pětiprocentní uzavírací klauzuli.“ 

Tato argumentace pak byla podložena volebními průzkumy, které si ČT pro účely zvaní 

představitelů kandidujících subjektů do speciálních předvolebních diskusních pořadů 

nechávala vypracovat, přičemž v nich skutečně navrhovatelce svědčil nižší „volební 

potenciál“ než jiným subjektům, které se do debat kvalifikovaly. Dále NSS odmítl posoudit 

námitku navrhovatelky, že ČT neinformovala o úspěchu navrhovatelky v krajských 

                                                 
301

 Návrh byl spojen s návrhem na předložení věci Ústavnímu soudu pro účel zrušení předmětných údajně 

protiústavních ustanovení ZVP. 
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studentských volbách,
302

 neboť toto jednání (resp. opomenutí) mohlo mít dopad snad 

na krajské volby, nikoliv na volby do Poslanecké sněmovny. 

 

Při posuzování, zda vyhovět či nevyhovět návrhu na neplatnost voleb, volby kandidáta 

nebo hlasování, využívá NSS třístupňový algoritmus, kdy hodnotí tato tři kritéria: 

1) protizákonnost – posuzuje, zda došlo k porušení zákona, popř. jiných právních 

předpisů vážících se k volebnímu procesu, včetně mediálních zákonů; 

2) existenci přímého vztahu mezi protizákonností a výsledkem voleb; 

3) zda je dána zásadní intenzita takové protizákonnosti, která ve svých důsledcích musí 

přinejmenším výrazně zpochybňovat volební výsledek.
303

 

Tato tři kritéria musí být pro účely vyhovění návrhu splněna současně. Ve výše uvedených 

případech dvou usnesení NSS navrhovatelům vyhověno nebylo, neboť soud nezjistil 

protizákonnost, k dalším krokům algoritmu přezkumu už tedy ani nepřistoupil. Z podrobné 

argumentace soudu je však patrné, že porušení povinnosti objektivity a vyváženosti ve smyslu 

§ 31 odst. 2 a 3 ZRTV nezákonnost volebního procesu potenciálně způsobit může, a může se 

tedy v konečném důsledku stát také důvodem zrušení voleb (volby kandidáta či hlasování). 

  

                                                 
302

 Studentské volby jsou celostátním projektem pořádaným pod patronátem organizace Člověk v tísni, 

pořádaným na středních školách a učilištích, založeným na simulaci voleb (ve školách jsou zřizovány volební 

místnosti, kde mohou budoucí prvovoliči hlasovat). Výsledky jsou pak na celostátní úrovni zpracovávány 

a zveřejňovány. Navrhovatelka se v krajských studentských volbách (pořádány byly před krajskými volbami) 

umístila celkově na prvním místě, ČT se však v rámci informování o výsledcích zaměřila na úspěchy 

a neúspěchy jiných stran, včetně stran neparlamentních. 
303

 MOLEK, Pavel a ŠIMÍČEK, Vojtěch. Soudní přezkum voleb. Praha: Linde, 2006. s. 295 a násl. 
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Závěr 

 

Téma objektivity a vyváženosti v médiích je velmi široké a ze své podstaty interdisciplinární. 

V této práci jsem se proto zaměřil primárně na správněprávní regulaci objektivity 

a vyváženosti, kdy mým cílem bylo analyzovat hmotněprávní i procesní právní úpravu, 

a následně provést její zhodnocení v kontextu dalších souvisejících právních institutů. 

 

Nevyhnutelným prvním krokem byl výklad pojmu média, neboť tento není v právním řádu 

definován. V souladu s existující mediálněprávní systematikou jsem tedy identifikoval 

základní typy médií upravené ve zvláštních mediálních zákonech, a vyložil jsem působnost 

těchto zákonů. 

 

Pojmenování a definování jednotlivých typů médií zákonodárcem v právních předpisech 

je základním předpokladem pro efektivní regulaci médií (nejen ve vztahu k objektivitě 

a vyváženosti). Takto lze rozlišit, periodický tisk (TiskZ) včetně zvláštní kategorie 

periodického tisku územních samosprávných celků, neperiodický tisk (zákon o neperiodických 

publikacích), rozhlasové a televizní vysílání (ZRTV), audiovizuální mediální služby 

na vyžádání (ZAVMSV). Dále jako zvláštní kategorii médií lze vydělil média veřejné služby, 

kam se řadí Česká televize, Český rozhlas a Česká tisková kancelář. Média veřejné služby 

jsou specifická svou právní povahou, z hlediska organizace veřejné správy jsou veřejnými 

ústavy, plní přitom zvláštní úkoly (veřejnou službu) spočívající především v povinnosti 

poskytovat objektivní a vyvážené informace; nejsou však nadána pravomocí vrchnostensky 

zasahovat do práv a povinností třetích osob, i jejich vnitřní vztahy jsou spíše soukromoprávní 

(pracovněprávní) povahy. Problémem je nedostatečné právní podchycení internetových médií, 

kdy zákonodárce nad rámec AVMSV další internetová média prakticky nezná, nepočítá 

s nimi, byť jejich existenci nelze popřít (internetové deníky, blogy, internetová rádia, 

která jsou na rozdíl od internetových televizí vyňata z působnosti ZRTV atd.). Teprve 

dodatečně se řeší otázka (ať už výkladem, aplikační praxí či legislativně), zda a nakolik lze 

působnost mediálních zákonů vztáhnout také na média internetová. V důvodové zprávě 

k novele tiskového zákona dokonce zákonodárce konstatuje, že by regulaci tzv. nových médií 

(tj. internetová média) musela předcházet širší celospolečenská diskuse. 
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Objektivitu a vyváženost jsem definoval nejprve nezávisle na právní úpravě pomocí poznatků 

z teorie žurnalistiky. To mi poté umožnilo pojednat o objektivitě a vyváženosti ve své práci 

o něco šířeji, než kdybych se držel pouze právní úpravy, která o objektivitě a vyváženosti 

hovoří výslovně, jak je tomu v případě povinností v § 31 odst. 2-4 ZRTV, § 4a TiskZ, § 2 

odst. 2 písm. a) ZČT a § 2 odst. 2 písm. a) ZČRo (objektivita a vyváženost v užším smyslu). 

Díky tomu jsem tedy do svého výkladu zahrnul také další právní instituty, jako je právo na 

odpověď, právo na dodatečné sdělení, trestný čin pomluvy atd. V tomto směru je hlavním 

zjištěním, že pouze ZRTV řeší požadavek objektivity a vyváženosti (povinnosti podle § 31 

odst. 2-3) tak, že z jeho porušení činí správní delikt (od 1. 7. 2017 přestupek), za který RRTV 

ukládá pokutu. 

 

Naproti tomu další mediální zákony obdobný zvláštní správní delikt neobsahují. Tiskový 

zákon upravuje zvláštní soukromoprávní instituty práva na odpověď a práva na dodatečné 

sdělení. Právo na odpověď a právo na dodatečné sdělení upravuje také ZRTV, a to takřka 

shodně. Ostatní mediální zákony však neznají ani tyto instituty (zákon o neperiodických 

publikacích, ZAVMSV), zde se ovšem může uplatnit obecná úprava ochrany osobnosti 

nebo dobré pověsti právnické osoby podle občanského zákoníku, případně obecné přestupky 

podle přestupkových zákonů nebo jako ultima ratio trestněprávní represe. 

 

Relativní novinkou je výslovně upravená povinnost vydavatele periodického tisku územního 

samosprávného celku poskytovat objektivní a vyvážené informace o územním samosprávném 

celku dle § 4a TiskZ. Zákonodárce zde ovšem zvolil soukromoprávní metodu regulace, kdy se 

lze domoci vymožení této povinnosti obdobným způsobem, jako je tomu u práva na odpověď 

a práva na dodatečné sdělení, byť varianta řešení, kdy by na dodržování této povinnosti 

dohlížel nějaký správní orgán (podobně jako RRTV dohlíží nad dodržováním objektivity 

a vyváženosti ve smyslu ZRTV) byla původně zvažována, avšak z obavy o zatěžování veřejné 

správy a soudů novou agendou a z obavy před nepřípustným zasahováním do práva 

na samosprávu územních samosprávných celků byla nakonec zavrhnuta.  

 

Vedle hmotněprávní úpravy jsem analyzoval také úpravu procesní. Zde jsem se držel 

správněprávní úpravy. V kapitole 3 jsem nejprve rozebral „monitoring“ vysílání dle § 5 

písm. g) ZRTV, pokusil jsem se o jeho klasifikaci z hlediska forem správních činností, což se 

ukázalo jako obtížné. Definice správního dozoru je příliš úzká, aby postihla veškerou činnost, 
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kterou sama Rada za součást monitorování považuje – zřejmě za správní dozor lze označit 

pouze tu část monitorování, kterou provádějí samotní radní, nikoliv externí analytici, a zřejmě 

ani zaměstnanci Úřadu Rady, neboť těmto k tomu zákon výslovně žádnou pravomoc 

nesvěřuje ani neumožňuje Radě na ně pravomoc delegovat. Dále jsem došel ke zjištění, 

že RRTV při monitorování nevyužívá kontrolní řád, neboť jej k efektivnímu výkonu svých 

kontrolních pravomocí nepotřebuje a není to ani na újmu práv kontrolovaných (důkazní 

prostředky pro příslušná správní řízení lze získat i bez zásahu do jejich práv). 

 

Dále jsem se zabýval procesem ukládání pokut RRTV za porušení povinností objektivity 

a vyváženosti. Dne 1. 7. 2017 nabyla účinnosti reforma správního trestání, která úpravu 

ukládání pokut značným způsobem modifikovala. Ze zvláštního správního deliktu, jehož 

projednávání se řídilo vedle ZRTV subsidiárně pouze správním řádem, se stal přestupek. 

Odpovědnost za přestupky dle ZRTV i proces jejich projednávání se tak nově řídí primárně 

ZRTV jakožto zvláštní právní úpravou, poté subsidiárně NPřesZ, a až v poslední řadě (opět 

subsidiárně) správním řádem. Změnu lze se značným zjednodušením shrnout tak, že  rozšířily 

možnosti obrany obviněných provozovatelů vysílání. U některých dílčích změn však lze jen 

stěží odhadovat, nakolik se prosadí v praxi (jmenovitě např. adhezní řízení). V navazující 

podkapitole 4.1 jsem se pak věnoval soudnímu přezkumu rozhodnutí RRTV. 

 

V práci jsem rozebral zvláštní postavení RRTV jakožto nezávislého správního orgánu, v čem 

ona nezávislost RRTV reálně spočívá. S ohledem na četná doporučení orgánů Rady Evropy, 

na legislativu Evropské unie, ale i na politicky choulostivou povahu úkolů RRTV konstatuji, 

že je zakotvení nezávislého regulátora v oblasti vysílání velmi důležité. Na druhou stranu 

představuje koncepce RRTV jakožto úřadu provádějícího státní správu nezávisle na vládě 

právně teoretický problém, neboť koliduje s principem dělby moci a s ústavně zakotvenou 

odpovědností vlády za veškerou veřejnou správu, a tím i s principem parlamentní demokracie. 

V praktické rovině se tento problém projevil při posuzování ústavnosti zákona o státní službě; 

z nálezu Ústavního soudu vyplývá, že nezávislost nezávislých správních úřadů není 

neomezitelná. 

 

Dále z koncepce RRTV jakožto kolegiálního orgánu plynou určitá omezení, zejména 

co se týče suplování jejích pravomocí ze strany Úřadu Rady (zde jde především o pravomoc 

rozhodovat o správních deliktech, s čímž je spjato provádění a hodnocení důkazů a usnášení 
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se na výroku rozhodnutí), který žádnou pravomocí nadán není, a proto např. v rámci 

monitorování a analyzování televizního a rozhlasového vysílání nemůže svými výstupy 

(analýzami) nahrazovat protokol o provedení důkazu ohledáním audiovizuálního záznamu 

vysílání. 

 

Z judikatury je znát důležitá kultivační úloha správních soudů ve vztahu k rozhodovací 

činnost RRTV. Tato úloha soudů je o to důležitější, že proti rozhodnutí RRTV neexistuje 

žádný jiný opravný prostředek, a to ani rozklad (který by s ohledem na kolektivní povahu 

RRTV ani nebyl fakticky proveditelný). Správní soudy mají v souladu s požadavkem plné 

jurisdikce poměrně širokou možnost, jak do rozhodnutí RRTV zasáhnout, mohou např. 

doplňovat i opakovat dokazování, SŘS dokonce připouští nahrazení správního uvážení Rady 

úvahou soudu co do výše a druhu správního trestu, ovšem pouze v případech, kdy by Rada 

uložila správní trest zcela nepřiměřený. S tím souvisí také problematika správního uvážení, 

interpretace neurčitých právních pojmů a jejich přezkumu, kterou jsem rozebíral 

v podkapitole 4.1. Zde jsem došel k závěru, že v judikatuře správních soudů bohužel 

docházelo k nekonzistentnímu přístupu k otázce, nakolik může soud interpretaci neurčitých 

právních pojmů přezkoumávat. Jsem toho názoru, že závěr vyslovený některými senáty NSS, 

že soudy nemohou plně přezkoumávat interpretaci neurčitého právního pojmu učiněnou 

správním orgánem (RRTV), nemá v zákoně žádnou oporu, na rozdíl od omezené možnosti 

přezkumu správního uvážení. 

  

Dalším cílem, který jsem si v úvodu stanovil, bylo kriticky zhodnotit správněprávní regulaci 

objektivity a vyváženosti v médiích. Dílčí kritické poznámky jsem vznášel napříč všemi 

kapitolami tam, kde se naskytla příležitost. Mám-li však svou kritiku na tomto místě shrnout, 

rozdělil bych ji do několika rovin.  

 

Definování objektivity a vyváženosti z pohledu mediální teorie (podkapitola 2.1) mi umožnilo 

učinit srovnání, nakolik se liší (nebo naopak shoduje) výklad objektivity a vyváženosti 

z pohledu teorie na jedné straně, a na druhé straně v rozhodovací praxi Rady pro rozhlasové 

a televizní vysílání a judikatuře správních soudů. Na tomto místě tedy uzavírám, že jde spíše 

o shodu. Současná teorie žurnalistiky chápe objektivitu jako nedosažitelný ideál (pravdu nelze 

zachytit, novinářská práce je nevyhnutelně vždy subjektivní) a absolutní vyváženost 

je hloupost („pět minut Židům, pět minut Hitlerovi“), v každém případě však tyto požadavky 
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klade především na zpravodajství, v menší míře pak na publicistiku, pro kterou je subjektivní 

přístup novináře charakteristický. Rada (a správní soudy) rovněž nepojímá požadavky 

objektivity a vyváženosti absolutně, rovněž je pojí pouze s žurnalistikou (nikoliv např. se 

zábavnými a satirickými pořady), přičemž od zpravodajství vyžaduje daleko striktnější 

dodržování zásad objektivity a vyváženosti než od publicistiky. U správních soudů lze 

pozorovat tendenci přímo se teorií médií inspirovat, typickým příkladem je koncept 

odstupňované rovnosti, ke kterému NSS dospěl v rámci přezkumu voleb, jsa inspirován 

německou judikaturou a literaturou. 

 

Sankcionování neobjektivity a nevyváženosti médií pokutou v milionové výši (do dvou a půl 

milionu korun) sice na první pohled může vyhlížet kontroverzně, povážíme-li, že jde o zásah 

státu do ústavně chráněné svobody slova a do tvůrčí nezávislosti médií. RRTV je však 

při jeho uplatňování spíše zdrženlivá, což je třeba hodnotit kladně. Rada především hojně 

využívá institutu vyžádání vysvětlení před zahájením správního řízení (po jehož podání 

ve většině případů dokonce ani nepřistoupí k zahájení řízení), před uložením sankce nejdříve 

upozorňuje na porušení zákona a snaží se poskytovat lhůty k nápravě, teprve poté přistupuje 

k udělení pokuty. Sluší se také vyzdvihnout úlohu správních soudů, které posuzují rozhodnutí 

RRTV velmi přísně. Pojistkou proti zneužívání sankčních pravomocí Rady jsou četné právní 

záruky její nezávislosti (popsány v podkapitole 3.2), správní soudy, v konečné fázi pak 

Ústavní soud, případně Evropský soud pro lidská práva. Hlavní úlohou posledních 

jmenovaných soudních institucí přitom bude ohlídat, že zásahy do svobody slova médií 

ze strany státu respektují ústavní limity zásahů do základních práv a svobod. 

 

Třetí rovinou je posouzení správněprávní úpravy v kontextu celého právního řádu. Otázka 

objektivity a vyváženosti v médiích a jejich vymáhání bude vždy souviset s představou 

zákonodárce o tom, jakým způsobem mají média vlastně fungovat, co se od nich očekává. 

Současná koncepce stojí de facto na ideji, že zpravodajství a publicistika v rozhlase a televizi 

(případně v periodickém tisku územních samosprávných celků) musí být objektivní 

a vyvážená, zatímco u jiných médií tomu tak být nemusí, dokud to nekoliduje se soukromými 

zájmy individuálně určených osob; v takových případech se však od nich (poškozených) 

požaduje vlastní iniciativa a aktivita při ochraně svých práv. Odpovědnost za správní delikt 

spočívající v neobjektivním a nevyváženém informování (porušení povinností dle § 31 odst. 

2-3 ZRTV) nemá mimo oblast rozhlasového a televizního vysílání obdoby, a to ani 
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v tiskovém zákoně, ani v jiných zákonech. Působnost ZRTV je v této věci navíc omezena 

pouze na oblast rozhlasového a televizního vysílání (vyjma internetových rádií). V současné 

době přitom dochází k poklesu vlivu tradičních médií především na úkor tzv. nových médií. 

Dokonce i ČT a ČRo své aktivity postupně přesouvají na internet – Česká televize se stala 

poskytovatelem AVMSV, Český rozhlas nabízí uživatelům odběr tzv. podcastů atd. V případě 

nelineárních mediálních služeb poskytovaných po internetu přitom působnost RRTV již dána 

není, Rada zde nemůže postihovat jejich neobjektivitu a nevyváženost. 

 

Zohledním-li proces schvalování právní úpravy objektivity a vyváženosti v ZRTV, nemohu se 

ubránit dojmu, že je současná právní úprava poněkud nelogickým a nekoncepčním výkřikem 

do českého mediálního práva, navíc šitým velmi horkou jehlou a působícím nerovnost 

na mediálním trhu. Podle mého názoru jednoduše nedává smysl, aby za neobjektivní 

informování mohly být na jedné straně postihovány soukromé televizní a rozhlasové stanice, 

zatímco na druhé straně noviny, časopisy nebo internetové deníky nikoliv. Tato disproporce 

v regulaci obsahu je asi nejvýraznější u AVMSV, u nichž je ambice konkurovat televiznímu 

vysílání dokonce jejich definičním znakem. 

 

Mám-li navrhnout vlastní řešení, jak tuto nekoncepčnost a nerovnost odstranit, přicházejí 

v úvahu dvě možná řešení. První možností by bylo stávající model rozšířit i na další typy 

médií. Znamenalo by to buď rozšíření pravomoci RRTV nebo vytvoření jiného nezávislého 

správního úřadu s obdobnou pravomocí, který by prováděl dohled a ukládal sankce. 

Toto řešení ovšem nepovažuji za vhodné. Nejdříve by totiž bylo nutné přesně specifikovat 

působnost příslušného úřadu, tzn. definovat a pojmenovat média v jejich veškeré 

rozmanitosti. S ohledem na proměnlivost mediálního trhu, rychlost technologického vývoje 

atd. by šlo o nikdy nekončící boj s větrnými mlýny. Navíc by tím došlo k dalšímu nárůstu 

agendy veřejné správy a soudů. V neposlední řadě osobně nejsem zastáncem idey 

„všeregulujícího“ státu, naopak jsem toho názoru, že by mediální prostředí mělo být co 

nejsvobodnější, stát by měl do něj zasahovat skutečně jen v případech, kdy je to 

v demokratické společnosti nezbytné, a v co nejmenší možné míře. Při množství existujících 

(a neustále nově vznikajících) médií ani není v reálných možnostech státu provádět efektivní 

kontrolu všech médií. Tím však nechci naznačit, že bych snad považoval správněprávní 

regulaci objektivity a vyváženosti za zbytečnou. 
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Vedle svobody slova existuje v ústavněprávní rovině také právo na informace. K zajištění 

tohoto práva zřídil zákonodárce média veřejné služby, a hlavním úkolem této veřejné služby 

je právě poskytování objektivních a vyvážených informací pro svobodné vytváření názorů. 

V nepřeberném moři informací z komerčních médií různého stupně důvěryhodnosti by tedy 

média veřejné služby měla působit jako určitý maják jistoty profesionální, spolehlivé 

a nestranné žurnalistiky. Právě vůči nim je pak kontrola ze strany nezávislého státního 

regulátora nutná, a to i s ohledem na mezinárodní, respektive eurounijní závazky státu. 

V tomto ohledu považuji za přinejmenším pozoruhodné, že obdobné kontrole a sankcím, 

jakým podléhají Česká televize a Český rozhlas, nepodléhá také Česká tisková kancelář. ČTK 

slouží jako zpravodajská agentura pro velkou řadu médií, její „veřejnoprávní“ povaha 

jí přitom opticky přidává na důvěryhodnosti. Informace, které česká média publikují, jsou 

velmi často převzaty od ČTK, ať už přímo nebo nepřímo (opisování médií od sebe navzájem 

je běžnou praxí, byť ne vždy úplně etickou). Případná neobjektivita či nevyváženost ČTK je 

tak potenciálně přinejmenším stejně závažným problémem, jako ČT nebo ČRo. Parlamentní 

kontrolu ČTK spočívající v možnosti Poslanecké sněmovny odvolat Radu ČTK přitom 

nepovažuji za dostatečný nástroj ochrany, protože neumožňuje efektivně reagovat 

na jednotlivé případy neobjektivity a nevyváženosti. Naopak postih ve formě pokuty 

za přestupek zde dává větší smysl než postih formou paralýzy vnitřního kontrolního orgánu; 

hrozba pokuty pro ČTK jakožto instituci financovanou takřka výlučně z vlastní podnikatelské 

činnosti může být motivující. Jsem tedy toho názoru, že pokud má správní delikt spočívající 

v porušení zásad objektivity a vyváženosti zůstat součástí našeho právního řádu, měl by 

dopadat také na ČTK, čehož lze nejjednodušeji dosáhnout rozšířením působnosti RRTV. 

Alternativně přichází v úvahu i privatizace ČTK, která k ní má vzhledem k systému svého 

financování svým způsobem již nakročeno. 

 

Bude-li pokračovat trend rostoucí programové nabídky (a tím i plurality informací) v oblasti 

komerčního vysílání, může být logickým krokem od správního trestání neobjektivity 

a nevyváženosti komerčního vysílání (myšleno zvláštních přestupků dle ZRTV) úplně upustit, 

a vyrovnat tím nerovnost mezi vysíláním a jinými médii. 
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Seznam použitých zkratek 

 

AVMSV audiovizuální mediální služby na vyžádání 

ČR Česká republika 

ČRo Český rozhlas 

ČT Česká televize 

ČTK Česká tisková kancelář 

ESLP Evropský soud pro lidská práva 

EU Evropská unie 

EÚLP Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod 

Listina Listina základních práv a svobod 

NPřesZ zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich 

NSS Nejvyšší správní soud 

OSŘ zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád 

OZ zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

RRTV Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 

SŘ zákon č. 500/2004 Sb., správní řád 

SŘS zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní 

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

tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon) 

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

a o změně některých zákonů (zákon o audiovizuálních mediálních službách 

na vyžádání) 

ZČRo zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu 

ZČT zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi 

ZČTK zákon č. 517/1992 Sb., o České tiskové kanceláři 

změnový zákon zákon č. 183/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti 
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Abstrakt 

 

Název diplomové práce: Objektivita a vyváženost v médiích – správněprávní aspekty 

 

Tato práce se zabývá správněprávními aspekty objektivity a vyváženosti jakožto speciálních 

požadavků na mediální obsah. V první kapitole je nejprve definován pojem médií. Dále jsou 

analyzovány jednotlivé mediální zákony a z nich pak odvozeny základní typy médií, 

které české právo zná a reguluje. Zvláštní pozornost je věnována tzv. médiím veřejné služby 

(zejména Českému rozhlasu a České televizi – podkapitola 1.4). Druhá kapitola se věnuje 

pojmům objektivity a vyváženosti. Nejprve jsou definovány z pohledu mediální teorie 

(podkapitola 2.1). Dále jsou analýzou mediálních zákonů identifikovány relevantní právní 

instituty, které se objektivity a vyváženosti týkají, a je poskytnut jejich výklad. Podrobnější 

výklad včetně kritického zhodnocení je věnován těm institutům, které jsou správněprávního 

charakteru (podkapitola 2.2). V závěru druhé kapitoly je zdůrazněn lidskoprávní rozměr celé 

problematiky.  Třetí kapitola se věnuje Radě pro rozhlasové a televizní vysílání, což je orgán 

ukládající pokuty za porušení zásad objektivity a vyváženosti v televizním a rozhlasovém 

vysílání. Rozebrána je především její pravomoc, působnost a prvky její nezávislosti. 

Podkapitoly 3.3 a 3.4 pak rozebírají systém kontroly a ukládání sankcí ze strany Rady 

pro rozhlasové a televizní vysílání, průběžně je upozorňováno na dílčí změny plynoucí 

z nedávné reformy přestupkového práva. Čtvrtá kapitola je věnována soudnímu přezkumu. 

Podkapitola 3.1 se věnuje přezkumu rozhodnutí Rady pro rozhlasové a televizní vysílání 

včetně problematiky přezkumu neurčitých právních pojmů a správního uvážení. Podkapitola 

4.2 analyzuje vztah mezi požadavky objektivity a vyváženosti a legalitou volební kampaně 

ve světle soudního přezkumu voleb. Závěr obsahuje kromě shrnutí obsahu práce i zhodnocení 

správněprávní regulace objektivity a vyváženosti a úvahy de lege ferenda. 
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Abstract 

 

Thesis title: Objectiveness and balance in media: the aspects of administrative law 

 

This paper deals with the administrative law aspects of objectivity and balance in light of their 

role as media content requirements. The first chapter defines “media”. Then individual media 

laws are analyzed and from them basic types of media are derived as understood 

and regulated by current Czech law. Special attention is given to “public service media”, 

especially to Česká televize (Czech Television) and Český rozhlas (Czech Radio) 

in subchapter 1.4. The second chapter concerns “objectiveness” and “balance”. Firstly they 

are defined from the perspective of media theory (subchapter 2.1). Then relevant legal 

institutes regarding objectiveness and balance are identified and interpreted by media law 

analysis. More detailed interpretation as well as critical evaluation is given to the institutes 

of administrative nature (subchapter 2.2). The end of the second chapter emphasizes 

the human rights dimensions of the subject matter. The third chapter concerns Rada 

pro rozhlasové a televizní vysílání (Council for Radio and Television Broadcasting) which 

imposes fines as punishment for breaking the principles of objectiveness and balance 

in the radio and television broadcasting sector. Its legal domain, competence and elements 

of its independence are detailed specifically. Subchapters 3.3 and 3.4 detail the system 

of supervision and the imposing of sanctions administered by the Council while also pointing 

out changes caused by the recent administrative delicts reform. The fourth chapter 

is dedicated to the judiciary. Subchapter 4.1 deals with the judicial review of the Council’s 

decisions as well as indeterminate legal concepts and administrative discretion. Subchapter 

4.2 analyzes the relation between objectiveness and balance and the legality of election 

campaign in the light of judicial review of elections. The conclusion includes a summary 

of this paper, an evaluation of administrative regulation of objectiveness and balance as well 

as thoughts and suggestions de lege ferenda. 
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