Rada pro rozhlasové a televizní vysílání
Škrétova 44/6
120 00
Praha 2
(datovou schránkou)
na vědomí rovněž Radě České televize e-mailem
Jihlava dne 19. 9. 2022
Podatel:

Institut práva a občanských svobod, z. s. – Pro Libertate
IČO: 10986511, sídlo: Dlouhá 618/14, 110 00 Praha 1, zástupce: Tomáš
Nielsen, předseda spolku

P o d n ě t
k prošetření možného zneužití práva dle zákona o provozování rozhlasového a televizního
vysílání předsedou vlády ČR, Petrem Fialou, v souvislosti s mimořádným projevem,
odvysílaným dne 18. 9. 2022 prostřednictvím televizních stanic TV Prima, TV Nova a ČT
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Vážení,
dne 18. září 2022 odvysílali následující provozovatelé televizního vysílání:
-

FTV Prima, spol. s r. o. v programech Prima a CNN Prima News,
TV Nova s.r.o. v programu Nova v rámci pořadu Televizní noviny a
Česká televize v programech ČT 1 a ČT 24

v čase od 20:05 hodin tzv. „Mimořádný projev předsedy vlády Petra Fialy“. Celý přepis tohoto
projevu
lze
nalézt
na
tomto
odkazu:
https://www.vlada.cz/cz/clenovevlady/premier/projevy/mimoradny-projev-predsedy-vlady-petra-fialy-199303/.
Upozorňujeme, že tento projev předsedy vlády, ale rovněž i předsedy politické strany Občanská
demokratická strana, byl odvysílán jen 5 dnů před konáním senátních a komunálních voleb
s tím, že i zástupci této politické strany se sami (či v rámci koalic) těchto voleb účastní.
Jsme přesvědčeni, že je závažným narušením řádného průběhu voleb, ale i porušením
povinností vyplývajících ze zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání, pokud
takto krátce před konáním celostátních voleb poskytnou provozovatelé prostor jedinému
zástupci politických stran a hnutí.
Pro takto zásadní narušení politické soutěže, která je základním kamenem ústavnosti a
základním principem demokratického právního státu, musí existovat zcela jednoznačný
důvod.
Takovým důvodem může, dle našeho názoru, být pouze situace, předvídaná právními předpisy,
konkrétně § 32 odst. 1 písm. k) zákona č 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání a o změně dalších zákonů. Z něj vyplývá povinnost provozovatele
televizního vysílání „poskytnout v naléhavém veřejném zájmu státním orgánům a orgánům
územní samosprávy na jejich žádost nezbytný vysílací čas pro důležitá a neodkladná oznámení
v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu, stavu ohrožení státu, válečného stavu, stavu
kybernetického nebezpečí, nebo opatření na ochranu veřejného zdraví a zajistit, aby tato
oznámení nebo opatření byla zpřístupněna rovněž osobám se sluchovým postižením a osobám
se zrakovým postižením; odpovědnost za obsah těchto oznámení má osoba, které byl vysílací
čas poskytnut.“
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Jak vyplývá z přepisu projevu předsedy vlády České republiky Petra Fialy, žádná z uvedených
podmínek nebyla naplněna. Je nutno dodat, že v podstatě stejný obsah zveřejnila Vláda ČR už
dříve, v rámci svých tiskových konferencí:
-

dne 12. 9. 2022 (https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/tiskove-konference/tiskovakonference-po-mimoradnem-jednani-vlady--12--zari-2022-199132/) a
dne 14. 9. 2022 (https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3529253-sikela-chce-kvuli-cenamenergii-podporu-pro-8-tisic-firem-navrhuje-vyclenit-tricet)

Jsme přesvědčeni, že v případě mimořádného projevu předsedy vlády, odvysílaného dne 18.
9. 2022, došlo ke zneužití zákona způsobem, který může zpochybnit řádnost přípravy voleb i
jejich průběh.
Žádáme proto Radu pro rozhlasové a televizní vysílání o přezkum tohoto incidentu a vyvození
odpovědnosti vůči osobě, která si odvysílání projevu vyžádala, příp. vůči dalším odpovědným
osobám.
S ohledem na závažnost této situace žádáme, aby Rada jednala bezodkladně, a zabránila tak
případným budoucím spekulacím o regulérnosti senátních a komunálních voleb, které
proběhnou již 23. – 24. září. Jsme přesvědčeni o tom, že v tuto chvíli není možné poskytnout
ostatním politickým subjektům podobný prostor, a proto zřejmě jediným možným nápravným
opatřením může být zveřejnění informace o tom, že v tomto konkrétním případě došlo
ze strany žadatele o odvysílání projevu ke zneužití práva. Samozřejmě, konkrétní opatření
ponecháváme plně na Vašem rozhodnutí.
Žádáme, abychom byli o závěrech přezkumu tohoto incidentu i o přijatých opatřeních
vyrozuměni bez zbytečného odkladu.
S pozdravem
Institut práva a občanských svobod, z. s. – Pro Libertate
Tomáš Nielsen, předseda spolku
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