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Vážený pane Ž., 
 

z pověření zástupkyně veřejného ochránce práv RNDr. Jitky Seitlové 
odpovídám na Vaše podání doručené Kanceláři veřejného ochránce práv dne 
26. 5. 2010. Zajímalo by Vás, jestli není zveřejňování preferencí politických stran pár 
dní před volbami protizákonné a zda se proti tomu dá bránit. 

 
Na úvod mi dovolte seznámit Vás s působností veřejného ochránce práv, 

která je stanovena zákonem č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv, ve znění 
pozdějších předpisů. Na základě tohoto zákona působí ochránce k ochraně osob 
před jednáním úřadů a dalších institucí státní správy, pokud je v rozporu s právem, 
neodpovídá principům demokratického právního státu a dobré správy nebo jsou-li 
tyto instituce nečinné. Kontrola rozhlasového a televizního vysílání, respektive 
průběhu voleb je však z jeho působnosti zcela vyloučena. Veřejný ochránce práv se 
tak k otázce předvolebních průzkumů nemůže jakkoliv vyjadřovat. Úkolem veřejného 
ochránce práv rovněž není ani poskytování individuálního právního poradenství. 
Bližší informace o působnosti veřejného ochránce práv a o náležitostech podnětu 
naleznete v přiloženém informačním letáku. 

 
Přesto mi dovolte se k Vaší záležitosti alespoň stručně vyjádřit. 
 
Volení kampaň je upravena v § 16 zákona č. 247/1995 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů, o volbách do Parlamentu České republiky. Dle ustanovení § 16 
odst. 3 a 5: „V době počínající třetím dnem přede dnem voleb do Parlamentu České 
republiky a končící ukončením hlasování nesmějí být žádným způsobem 
zveřejňovány výsledky předvolebních a volebních průzkumů...Přestupku se dopustí 
fyzická osoba, která v době počínající třetím dnem přede dnem voleb do Parlamentu 
České republiky a končící ukončením hlasování zveřejní předvolební a volební 
průzkumy. K projednání přestupku je příslušný krajský úřad podle místa bydliště 
fyzické osoby, která předvolební a volební průzkumy zveřejňovala. Za tento 
přestupek lze uložit pokutu až do výše 30.000,- Kč. Na řízení při ukládání pokut se 
vztahuje zvláštní právní předpis.“  

 
Před tímto časovým intervalem však žádný zákaz pro zveřejňování 

předvolebních průzkumů stanoven není. Podle zákona č. 231/2001 Sb., 
o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů 
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však musí obsah televizního  programu odpovídat určitým standardům. Dle 
ustanovení § 31 odst. 2 a 3 tohoto zákona: „Provozovatel vysílání poskytuje 
objektivní a vyvážené informace nezbytné pro svobodné vytváření názorů. Názory 
nebo hodnotící komentáře musí být odděleny od informací zpravodajského 
charakteru.... Provozovatel vysílání je 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, popřípadě jejich názory nebo názory jednotlivých skupin 
veřejnosti, a to s přihlédnutím k jejich reálnému postavení v politickém 
a společenském životě.“ Státní správu v oblasti rozhlasového a televizního vysílání 
a převzatého vysílání vykonává Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, která 
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.1  

 
V případě, že se domníváte, že některý z provozovatelů zvýhodňoval ve 

vysílání některou z politických stran, máte možnost podat podnět Radě pro 
rozhlasové a televizní vysílání. V případě, že nebudete s vyřízením podnětu ze 
strany Rady spokojen, můžete se obrátit na Kancelář veřejného ochránce práv. 
V takovém případě je nutné doložit všechny podstatné skutečnosti (informace o tom, 
jak má vypadat podnět ochránci, jsou uvedeny v Informačním letáku).     

 
S pozdravem 
 
 
 

JUDr. Pavel   P o ř í z e k   v. r. 
zástupce vedoucího právního odboru 

(dopis je opatřen elektronickým podpisem) 
 
 
 

Příloha 
Informační leták   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
1
 Dle § 4  zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání. 


