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Odpověď na stížnost 
 
 
Vážený pane předsedo,  

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) se na svém 16. zasedání, konaném 
dne 13. října 2020, seznámila s Vaší stížností na provozovatele vysílání Česká televize. 

Poukazujete na výroky moderátora ČT Jakuba Železného a spolupracovníka ČRo a člena 
Rady ČT Lubomíra Xavera Veselého. 

V prvním případě máte patrně na mysli výrok novináře a moderátora Jakuba Železného na 
twitterovém účtu, jenž se zde vyznává z odhodlání bránit odkaz Milady Horákové, zavražděné 
komunisty, i za tu cenu, že by hosta, který by se eventuálně dopustil zpochybňování její oběti, 
vykázal z pořadu. Nejedná se o jev, který se vyskytl ve vysílání, proto se jím Rada v rámci svých 
kompetencí nemůže zabývat. 

V druhém případě se jedná o výrok v talk-show moderátora Luboše Xavera Veselého Xaver Live. 
On-line pořad Xaver Live je vysílán na internetovém serveru pro sdílení videosouborů YouTube 
(https://www.youtube.com/xaverlive). Nejedná se tedy o televizní či rozhlasové vysílání ani 
o audiovizuální mediální službu na vyžádání, proto ani v tomto případě nespadá do kompetencí 
Rady. 

Rada je ústřední správní úřad, který vykonává státní správu v oblasti rozhlasového a televizního 
vysílání a plní úkoly stanovené zákonem č. 231/2001 Sb. Rada má pravomoci striktně určeny 
zněním zákona. 

Rada nevykonává dohled nad provozovateli vysílání nad rámec povinností, jež jí stanovuje zákon 
o vysílání. Pravomoc Rady se nevztahuje na internetové sociální sítě. Ani v jednom případě nejde 
o věc, která by spadala do kompetence Rady. 

Rada coby ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona 
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů 
(dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), rozhodla v souladu s § 76 odst. 1 písm. a) zákona 
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného 
přestupku spáchaného zveřejněním výroků moderátora ČT Jakuba Železného a spolupracovníka 
ČRo Lubomíra Veselého na internetových sociálních sítích, že věc odkládá. 
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