
Povinný subjekt:
Česká televize
Kavčí hory
14070  Praha 4

Váš dopis zn. ze dne Naše značka 11.9.2012
   RP 17/2012 Praha

Žádost podle zákona č. 106/1999 Sb. a podle kodexu České televize

Vážený pane řediteli,

Česká  pirátská  strana,  zkratka  Piráti,  sídlem  Praha  4,  U  Botiče  1390/3,  IČO 
71339698, datová schránka b2i4r6j, za kterou jedná jménem republikového před-
sednictva místopředseda Bc. Jakub Michálek, nar. 6.2.1989, trvalé bydliště Zenklova 
841/193, Praha 8, 

žádá povinný subjekt
v souladu s § 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,

o poskytnutí následujících informací:

1. Jméno, příjmení a funkce osoby, která napsala a vydala článek s názvem 
U středoškoláků vyhráli v krajských volbách piráti, TOP 09 skončila druhá, 
který byl zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup na webové 
stránce České televize s adresou 
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/194863-u-stredoskolaku-vyhrali-v-
krajskych-volbach-pirati-top-09-skoncila-druha/; pokud bylo takových osob 
více, pak jména, přímení a funkce všech těchto osob, které se na tvorbě a 
uveřejnění článku podílely a seznam úkonů, které v této věci jednotlivé osoby 
provedly, včetně času, kdy k nim došlo,

2. Jméno, příjmení a funkce osoby, která dala pokyn k odstranění článku 
uvedeného v bodě 1, nebo takový pokyn provedla; pokud bylo takových osob 
více, pak jména, přímení a funkce všech těchto osob, které se na uvedeném 
jednání přímo i nepřímo podílely a seznam úkonů, které v této věci jednotlivé 
osoby provedly, včetně času, kdy k nim došlo, a informaci o tom, zda jste byl o 
této věci jako ředitel televize informován, a pokud ano, kdy,
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3. Seznam všech písemností, které se týkají úkonů provedených při činnostech 
uvedených v bodě 2 (např. písemnosti podle bodu 5.15 věta třetí Kodexu 
České televize).

4. Informaci o tom, zda bylo informování o výsledcích studentských voleb 
připraveno v závislosti na těchto výsledcích či bylo potlačení výsledků od 
počátku plánováno, případně kdy a kým bylo o potlačení rozhodnuto.

5. Sdělení zákonného důvodu, pro který byly informace o výsledcích 
studentských voleb v roce 2012 potlačeny ve vysílání České televize.

6. Sdělení jiných důvodů, pro které byly informace o výsledcích studentských 
voleb v roce 2012 potlačeny ve vysílání České televize. Pokud by v tomto 
případě mělo jít o porušení Kodexu České televize nebo Pravidel 
předvolebního a volebního vysílání České televize v souvislosti s volbami do 
Senátu Parlamentu České republiky a do krajských zastupitelstev v roce 2012, 
žádám také o citaci konkrétního ustanovení těchto pravidel, které by bylo 
porušeno, pokud by k odstranění článku nedošlo.

7. Všechny verze Pravidel předvolebního a volebního vysílání České televize od 
roku 2009 do současnosti s údajem o tom, kdy byly schváleny.

8. Seznam opatření, ke kterým Česká televize v souvislosti s úkony podle bodu 1 
a 2 žádosti přistoupila (např. zda proběhlo vnitřní šetření, zda se Česká 
televize nedopustila porušení čl. 17 odst. 3 Listiny základních práv a svobod, 
čl. 4 odst. 4 Listiny, § 2 a § 3 odst. 1 písm. n) zákona o České televizi, bodem 
c) preambule Kodexu České televize, bodem 6.8 věta prvá Kodexu České 
televize, částí I. bod 7 věta druhá Pravidel předvolebního vysílání, nebo zda 
byly některé osoby v souvislosti s jednáním podle bodu 1 a 2 žádosti 
pokárány, postiženy nebo zvýhodněny).

Prosím o poskytnutí požadovaných informací v elektronické podobě do datové 
schránky (viz patička).
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Závěrem bych Vás chtěl požádat, aby Česká televize používala správně zkratku naší 
politické strany. Podle čl. 1 odst. 2 našich stanov zní oficiální zkratka Piráti. Zkratka 
se skloňuje. Oficiální zkratka je zapsána v rejstříku politických stran a politických 
hnutí, který vede ministerstvo vnitra a zpřístupňuje ho způsobem umožňujícím 
dálkový přístup na svých webových stránkách. 

Naše zkratka je v některých případech nesprávně a odlišně od všech ostatních stran 
dávána do uvozovek, což může mít význam a u diváků vyvolat dojem, že se od ní 
chce autor distancovat1; takový způsob prezentace je ovšem v rozporu např. 
s bodem 5.7 Kodexu České televize. Prosím vás, abyste tuto skutečnost uvedl v 
souladu s bodem 1.13 Kodexu České televize na pravou míru například v článku 
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/193325-pirati-chteji-transparentni-stat-i-
nadale-je-povede-bartos/ ) a předal informaci o správném používání naší zkratky 
redaktorům.

S pozdravem

Bc. Jakub Michálek
místopředseda Pirátů

1 „V uvozovkách se objevují výrazy, od nichž se chce autor textu z nějakého důvodu distancovat“ 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Uvozovky 
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