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V Praze dne 24. dubna 2018Naše značka

Vážení,

Ministerstvo kultury obdrželo Vaše podání označené „Stížnost na RRTV, Čro a ČT za 

letitou cenzuru porušování čl 2 a 3 Evropské úmluvy o lidských právech a čl.34 a 267 

Smlouvy o fungování EU justicí a exekutivou proti lidem realizujícím výzkum a léčbu 

konopím. Důkazy vám zasíláme přílohou. Mgr. Dušan Dvořák44 dne 24. dubna 2018, podání 
označené „Návrh k prevenci žalobních podání na průtahy správního rozhodnutí statutárního 

zástupce povinného porušujícího vědomě lhůty rozhodnutí.44 dne 14. dubna 2018 a podání 
označené „Návrh k prevenci žalobních podání na průtahy správního rozhodnutí statutárního 

zástupce povinného porušujícího vědomě lhůty rozhodnutí.44 dne 15. dubna 2018. V této věci 
Vám sděluji následující.

Česká televize i Český rozhlas jsou samostatné právnické osoby, které nejsou žádným 

způsobem podřízené Ministerstvu kultury, nelze jim tedy přikazovat, a to ani z moci úřední, 
co mají nebo nemají vysílat nebo jinak ovlivňovat jejich činnost. Orgány, jimiž se uplatňuje 

právo veřejnosti na kontrolu Českého rozhlasu a České televizi jsou Rada Českého rozhlasu 

a Rada České televize.
Rada pro rozhlasové vysílání je ústředním orgánem státním správy, který je nezávislý 

na Ministerstvu kultury a který tedy není Ministerstvu kultury jakkoli podřízen.
Obecně Ministerstvo kultury může jednat pouze v případech, v mezích a způsoby, 

které stanoví zákon, a dle současné právní úpravy je zásah ze strany ministerstva do činnosti 
Českého rozhlasu, České televize a Rady pro rozhlasové a televizní vysílání proto zásadně 

vyloučený.
Z výše zmíněných důvodů bohužel musím konstatovat, že Vám Ministerstvo kultury 

nemůže jakkoliv pomoci.

S pozdravem

Jakub Šváb
odbor médií a audiovize


