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Příloha  
usnesení vlády 
ze dne 2. března 2022 č. 153 

 

Statut vládního zmocněnce pro oblast médií a dezinformací 
 

 
ČLÁNEK 1 

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 
 
1) Pluralita médií a jejich profesionální činnost jsou jednou ze zásadních podmínek existence 
demokratického státu. S cílem zlepšit podmínky pro profesionální a nezávislé fungování médií 
a čelení dezinformačním hrozbám zřizuje vláda funkci vládního zmocněnce pro oblast médií 
a dezinformací (dále jen „Zmocněnec“). 

2) Tímto statutem se řídí činnost Zmocněnce.  

 

ČLÁNEK 2 
POSTAVENÍ ZMOCNĚNCE 

 
1)  Zmocněnec je poradním orgánem vlády.  

2)  Zmocněnce jmenuje a odvolává vláda na návrh předsedy vlády.  

3)  Zmocněnec je zařazen do organizační struktury Úřadu vlády ČR a je podřízen předsedovi vlády. 

 

ČLÁNEK 3 
PŮSOBNOST ZMOCNĚNCE 

 
1) Zmocněnec koordinuje činnost složek státní správy v oblasti své působnosti. Komunikuje 

s příslušnými ministry a vedoucími pracovníky orgánů státní správy. Zmocněnec spolupracuje 
se složkami státu, které se zabývají oblastmi médií a dezinformací a napomáhá koordinaci jejich 
činnosti.  

2) Zmocněnec metodicky podporuje strategickou komunikaci v Úřadu vlády ČR. 

3) Zmocněnec spolupracuje na koordinaci mediálních nákladů komunikace státu a vydává 
doporučení k volbě médií, skrze něž by měla být komunikace realizována. 

4) V souladu s jednacím řádem vlády se zmocněnec může účastnit jednání vlády k materiálům, 
které se týkají problematiky médií, mediální legislativy a dezinformací. Jednání vlády 
k vybranému bodu programu se může  účastnit rovněž v případě, bude-li to považovat některý 
člen vlády za žádoucí; tuto záležitost při zahájení projednávání příslušného bodu programu 
oznámí předsedajícímu schůze vlády, který si vyžádá souhlas vlády.  

5) Zmocněnec zpracovává připomínky k materiálům a návrhům zpracovávaným a předkládaným 
pro jednání vlády, které se týkají médií, dezinformací a souvisejících záležitostí. 

6) Zmocněnec spolupracuje s příslušnými členy vlády a vedoucími dalších ústředních  
orgánů státní správy při plnění úkolů, které mu byly uloženy usneseními vlády. 
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7) Zmocněnec spolupracuje s orgány Evropské unie a dalšími zahraničními subjekty zabývajícími 
se pluralitou médií a řešícími problematiku médií a dezinformací a koordinuje spolupráci mezi 
nimi a věcně příslušnými institucemi v rámci České republiky. 

8) Zmocněnec spolupracuje s neziskovými organizacemi působícími v oblastech podpory médií, 
zvyšování mediální gramotnosti a boje s dezinformacemi, případně dalším obdobným 
zaměřením činnosti a zajišťuje podporu jejich činnosti. 

9) Zmocněnec na základě požadavku předsedy vlády informuje vládu o situaci v oblasti médií 
a dezinformací.  

10) Zmocněnec plní další úkoly uložené mu vládou.  

 
 

ČLÁNEK 4 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 
1. Změny a doplnění tohoto statutu schvaluje vláda.  

2. Tento statut je přístupný veřejnosti na internetových stránkách a v sídle  
Úřadu vlády České republiky. Na internetových stránkách se zveřejňuje jeho  
úplné znění.  

3. Tento statut nabývá účinnosti dnem 2. března 2022.  


