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Vážený provozovateli, 

 

V únoru 2021 odňal britský regulátor Ofcom licenci pro vysílání čínské televize CGTN (China 

Global Television Network), která byla jedinou licencí pro šíření tohoto vysílání na území 

evropském území.1 Šíření vysílání televizních programů ze třetích států se řídí Evropskou 

úmluvou Rady Evropy o přeshraniční televizi. Skončením britské licence skončila také legální 

možnost vysílat tento program na území ostatních členských států.  

 

Pokud byl tento program doposud šířen na území ČR, bylo tomu na základě licence vydané 

britským regulačním orgánem Ofcom. Možnosti převzatého vysílání a dalšího šíření zahraničních 

televizních programů upravují rovněž ustanovení českého zákona č. 231/2001 Sb. o provozování 

rozhlasového a televizního vysílání, v ustanoveních § 26 a násl., které upravují proces registrace 

převzatého vysílání. Je-li převzatý program původně vysílán na základě oprávnění vydaného v 

členském státě Evropských společenství nebo ve státě, který je smluvní stranou Evropské 

úmluvy o přeshraniční televizi, k přihlášce k registraci se připojí pouze: 

a) název programu, 

b) základní programová specifikace, 

c) datum vydání oprávnění, na jehož základě se program původně vysílá, a doba platnosti tohoto 

oprávnění, 

d) údaje o regulačním orgánu, který vydal oprávnění, na jehož základě se program původně 

vysílá.  

Bez dalšího posouzení je tedy možno šířit televizní programy pouze z EU (na základě standardů 

Směrnice AVMS) nebo ze zemí, které jsou signatáři uvedené úmluvy. V případě že by byl 

program přijímán ze třetích států, pak je třeba předchozího správního řízení, kde je nutné doložit 

např. úředně ověřený překlad původního oprávnění, uhradit správní poplatek atp. O případném 

zařazení takového programu musí rozhodnout Rada předem 

 

 

Jelikož byl program dosud na území ČR šířen jako převzaté vysílání na základě oprávnění, které 

bylo v současné době odňato, bylo by jeho další šíření veřejnosti v nabídce provozovatele 

převzatého vysílání považováno z pohledu zákona č. 231/2001 Sb. za neoprávněné a jednalo by 

se tedy o porušení zákona.  

                                                 
1 https://www.ofcom.org.uk/about-ofcom/latest/media/media-releases/2021/ofcom-revokes-cgtn-licence-
to-broadcast-in-uk 
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Z uvedených důvodů, a aby se předešlo případným řízením o porušení zákona, zasíláme vám, 

jakožto provozovatelům převzatého vysílání toto sdělení. 

 

 

S pozdravem 

 

 

Ivan Krejčí 

předseda Rady 

pro rozhlasové a televizní vysílání 
elektronicky podepsáno 
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