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Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) obdržela Váš dopis, ve kterém se dotazujete na 
závěry, ke kterým Rada dospěla na základě Vašeho podnětu, týkajícího se programové náplně Kabelové 
TV Dubňany. V rámci podnětu jste se mimo jiné dotazoval, zda je „v souladu příslušnou legislativou“ fakt, 
že se ve vysílání kabelové TV Dubňany objevil rozsáhlý rozhovor se starostou, a o týden později se tam 
objevil i další z lídrů současné koalice, který organizuje příměstský tábor, a to navzdory tomu, že v 
Dubňanech je prý dosud platné usnesení Rady města z roku 2004, „kterým rada rozhodla, že nebude v 
obrazovém vysílání a ani v textové části vysílání KT zveřejňována žádná zmínka o politických stranách, 
vyjma ohlášení výsledků voleb“.   
 
Rada v návaznosti na Váš podnět rozhodla na svém 15. zasedání konaném ve dnech 18. a 19. září 2018  
vyžádat od provozovatele NOEL, s.r.o., IČ: 48908991, se sídlem Na Pískách 3275/3, 695 01 Hodonín 
podání vysvětlení na následující otázky: 1. Řídí se společnost NOEL, s. r. o., při produkci obsahů Infokanálu 
Dubňany nějakým usnesením či vyhláškou města Dubňany, resp. Rady města Dubňany? 2. Jakým 
způsobem společnost NOEL, s. r. o., uplatňuje redakční odpovědnost nad obsahem Infokanálu Dubňany? 
3. Jak zajišťuje, aby se k divákovi dostávaly objektivní, vyvážené a názorově pluralitní informace? 
 
Na tuto výzvu provozovatel zareagoval dne 22. října 2018, přičemž uvedl, že se neřídí žádným usnesením 
či vyhláškou města Dubňany, resp. Rady města Dubňany. Provozovatel umožňuje na základě § 54 zákona 
231/2001 Sb. bezplatně vysílat městům a obcím místní informační kanál, jehož obsah musí odpovídat 
podmínkám zák. 231/2001 Sb. Proto má společnost NOEL, s.r.o. uzavřeny s městy a obcemi smlouvy, kde 
jsou uvedeny podmínky, za kterých je možno místní Infokanály tvořit a vysílat. Součástí těchto smluv jsou 
rovněž případné sankce za porušení zákonných podmínek. Redakční odpovědnost nad obsahem 
Infokanálu Dubňany je vykonávána prostřednictvím kontroly obsahu na hardwarových prostředcích hlavní 
stanice kabelových televizních rozvodů města Dubňany.  
 
Dle vyjádření provozovatele společnost NOEL s.r.o. zajišťuje objektivní, vyvážené a pluralitní informace 
formou smlouvy s městem Dubňany, kde jsou v sekci „Závazky smluvních stran při výrobě a vysílání 
Infokanálu“ uvedeny veškeré podmínky zajišťující soulad vysílání se zákonem. Předmětná smlouva rovněž 
zahrnuje případné sankce za porušení zákonných podmínek vysílání. 
 
Rada se podaným vysvětlením zabývala na svém 20. zasedání, konaném ve dnech 4. a 5. prosince 2018, 
přičemž dospěla k závěru, že ze strany provozovatele nedošlo k porušení § 32 odst. 1 písm. a) zákona č. 
231/2001 Sb., tedy povinnosti provozovat vysílání na vlastní odpovědnost a nést odpovědnost za obsah 
vysílání. Provozovatel disponuje redakční odpovědností, když obsah vysílání podléhá jeho kontrole, a to i 
z pohledu objektivity, vyváženosti a plurality. 
 
Dále se Rada na svém 15. zasedání konaném ve dnech 18. a 19. září 2018 rozhodla vyzvat provozovatele 
k podání vysvětlení, zda obsah zveřejňovaný na webových stránkách http://dkt.dubnany.eu, a to jak textový 
(vysílání textové smyčky v sekci „DKT online“), tak obrazový (videozáznamy v sekci „Archiv“), odpovídá 
obsahu vysílanému na televizním programu Infokanál Dubňany, jehož je společnost NOEL, s. r. o., 
provozovatelem. 
 
K této otázce provozovatel uvedl, že ukládání obsahu Infokanálu Dubňany na webové stránky je zcela 
v režii Města Dubňany. Jelikož provozovatel nedisponuje personální a technickou kapacitou pro kontrolu 
webových stránek, požádal o vyjádření technického pracovníka Města Dubňany. Ten potvrdil, že obsah na 
webových stránkách je totožný s obsahem vysílání. S tímto podaným vysvětlením se Rada seznámila na 



svém 21. zasedání, konaném ve dnech 18. a 19. prosince 2018, přičemž nebylo zjištěno ze strany 
provozovatele žádné porušení zákona.  
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