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Podnět k zahájení řízení o odebrání licence 

Společnost MEDIA BOHEMIA a.s, se sídlem Praha 2, Koperníkova 794/6, PSČ 120 00, 

IČO: 26765586, provozovatel rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních 

vysílačů ve smyslu zákona č. 231/2001 Sb, o provozování rozhlasového a televizního 

vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon"), podává 

tímto v souladu s ust. § 42 zákona č. 500/2004 Sb, správního řádu, ve znění pozdějších 

předpisů Radě pro rozhlasové a televizní vysílání podnět k zahájení řízení o odnětí licence 

provozovatele BBC Radiocom (Praha) s.r.o. 

Provozovatel BBC Radiocom (Praha) s.r.o, se sídlem Praha, Staré Město, Dlouhá 16/705, 

PSČ 110 00, IČO: 25616803 (dále jen „BBC Radiocom (Praha) s.r.o."), provozující 

rozhlasové vysílání s názvem programu BBC, zvlášť závažným způsobem opakovaně 

porušuje licenční podmínky ve smyslu ust. § 63 odst. 1 písm. c) zákona. 

Dle tiskové zprávy z 1. části 6. zasedání RRTV, konaného ve dnech 19. - 20. 3. 2013, RRTV: 

- se seznámila s informací ve věci porušování licenčních podmínek při vysílání rozhlasové 

stanice BBC provozovatelem BBC Radiocom (Praha) s. r. o , 

- se seznámila se stížností (č.j. 2421/2013) posluchače na vysílám programu BBC (AI) , 

- podle ustanovení § 137 správního řádu vyzvala provozovatele BBC Radiocom (Praha) s.r.o. 

k podání vysvětlení, z jakého důvodu dne 1. 3. 2013 v době od 8.00 do 11.00 hod. 

na kmitočtu 89,8 MHz o vyzářeném výkonu 1 kW z vysílacího stanoviště České Budějovice 

nevysílal v českém jazyce, a to ve lhůtě 7 dnů ode dne doručení této výzvy. 

Dle tiskové zprávy z pokračování 6. zasedání RRTV, konaného dne 3. 4. 2013, RRTV 

zahájila s provozovatelem BBC Radiocom (Praha) s. r. o. správní řízení z moci úřední 

pro možné neplnění licenčních podmínek, kterého se mohl dopustit tím, že nezařazováním 
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programových bloků dodávaných Českým rozhlasem nedodržel dne 24. 3. 2013 stanovené 

programové a vysílací schéma programu BBC. 

Dle tiskové zprávy ze 7. zasedání RRTV, konaného dne 9. 4. 2013, RRTV: 

- upozornila provozovatele BBC Radiocom (Praha) s. r. o. podle ust. § 59 odst. 1 až 3 zákona 

na porušení ust. § 32 odst. 1 písm. o) zákona, k němuž došlo tím, že ve vysílání rozhlasového 

programu BBC dne 17. 3. 2013 od 9.00 hod. do 11.00 hod. a od 14.00 hod. do 16.00 hod. 

a dne 18. 3. 2013 od 9.00 hod. do 11.00 hod. a od 14.00 hod. do 16.00 hod. nebyl 

identifikován rozhlasový program, a stanovila BBC Radiocom (Praha) s. r. o. lhůtu k nápravě 

7 dnů ode dne doručení tohoto upozornění, 

- upozornila provozovatele BBC Radiocom (Praha) s. r. o. podle ust. § 59 odst. 1 až 3 zákona 

na neplnění licenčních podmínek, k němuž došlo zařazováním zpravodajství v anglickém 

jazyce - BBC World Service News Summary vždy v délce přibližně 2 minut do vysílání 

programu BBC dne 18. 3. 2013 v době od 8.31 hod, od 9.31 hod, od 10.31 hod. a obdobně 

vždy krátce po 13.30 hod, po 14.30 hod. a po 15.30 hod. a stanovila BBC Radiocom (Praha) 

s. r. o. lhůtu k nápravě 7 dnů ode dne doručení tohoto upozornění, 

- upozornila provozovatele BBC Radiocom (Praha) s. r. o. podle ust. § 59 odst. 1 až 3 zákona 

na neplnění licenčních podmínek, k němuž došlo zařazováním hudby do vysílání programu 

BBC dne 17. 3. 2013 v době od 8.00 hod. do 11.00 hod. a od 13.00 hod. do 16.00 hod. a dne 

18. 3. 2013 v době od 8.00 hod. do 11.00 hod. a od 13.00 hod. do 16.00 hod, a stanovila BBC 

Radiocom (Praha) s. r. o. lhůtu k nápravě 7 dnů ode dne doručení tohoto upozornění. 

Společnosti MEDIA BOHEMIA a.s. je dále z její vlastní monitorovací praxe známo, 

že provozovatel BBC Radiocom (Praha) s. r. o. porušuje licenční podmínky výše popsanými 

způsoby každý den, počínaje od 1.3.2013. 

Zvýše uvedeného vyplývá, že BBC Radiocom (Praha) s. r. o. zvlášť závažným 

způsobem opakovaně porušuje licenční podmínky pro provozování rozhlasové vysílání 

s názvem programu B B C ve smyslu ust. § 63 odst. 1 písm. c) zákona. Společnost MEDIA 

BOHEMIA a.s. tímto dává R R T V podnět k zahájení řízení o odnětí této licence 

provozovatele BBC Radiocom (Praha) s. r. o. a současně v souladu s ust. § 42 správního 

řádu žádá, aby jí R R T V ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy podnět obdrží, sdělila, zda řízení 
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zahájila, nebo zda neshledala důvody k zahájení řízení z moci úřední, popř. zda podnět 

postoupila příslušnému správnímu orgánu. 

S pozdravem 

Daniel Sedláček, předseda představenstva 
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