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Věc: Podnět k zahájení řízení o odejmutí licence k provozování vysílání provozovatele 
BBC Radiocom s.r.o. 
 
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) obdržela dne 19. 6. 2013 Váš podnět k 
zahájení řízení o odnětí licence provozovateli BBC Radiocom (Praha) s. r. o. 
 
V podnětu uvádíte, že BBC Radiocom (Praha) s. r. o. provozující rozhlasové vysílání s názvem 
programu B B C zvlášť závažným způsobem opakovaně porušuje licenční podmínky ve smyslu 
ustanovení §63, odstavce 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb. 
 
Dále bylo v podnětu odkazováno na tiskové zprávy Rady, konkrétně na pasáže hovořící o tom, 
že se Rada 
 

- seznámila s informací ve věci porušování licenčních podmínek pro vysílání rozhlasové 
stanice B B C, 

-   seznámila se stížností na vysílání uvedeného programu 
-  vyzvala provozovatele vysílání BBC Radiocom (Praha) s. r. o. k podání vysvětlení 

ohledně nevysílání v českém jazyce dne 1.3.2013 z jednoho kmitočtu 
- zahájila správní řízení s BBC Radiocom (Praha) s. r. o. pro možné neplnění licenčních 

podmínek 
-  vydala provozovateli BBC Radiocom (Praha) s. r. o. několik upozornění na porušení 

zákona. 
 

Rada se s Vaším podnětem seznámila na svém 13. zasedání dne 9.7.2013 a neshledala 
důvody k zahájení řízení z moci úřední vůči provozovateli BBC Radiocom (Praha) s. r. o. o 
odnětí licence k provozování vysílání programu B B C podle §63, odstavce 1 písm. c) zákona č. 
231/2001 Sb. 
 
Podle § 63, odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb. Rada odejme licenci provozovateli vysílání 
s licencí, pokud zvlášť závažným způsobem opakovaně porušuje licenční podmínky. 
 
Odnětí licence je nejvýraznější sankcí zakotvenou v zákoně č. 231/2001 Sb. ve vztahu k 
provozovatelům vysílání s licencí. Podmínkou k odnětí licence podle uvedeného ustanovení je 
porušování licenčních podmínek 
- zvlášť závažným způsobem 
- opakovaně. 
 
S ohledem na vážnost daného zásahu a přísné zákonné podmínky je nezbytné, aby Rada, 
pokud by se rozhodla zahájit řízení o odnětí licence, měla dostatek důkazů o tom, že se 
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provozovatel vysílání skutečně opakovaně dopustil porušení licenčních podmínek a že tato 
porušení dosahovala kvalifikované intenzity (zvlášť závažný způsob porušení). 
 
Z tohoto pohledu je třeba ve vztahu k obsahu Vašeho podnětu především uvést, že za žádnou 
ze skutečností (tvrzených porušení) uváděných ze strany MEDIA BOHEMIA a.s. nebyla dosud 
provozovateli BBC Radiocom (Praha) s. r. o. udělena sankce (pokuta), resp. nebylo Radou 
vydáno rozhodnutí, v němž by bylo ve skutečnostech uváděných ze strany MEDIA BOHEMIA 
a.s. shledáno porušení zákona a udělena sankce. 
 
Zde je ovšem zároveň třeba uvést, že pro odejmutí licence podle §63, odst. 1 písm. c) zákona 
č. 231/2001 Sb. (na rozdíl od písm. b/ téhož ustanovení) není zákonnou podmínkou, aby za 
příslušná porušení již byla udělena pokuta. Je však nezbytné, aby Rada měla dostatek 
podkladů a dostatečně objasněn a zjištěn skutkový stav k tomu, aby mohla dospět k závěru o 
opakovaném porušování licenčních podmínek v kvalifikované intenzitě (tedy zvlášť závažným 
způsobem). 
 
Zatím je v souvislosti se skutečnostmi uváděnými v podnětu MEDIA BOHEMIA a.s. vedeno 
pouze jedno správní řízení pro možné neplnění licenčních podmínek, kterého se provozovatel 
BBC Radiocom (Praha) s. r. o. mohl dopustit v souvislosti s nezařazováním programových 
bloků dodávaných Českým rozhlasem. V tomto řízení však ještě probíhá shromažďování 
podkladů pro vydání rozhodnutí. Je proto předčasné toto přezkoumávané možné porušení 
zákona nyní kategorizovat z hlediska intenzity. 
 
Ve vztahu ke dvěma upozorněním na porušení zákona byla provozovatelem zjednána náprava. 
U třetího upozornění pak byla náprava zjednána částečně, zařazováním hudby do vysílání se 
tak Rada nadále zabývá, zde však dosud nebylo ani zahájeno správní řízení, nejsou tak k 
dispozici relevantní podklady pro možné posouzení intenzity tohoto porušení licenčních 
podmínek. 
 
S ohledem na shora uvedené tak Rada dospěla k závěru, že tu nyní nejsou splněny 
předpoklady k tomu, aby bylo zahájeno řízení vůči provozovateli BBC Radiocom (Praha) s. r. o. 
o odnětí licence k provozování vysílání programu B B C podle §63, odstavce 1 písm. c) zákona 
č. 231/2001 Sb. To samozřejmě nevylučuje teoretickou možnost takové řízení případně zahájit 
později, budou-li k tomu později splněny podmínky. 
 

V Praze dne: 5.9.2013 JUDr. Kateřina Kalistová 

 předsedkyně Rady 
 pro rozhlasové a televizní vysílání 
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