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ROZHODNUTÍ 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v rámci své působnosti 

dané § 5 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně 

dalších zákonů, v platném znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), dle § 60 odst. 1 písm. e) zákona č. 

231/2001 Sb., v platném znění, v řízení o přestupku vedeném podle zákona č. 250/2016 Sb., o 

odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (dále jen zákon č. 250/2016 Sb.), rozhodla dne 23. července 

2019 takto:  

I. Obviněný provozovatel televizního vysílání DONEAL, s.r.o., IČ 29135451, sídlem Pobřežní 

14/297, 186 00 Praha 8, se uznává vinným v souladu s ustanovením § 60 odst. 1 písm. e) 

zákona č. 231/2001 Sb., pro porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb., 

kterého se dopustil tím, že  ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení žádosti o zapůjčení 

záznamu neposkytl Radě na její vyžádání záznam vysílání programu JOJ Cinema ze dne 15. 

ledna 2019 z časového úseku 19.00–24.00 hodin.  

 

II. V souladu s ustanovením § 43 odst. 2 zákona č. 250/2016 Sb., se od uložení správního trestu 

upouští, neboť vzhledem k okolnostem spáchání přestupku lze důvodně očekávat, že již 

samotné projednání věci před správním orgánem postačí k nápravě. 

 
Odůvodnění: 

 
DONEAL, s.r.o., je provozovatelem televizního vysílání programu JOJ Cinema šířeného prostřednictvím 

kabelových systémů a družice, na základě licence Rady ze dne 27. května 2014, sp.zn. 2014/145/sve/DON, 

ve znění pozdějších změn. 

 

Rada dopisem č. j. RRTV/2024/2019-bur požádala provozovatele vysílání DONEAL, s.r.o., o zapůjčení 

kontinuálního záznamu programu JOJ Cinema ze dne 15. ledna 2019 z časového úseku 19.00–24.00 

hodin. 

 

Rada stanovila lhůtu k zapůjčení záznamu 15 dní ode dne doručení žádosti. 

 

Žádost byla provozovateli doručena dne 4. února 2019. 

 

Provozovatel však ve stanovené lhůtě požadovaný záznam Radě nezapůjčil a na žádost Rady ani 

nikterak jinak nereagoval. 

 

DONEAL, s.r.o. 
Pobřežní 14/297 
186 00 Praha 8 
 



Dle § 32 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb., je provozovatel vysílání povinen uchovávat v odvysílané 

podobě a v náležité technické kvalitě záznamy všech pořadů včetně dalších částí vysílání alespoň po dobu 

30 dnů ode dne jejich vysílání a na písemnou výzvu je zapůjčit Radě; provozovatel vysílání má vůči Radě 

právo na náhradu nutných nákladů spojených se zapůjčením záznamů pořadů a dalších částí vysílání. 

 

Pokud Rada dle § 59 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. zjistí, že provozovatel vysílání porušuje povinnosti 

stanovené tímto zákonem nebo podmínky udělené licence, upozorní jej na porušení tohoto zákona a 

stanoví mu lhůtu k nápravě, která musí být v souladu s ustanovením § 59 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb. 

přiměřená charakteru porušené povinnosti. Pokud by provozovatel uvedenou povinnost nadále neplnil, 

bude Rada, v případě dalšího zjištění stejného porušení zákona o vysílání po uplynutí stanovené lhůtě 

k nápravě, oprávněna v řízení o přestupku uložit sankci v souladu s příslušným ustanovením zákona č. 

231/2001 Sb., respektive zákona č. 250/2016 Sb. 

 

Na porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb., byl již provozovatel vysílání DONEAL, 

s.r.o., upozorněn, respektive byl za něj již pokutován. 

 

Jednalo se o rozhodnutí Rady ze dne 15. prosince 2015, sp. zn. 2015/786/LOJ/DON, kterým byla 

provozovateli uložena pokuta výši 200 000 Kč za porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. l) zákona č. 

231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že nezapůjčil Radě záznam vysílání programu JOJ Cinema ze dne 

9. července 2015 z časového úseku od 11:30 do 14:00 hodin, a neposkytl ani záznam vysílání ze dne 9. 

srpna 2015 z časového úseku od 11:30 do 14:00 hod., který byl stanoven jako alternativní v rámci vydaného 

upozornění na porušení zákona č.j. RRTV/3071/2015-LOJ. 

S ohledem na uvedené a s ohledem na skutečnost, že provozovatel byl již dříve na porušení 

ustanovení § 32 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb., upozorněn, rozhodla Rada na svém 5. 

zasedání konaném dne 12. března 2019 s provozovatelem DONEAL, s.r.o., IČ 29135451, sídlem 

Pobřežní 14/297, 186 00 Praha 8, řízení o přestupku z moci úřední pro možné porušení § 32 odst. 1 

písm. l) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že neposkytl Radě na její vyžádání záznam 

vysílání programu JOJ Cinema ze dne 15. ledna 2019 z časového úseku 19.00–24.00 hodin.  

 

Oznámení o zahájení řízení o přestupku bylo provozovateli doručeno dne 4. dubna 2019 a tímto dnem bylo 

zahájeno řízení ve věci. Rada stanovila obviněnému provozovateli lhůtu 30 dní pro písemné vyjádření. 

 

Dne 15. března 2019, tedy v době ještě před zahájením předmětného řízení o přestupku, byl Radě doručen 

pod č.j. RRTV/3727/2019-vra, záznam programu JOJ Cinema ze dne 15. ledna 2019 z časového úseku 

19:00-24:00 hodin. 

 

Dne 13. června 2019 bylo provozovateli doručeno Oznámení o ukončení dokazování a byla mu stanovena 

lhůta 20 dní pro vyjádření. Provozovatel se nevyjádřil. 

 

Samotným projednáním věci se Rada zabývala na svém 13. zasedání konaném dne 23. července 

2019 a dospěla k následujícímu závěru: 

 

Lze se pouze domnívat, že provozovatel Radě zaslal požadovaný záznam ihned poté, co se z veřejně 

dostupné tiskové zprávy ze zasedání Rady dozvěděl, že Rada rozhodla zahájit řízení o přestupku. Z toho 

důvodu byl Radě záznam doručen ještě dříve, než bylo provozovateli vůbec doručeno písemné vyhotovení 

Oznámení o zahájení řízení o přestupku.  

 



Provozovatel tedy nezapůjčil Radě požadovaný záznam ve lhůtě 15 dnů, která mu byla stanovena v žádosti 

o zapůjčení záznamu, a přestupku se tedy dopustil (neboť dle ustanovení § 60 odst. 1 písm. e) zákona č. 

231/2001 Sb., se provozovatel vysílání nebo provozovatel převzatého vysílání dopustí přestupku tím, že 

nezapůjčí Radě vyžádaný záznam pořadu nebo dalších částí vysílání do 15 dnů ode dne doručení žádosti 

podle § 32 odst. 1 písm. l)). Na druhé však provozovatel Radě záznam zaslal ihned poté, co se dozvěděl 

o zahájení řízení, a to ještě předtím, než vůbec řízení bylo, doručením písemného oznámení, zahájeno. 

S ohledem na uvedené dospěla Rada k závěru, že obviněný provozovatel televizního vysílání 

DONEAL, s.r.o., IČ 29135451, sídlem Pobřežní 14/297, 186 00 Praha 8, je vinným v souladu 

s ustanovením § 60 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb., pro porušení ustanovení § 32 odst. 1 

písm. l) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že  ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení 

žádosti o zapůjčení záznamu neposkytl Radě na její vyžádání záznam vysílání programu JOJ 

Cinema ze dne 15. ledna 2019 z časového úseku 19.00–24.00 hodin.  

 

 
Současně Rada v souladu s ustanovením § 43 odst. 2 zákona č. 250/2016 Sb., rozhodla upustit od 

uložení správního trestu, neboť vzhledem k okolnostem spáchání přestupku lze důvodně očekávat, 

že již samotné projednání věci před správním orgánem postačí k nápravě. 

 

Poučení: 

 

Proti tomuto rozhodnutí lze v souladu s ustanovením § 66 zákona č. 231/2001 Sb., podat žalobu 

k Městskému soudu v Praze ve lhůtě dvou měsíců od doručení písemného vyhotovení tohoto rozhodnutí. 

Podání žaloby má odkladný účinek. 

 
 
Ivan Krejčí 
předseda Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 
elektronicky podepsáno 
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