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ROZHODNUTÍ O ULOŽENÍ POŘÁDKOVÉ POKUTY 
 
 
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 

písm. a) a 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.") a v souladu s ustanovením § 62 

zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu (dále jen "zákon č. 500/2004 Sb.") vydala dne 25. dubna 2017 

toto rozhodnutí: Rada ukládá provozovateli Město Boží Dar, IČ 479705, se sídlem 1/0, Boží Dar, PSČ 

36262,  

 

pořádkovou pokutu 

 

podle ustanovení § 137 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., a to ve výši 5 000 Kč, neboť provozovatel 

bezdůvodně odepřel podat Radě vysvětlení, jakým způsobem naplňuje ustanovení § 32 odst. 7 písm. c) 

zákona č. 231/2001 Sb., ukládající provozovatelům povinnost poskytnout divákům programu TV Boží Dar 

snadný, přímý a trvalý přístup k informaci o tom, že orgánem dohledu nad provozováním televizního 

vysílání je Rada, o které byl požádán v žádosti Rady č.j. RRTV/2017/37-01/rud.  

 

Pokuta je splatná ve lhůtě 30 dní ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet č. 3754-

19223001/0710, vedený u České národní banky, variabilní symbol 201737.  

 

Rada nadále v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. žádá provozovatele 

Město Boží Dar, IČ 479705, se sídlem 1/0, Boží Dar, PSČ 36262, o podání vysvětlení, jakým 

způsobem naplňuje ustanovení § 32 odst. 7 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., ukládající 

provozovatelům povinnost poskytnout divákům programu TV Boží Dar snadný, přímý a trvalý 

přístup k informaci o tom, že orgánem dohledu nad provozováním televizního vysílání je Rada.  

 

Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této opakované žádosti. 

 
Odůvodnění: 
 

Žádost o podání vysvětlení: 

Město Boží Dar je provozovatelem televizního vysílání programu program TV Boží Dar šířeného 

prostřednictvím kabelových systémů na základě licence č.j. RRTV/3073/2015-FIA, sp.zn. 

2015/563/FIA/Měs, ze dne 25. srpna 2015.  

Město Boží Dar 
36262 Boží Dar 



Rada dopisem č.j. RRTV/3061/2016-BUR vyžádala od provozovatele Město Boží Dar zapůjčení záznamu 

programu TV Boží Dar ze dnů 5.-6. října 2016 v časovém úseku od 00:00 do 24:00 hodin. Žádost byla 

provozovateli doručena dne 19. října 2016.  

Provozovatel ve stanovené lhůtě poskytl dva záznamy vysílání prostřednictvím FTP přenosu, Radě však 

nebyl doručen průvodní dopis, který je podmínkou řádného doručení záznamu. Provozovateli byl proto 

dne 10. listopadu 2016 odeslán dopis s výzvou o doplnění průvodního dopisu (doručen dne 11. listopadu 

2016). Provozovatel následně prostřednictvím FTP přenosu zaslal třetí záznam vysílání spolu s 

požadovaným průvodním dopisem (doručen Radě dne 28. listopadu 2016).  

Dle ustanovení § 32 odst. 7 zákona č. 231/2001 Sb. je provozovatel televizního vysílání povinen umožnit 

divákům snadný, přímý a trvalý přístup zejména k  

a) základním údajům o provozovateli televizního vysílání, jimiž jsou název nebo jméno a identifikační 

číslo, bylo-li přiděleno, adresa sídla v případě právnické osoby nebo bydliště v případě fyzické osoby a u 

zahraniční osoby rovněž adresa podniku nebo organizační složky na území České republiky, byly-li 

zřízeny,  

b) údajům, které umožňují rychlé, přímé a účinné navázání kontaktu s provozovatelem televizního 

vysílání, zejména k poštovní adrese pro doručování, telefonnímu číslu, popřípadě k adrese pro 

doručování elektronické pošty, a  

c) informaci o tom, že orgánem dohledu nad provozováním televizního vysílání je Rada.  

Povinnosti vyplývající z § 32 odst. 7 písm. a) a b) zákona č. 231/2001 Sb., provozovatel plní, protože 

údaje a kontakty na provozovatele jsou uvedeny na webových stránkách obce v sekci Povinně 

zveřejňované informace1 a v sekci Městský úřad – Kontaktní údaje2 . Informace o Radě jakožto orgánu 

dohledu nad provozováním televizního vysílání však ve vysílání ani na webových stránkách obce nebyla 

dohledatelná (samostatné webové stránky programu taktéž nebyly nalezeny). Provozovatel sám ve svém 

průvodním dopise na výzvu Rady, které byla součástí žádosti o záznam, neuvedl, jakým způsobem plní 

povinnosti plynoucí z ustanovení § 32 odst. 2 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb.  

S ohledem na uvedené rozhodla Rada na svém 23. zasedání konaném dne 20. prosince 2016 

požádat provozovatele Město Boží Dar, IČ 479705, se sídlem 1/0, Boží Dar, PSČ 36262, o podání 

vysvětlení, jakým způsobem naplňuje ustanovení § 32 odst. 7 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., 

ukládající provozovatelům povinnost poskytnout divákům programu TV Boží Dar snadný, přímý a 

trvalý přístup k informaci o tom, že orgánem dohledu nad provozováním televizního vysílání je 

Rada. 

Pro podání vysvětlení stanovila Rada lhůtu 30 dní ode dne doručení předmětné žádosti. 

Žádost o podání vysvětlení byla provozovateli doručena dne 12. ledna 2017. 

 

Provozovatel ve stanovené lhůtě vysvětlení nepodal a ani na žádost Rady nikterak nezareagoval či 

neodpověděl. Lhůta stanovená Radou tak marně uplynula dne 11. února 2017. 

 

Dle ustanovení § 137 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. je každý povinen podat správnímu orgánu 

vysvětlení podle odstavce 1. Tomu, kdo bezdůvodně odepře podat vysvětlení, může správní orgán uložit 

pořádkovou pokutu až do výše 5 000 Kč. 

 



Dle ustanovení § 137 odst. 1 věty poslední zákona č. 500/2004 Sb. o odepření vysvětlení obdobně platí 

to, co pro odepření součinnosti při dokazování a zákaz výslechu. 

 

Dle ustanovení § 55 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. svědek nesmí být vyslýchán o utajovaných 

informacích chráněných zvláštním zákonem, které je povinen zachovat v tajnosti, ledaže byl této 

povinnosti příslušným orgánem zproštěn. 

 

Dle ustanovení § 55 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb. svědek nesmí být vyslýchán též tehdy, jestliže by 

svou výpovědí porušil státem uloženou nebo uznanou povinnost mlčenlivosti, ledaže byl této povinnosti 

příslušným orgánem nebo tím, v jehož zájmu tuto povinnost má, zproštěn. 

 

Dle ustanovení § 55 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb. výpověď může odepřít ten, kdo by jí způsobil sobě 

nebo osobě blízké nebezpečí stíhání pro trestný čin nebo správní delikt. 

 

Vzhledem ke skutečnosti, že dožádaný subjekt podané vysvětlení Radě neposkytl a zároveň ani 

neinformoval Radu o tom, že by zde byly okolnosti hovořící ve prospěch odepření podání vysvětlení, lze 

toto jeho počínání kvalifikovat jako bezdůvodné odepření podání vysvětlení, jak o něm hovoří výše 

citované ustanovení § 137 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. 

 

Vzhledem k uvedenému rozhodla Rada na svém 8. zasedání konaném dne 25. dubna 2017 

provozovateli Město Boží Dar, pořádkovou pokutu podle ustanovení § 137 odst. 2 zákona č. 

500/2004 Sb., a to ve výši 5 000 Kč. 

 

Pořádková pokuta přitom nezbavuje provozovatele Město Boží Dar původní povinnosti podat 

Radě požadované vysvětlení. 

 

Proto Rada (vzhledem k výše popsanému) nadále žádá provozovatele Město Boží Dar, IČ 479705, 

se sídlem 1/0, Boží Dar, PSČ 36262, o podání vysvětlení, jakým způsobem naplňuje ustanovení § 

32 odst. 7 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., ukládající provozovatelům povinnost poskytnout 

divákům programu TV Boží Dar snadný, přímý a trvalý přístup k informaci o tom, že orgánem 

dohledu nad provozováním televizního vysílání je Rada. 

 

Rada přitom odkazuje na ustanovení § 62 odst. 3 věty za středníkem zákona č. 500/2004 Sb., podle 

kterého lze pořádkovou pokutu ukládat i opakovaně. 

 

Poučení: 

 

Proti tomuto rozhodnutí lze v souladu s ustanovením § 65 a násl. zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu 

správního, podat žalobu k Městskému soudu v Praze, a to ve lhůtě dvou měsíců ode dne doručení 

rozhodnutí. 

 
Ivan Krejčí 
předseda Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 
elektronicky podepsáno 
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