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ROZHODNUTÍ O ULOŽENÍ POŘÁDKOVÉ POKUTY 
 
Rada pro rozhlasové a televizní (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 § 137 odst. 2 zákona č. 
500/2004 Sb., správního řádu (dále jen "zákon č. 500/2004 Sb.") vydala dne 12. června 2012 toto 
rozhodnutí: Rada ukládá společnosti SAT Plus, s.r.o., IČ: 26058952, se sídlem Závišova 502/5, 140 00 
Praha 4,  
 

pořádkovou pokutu ve výši 5 000,- Kč, 
 
neboť bezdůvodně odepřela podat vysvětlení k dotazu Rady, z jakého důvodu ve svém přípise č.j. 
684/2012 (k dotazu Rady na plnění povinností stanovených v §§ 42 - 47 zákona č. 231/2001 Sb.), 
doručeném Radě dne 16. ledna 2012, uvedla, že ve vysílání programu FUN 1 v roce 2011 nebyla 
odvysílána žádná evropská tvorba, resp. byla pouze 2% vysílacího času vyhrazena vysílání českých děl, 
když z licenčních podmínek vyplývá, že by ve vysílání měla česká (evropská) tvorba převažovat.  
 
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 2012185. 
 
 
Odůvodnění: 
 
Společnost SAT Plus, s.r.o., se sídlem Závišova 502/5, Praha 4, PSČ 140 00, IČ 26058952, je 
provozovatelem televizního vysílání programu FUN 1 šířeného prostřednictvím družice a kabelových 
systémů. Licence byla udělena rozhodnutím Rady ze dne 27. července 2004, č.j. Ru/125/04/1793. 
 
Za účelem vyhodnocení naplňování požadavků na zastoupení evropských a nezávislých evropských děl 
ve vysílání českých televizních provozovatelů, Rada podle ustanovení § 47 zákona č. 231/2001 Sb., 
požádala svým dopisem č.j. BUR/3933/2011 provozovatele, aby za kalendářní rok 2011 předložil do dne 
15. ledna 2012 informace o plnění povinností stanovených v § 42 až § 44 téhož zákona. 
   
Žádost byla provozovateli doručena dne 14. prosince 2011. 
 
Provozovatel na výzvu Rady reagoval dopisem ze dne 15. ledna 2012.  
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Jelikož Rada v poskytnutých informací shledala nejasnosti, požádala provozovatele, SAT Plus, s.r.o., o 
podání vysvětlení, z jakého důvodu ve svém přípise č.j. 684/2012, doručeném Radě dne 15. ledna 2012, 
uvádí, že ve vysílání programu FUN 1 v roce 2011 nebyla odvysílána žádná evropská tvorba, resp. byla 
pouze 2% vysílacího času vyhrazena vysílání českých děl, když z licenčních podmínek vyplývá, že by ve 
vysílání měla česká (evropská) tvorba převažovat. 
 
K dotazu Rady na plnění povinností stanovených v § 42 – 47 zákona č. 231/2001 Sb., provozovatel uvedl, 
že na programu FUN 1 není věnován žádný vysílací čas evropským dílům a že 2% celkového vysílacího 
času jsou věnována vlastní (české) tvorbě.  
 
Ze sdělení provozovatele však není jasné, na základě jaké úvahy dospěl k závěru, že česká tvorba není 
tvorbou evropskou. Provozovatel dále neuvedl, jakého původu byly pořady, tvořící zbylých 98% 
celkového vysílacího času. Dle platných licenčních podmínek totiž lze naopak dovozovat, že veškerý 
odvysílaný obsah na daném programu tvoří, resp. by měla tvořit česká tvorba. 
 
Rada se proto obrátila na provozovatele s žádostí, aby uvedl na pravou míru panující nejasnosti ohledně 
odvysílané evropské (české tvorby), která by měla ve vysílání programu FUN 1 převažovat. 
 
Lhůta pro sdělení požadovaných informací byla stanovena na 10 dnů od doručení žádosti. 
 
Žádost o podání vysvětlení byla provozovateli doručena dne 30. dubna 2012.  
 
Provozovatel však ve stanovené lhůtě, ani později, nesdělil Radě žádné relevantní informace a na výzvu 
ani žádným způsobem nereagoval. 
 
Podle ustanovení § 47 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. na plnění povinností podle § 42 až 44 dohlíží Rada, 
které je provozovatel televizního vysílání povinen za sledované období předkládat 
 
a) údaje o počtu a délce vysílaných evropských děl včetně identifikace těchto děl a jejich výrobců, 
b) údaje o počtu a délce vysílaných evropských děl vyrobených nezávislými výrobci, včetně identifikace 
těchto děl a jejich výrobců, popřípadě doklady, které prokazují, že vynaložil nejméně 10 % svého 
programového rozpočtu na výrobu nebo nákup evropských děl vyrobených nezávislými výrobci, včetně 
identifikace výrobců těchto děl, 
c) seznamy vysílaných evropských děl vyrobených nezávislými výrobci, od jejichž výroby neuplynulo více 
než 5 let, 
d) údaje o počtu a délce odvysílaných českých děl. 
 
Dle ustanovení § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, k prověření oznámení, ostatních 
podnětů a vlastních zjištění, která by mohla být důvodem k zahájení řízení z moci úřední, opatřuje správní 
orgán nezbytná vysvětlení. Správní orgán dále opatřuje vysvětlení potřebná k určení předpokládaného 
rozsahu podkladů pro rozhodnutí, stanoví-li tak zvláštní zákon. Vysvětlení může požadovat jen tehdy, 
nelze-li rozhodné skutečnosti zjistit jiným úředním postupem. Při opatřování vysvětlení se obdobně užijí 
ustanovení o předvolání (§ 59) a předvedení (§ 60). O odepření vysvětlení obdobně platí to, co pro 
odepření součinnosti při dokazování a zákaz výslechu. 
 
Dle ustanovení § 137 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, je každý povinen podat správnímu 
orgánu vysvětlení podle odstavce 1. Tomu, kdo bezdůvodně odepře podat vysvětlení, může správní orgán 
uložit pořádkovou pokutu (§ 62) až do výše 5 000 Kč. 
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Provozovatel bezdůvodně odepřel podat vysvětlení k dotazu Rady, z jakého důvodu ve svém přípise č.j. 
684/2012 (k dotazu Rady na plnění povinností stanovených v §§ 42 - 47 zákona č. 231/2001 Sb.), 
doručeném Radě dne 16. ledna 2012, uvedl, že ve vysílání programu FUN 1 v roce 2011 nebyla 
odvysílána žádná evropská tvorba, resp. byla pouze 2% vysílacího času vyhrazena vysílání českých děl, 
když z licenčních podmínek vyplývá, že by ve vysílání měla česká (evropská) tvorba převažovat. 
 
Vzhledem k výše uvedenému rozhodla Rada na svém 11. zasedání konaném dne 12. června 2012 uložit 
provozovateli SAT Plus, s.r.o., IČ: 26058952, se sídlem Závišova 502/5, 140 00 Praha 4, pořádkovou 
pokutu ve výši 5 000,- Kč, neboť bezdůvodně odepřel podat vysvětlení k dotazu Rady, z jakého důvodu 
ve svém přípise č.j. 684/2012 (k dotazu Rady na plnění povinností stanovených v §§ 42 - 47 zákona č. 
231/2001 Sb.), doručeném Radě dne 16. ledna 2012, uvedl, že ve vysílání programu FUN 1 v roce 2011 
nebyla odvysílána žádná evropská tvorba, resp. byla pouze 2% vysílacího času vyhrazena vysílání 
českých děl, když z licenčních podmínek vyplývá, že by ve vysílání měla česká (evropská) tvorba 
převažovat. 
 
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. 

V Praze dne: 12.6.2012 JUDr. Kateřina Kalistová 
 předsedkyně Rady 
 pro rozhlasové a televizní vysílání 

2438-3


		2012-07-16T09:40:25+0200
	Praha
	JUDr. Kateřina Kalistová
	Podpis dokumentu




