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ROZHODNUTÍ 
 
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 § 137 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu (dále 
jen "zákon č. 500/2004 Sb.") vydala dne 30. července 2013 toto r o z h o d n u t í : Rada ukládá 
společnosti TV Beskyd s.r.o., IČ 25844334, se sídlem Vsetín 1, Dolní náměstí 1356/0; 
pořádkovou pokutu ve výši 2 000 ,- Kč ,neboť bez řádného odůvodnění nepodala na výzvu 
Rady č.j. LOJ/2231/2013 sp.zn.: 0285(2013), doručenou dne 28. 5. 2013, vysvětlení, jakým 
způsobem naplňuje § 32 odst. 7 písm. c), zákona č. 231/2001 Sb., tedy povinnost 
provozovatele umožnit divákům snadný, přímý a trvalý přístup k informaci, že orgánem dohledu 
nad provozováním televizního vysílání je Rada. Informace umístěná na webových stránkách 
provozovatele (http://www.tvbeskyd.cz/) vpravo dole uvádí, že „Orgánem dohledu nad 
provozováním portálu je Rada pro rozhlasové a televizní vysílání“, což může být pro diváky 
matoucí, protože informace nezahrnuje televizní vysílání.  
 
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 20130285. 
 
Odůvodnění: 
 
Písemným přípisem č.j. : LOJ/2231/2013 požádala Rada provozovatele TV Beskyd s. r. o. o 
podání vysvětlení, jakým způsobem naplňuje § 32 odst. 7 písm. c), zákona č. 231/2001 Sb., 
tedy povinnost provozovatele umožnit divákům snadný, přímý a trvalý přístup k informaci, že 
orgánem dohledu nad provozováním televizního vysílání je Rada. Informace umístěná na 
webových stránkách provozovatele (http://www.tvbeskyd.cz/) vpravo dole uvádí, že „Orgánem 
dohledu nad provozováním portálu je Rada pro rozhlasové a televizní vysílání“, což může být 
pro diváky matoucí, protože informace nezahrnuje televizní vysílání.  

Rada stanovila  lhůtu k podání vysvětlení 30 dnů od doručení žádosti. Lhůta uplynula marně 
dne 27. 6. 2013. 

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 
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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. 
 
Provozovatel bezdůvodně odepřel podat vysvětlení k dotazu Rady v uložené lhůtě. 
 
Vzhledem k výše uvedenému rozhodla Rada na svém 14. zasedání konaném ve dnech 30. a 
31. července 2013 o uložení pořádkové pokuty ve výši 2000,- Kč, neboť provozovatel bez 
řádného odůvodnění nepodal na výzvu Rady č.j. LOJ/2231/2013 sp.zn.: 0285(2013), doručenou 
dne 28. 5. 2013, vysvětlení, jakým způsobem naplňuje § 32 odst. 7 písm. c), zákona č. 
231/2001 Sb., tedy povinnost provozovatele umožnit divákům snadný, přímý a trvalý přístup k 
informaci, že orgánem dohledu nad provozováním televizního vysílání je Rada. Informace 
umístěná na webových stránkách provozovatele (http://www.tvbeskyd.cz/) vpravo dole uvádí, 
že „Orgánem dohledu nad provozováním portálu je Rada pro rozhlasové a televizní vysílání“, 
což může být pro diváky matoucí, protože informace nezahrnuje televizní vysílání.  
 
 
 
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: 30.7.2013 JUDr. Kateřina Kalistová 

 předsedkyně Rady 
 pro rozhlasové a televizní vysílání 
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