
 

Jihočeská telekomunikační s.r.o. 
 57/0 
37701 Jindřichův Hradec 
 

 
Sp. zn./Ident.: 0469(2014) 
Č.j.: LOJ/2818/2014 
Zasedání Rady č. 14 - 2014 / poř.č.: 62 

 

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 toto  
 

r o z h o d n u t í : 
 
Rada ukládá podle § 137 odst. 2 písm. zákona č. 500/2004 Sb. provozovateli Jihočeská 
telekomunikační s.r.o., IČ 24311243, se sídlem Jindřichův Hradec 57/0, PSČ 37701; 
pořádkovou pokutu ve výši 5 000 ,- Kč, neboť bez řádného odůvodnění odepřel podat Radě 
vysvětlení, k němuž byl vyzván dopisem pod č.j. LOJ/1550/2014 dne 23. května 2014, a to 
jakým způsobem jsou plněny licenční programové podmínky programu Dačická televize 
vyplývající z rozhodnutí Rady č.j. FIA/3372/2013 ze dne 30. července 2013, ve znění 
pozdějších změn, respektive jaká je přesná struktura vysílání programu Dačická televize a proč 
nebylo dodrženo střídání dvou smyček o stopáži 60 minut, když byly ve dnech 17.–18. ledna 
2014 odvysílány hodinové bloky v následující rotaci: 1. blok byl vysílán od 00.00 hodin do 18.00 
hodin dne 17. ledna 2014, 2. blok byl vysílán od 18.00 hodin dne 17. ledna 2014 do 24.00 hodin 
dne 18. ledna 2014.  
 
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 20140469. 
 
Odůvodnění: 
 

Provozovatel Jihočeská telekomunikační s. r. o. provozuje program Dačická televize na základě 
licence spis. zn.: 2013/585/FIA/Jih ze dne 30. července 2013 č.j. FIA/3372/2013. 
 

Rada se na svém 9. zasedání konaném ve dnech 29. a 30. dubna 2014 zabývala analýzou 
záznamu na discích DVD, doručených Radě v poštovní zásilce č.j. 1333/2014 dne 14. února 
2014 ve formátu pro DVD přehrávač.  

 

Pro potřeby monitoringu byly záznamy převedeny do pracovního formátu WMV beze změny 
technických parametrů. 
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Podle základní programové specifikace v licenci jde o městský informační program, který má 
být vysílán ve smyčce 24 hodin denně.  

Programová skladba dle licenčních podmínek:  

Program Dačická televize bude sestávat ze dvou střídajících se smyček o stopáži 60 minut, 
které budou obsahovat tyto pořady:     

 Aktuální denní zpravodajství – pravidelný pořad obsahující min. jednu aktuální 
reportáž z daného dne 

 Hlavní zpravodajský pořad – hlavní týdenní zpravodajství – sběr témat z celého týdne, 
premiéra v pondělí v 18.00 hodin, repríza každou sudou hodinu,    

 Sport – komentované i nekomentované záznamy celých sportovních utkání, premiéra 
min. 1x týdně (sportovní záznam může být výjimečně nahrazen záznamy divadelních 
představení nebo vystoupeními ochotnických souborů, které působí ve městě a okolí) 

 Diskuse a besedy – nezkrácené rozhovory nebo besedy vztahující se k aktuálním 
tématům, dění ve městě, rozhovory se zajímavými hosty, premiéra 1x týdně 

 Bez komentáře – pořízený obrazově atraktivní videomateriál bude aktuálně zařazován 
v nezkrácené formě (cca 10–30 minut), premiéra min 1x týdně 

 Představujeme vám – pořad věnovaný činnosti jednotlivých organizací, zájmových 
spolků a sportovních klubů fungujících ve městě, případně věnovaný zajímavým lidem, 
místům, stavbám, premiéra 1x za 14 dní 

 Videotext – textové informace doplněné fotografiemi ve smyčkách s hudebním 
podkresem   

Financování výroby programu je zajištěno zejména smlouvou s městem, ale také příjmem z 
vysílání reklamy a z dalších obchodních aktivit firmy. 
 
 
Programové schéma vysílání: 

Smyčka vysílána v každou sudou hodinu bude sestavena z: 
 Hlavního zpravodajského pořadu 
 Videotextu (zpravodajský) 
 Diskusního pořadu 
 Bez komentáře 
 Videotextu (kulturní pozvánky) 

 
Liché hodiny: 

 Aktuální denní zpravodajství 
 Představujeme vám 
 Videotext (sportovní) 
 Bez komentáře 
 Videotext (pozvánky, kino) 

 
 
4 x denně v lichou hodinu, a to v: 5.00, 11.00, 17.00 a 23.00 hodin – sportovní záznam 
(nebo záznam divadla či koncertu) 
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Provozovatel poskytl dvě hodiny záznamu. Dle vyjádření provozovatele jde o dva 
hodinové bloky, které rotují, tj. jsou vysílány ve smyčce. 

1. blok byl vysílán od 00.00 hodin do 18.00 hodin dne 17. ledna 2014. 
2. blok byl vysílán od 18.00 hodin dne 17. ledna 2014 do 24.00 hodin dne 18. ledna 2014  

 
Dle licenčních podmínek má ovšem program Dačická televize sestávat ze dvou 
střídajících se smyček o stopáži 60 minut, které se střídají po hodině. 
 

Dle vyjádření provozovatele v průvodním dopisu se ovšem nejednalo o dvě smyčky střídající se 
po hodině.  Jednalo se o jednu hodinovou smyčku, která byla vysílána v čase od 00.00 hodin do 
18.00 hodin, načež byla nahrazena jinou, která byla vysílána až do půlnoci druhého dne. 
O dvou střídajících se smyčkách tedy nelze hovořit.  
 
Rada provozovatele požádala v rámci písemného přípisu č.j. LOJ/1550/2014 o podání 
vysvětlení,  jakým způsobem jsou plněny licenční programové podmínky programu Dačická 
televize vyplývající z rozhodnutí Rady č.j. FIA/3372/2013 ze dne 30. července 2013, ve znění 
pozdějších změn, respektive jaká je přesná struktura vysílání programu Dačická televize a proč 
nebylo dodrženo střídání dvou smyček o stopáži 60 minut, když byly ve dnech 17.–18. ledna 
2014 odvysílány hodinové bloky v následující rotaci: 1. blok byl vysílán od 00.00 hodin do 18.00 
hodin dne 17. ledna 2014, 2. blok byl vysílán od 18.00 hodin dne 17. ledna 2014 do 24.00 hodin 
dne 18. ledna 2014. 
 
Provozovatel na žádost Rady nereagoval, přičemž žádost o podání vysvětlení byla doručena 
fikcí. 
 
§ 137 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. Správního řádu.  
 
„Každý je 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.“ 
 
 
Lhůta k podání vysvětlení marně uplynula dne 11. června 2014. 
 
Rada se věcí zabývala na svém 14. zasedání konaném ve dnech 22. a 23. července 2014 a 
rozhodla podle § 137 odst. 2 písm. zákona č. 500/2004 Sb. uložit provozovateli Jihočeská 
telekomunikační s.r.o., IČ 24311243, se sídlem Jindřichův Hradec 57/0, PSČ 37701; 
pořádkovou pokutu ve výši 5 000 ,- Kč, neboť bez řádného odůvodnění odepřel podat 
Radě vysvětlení, k němuž byl vyzván dopisem pod č.j. LOJ/1550/2014 dne 23. května 
2014, a to jakým způsobem jsou plněny licenční programové podmínky programu 
Dačická televize vyplývající z rozhodnutí Rady č.j. FIA/3372/2013 ze dne 30. července 
2013, ve znění pozdějších změn, respektive jaká je přesná struktura vysílání programu 
Dačická televize a proč nebylo dodrženo střídání dvou smyček o stopáži 60 minut, když 
byly ve dnech 17.–18. ledna 2014 odvysílány hodinové bloky v následující rotaci: 1. blok 
byl vysílán od 00.00 hodin do 18.00 hodin dne 17. ledna 2014, 2. blok byl vysílán od 18.00 
hodin dne 17. ledna 2014 do 24.00 hodin dne 18. ledna 2014. 
 
Současně Rada rozhodla opětovně vyzvat provozovatele k podání vysvětlení. 
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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: 22.7.2014 Ivan Krejčí 

 předseda Rady 
 pro rozhlasové a televizní vysílání 
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