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Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) vydává toto 

 

 

R O Z H O D N U T Í  

 

 

Rada podle ustanovení § 137 odst. 2 správního řádu ukládá společnosti Česká rozhlasová s. r. o. se 

sídlem Staré Sedlo 96, 398 07  pošta Orlík nad Vltavou, identifikační číslo 28067274, pořádkovou pokutu 

ve výši 5 000,– Kč za nevyhovění žádosti Rady o podání vysvětlení čj. bar/2718/2014 ze dne 22. 7. 2014, 

která byla společnosti Česká rozhlasová s. r. o. doručena dne 30. 7. 2014. 

Pokuta je splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí na účet č. 3754-19223001/0710 

vedený u České národní banky, variabilní symbol 2014743. 

 

 

Odůvodnění: 

 

Podle ustanovení § 32 odst. 1 písm. r) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního 

vysílání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), je provozovatel vysílání povinen 

požádat Radu o předchozí souhlas s každým přerušením vysílání z jiných důvodů než kvůli technickým 

překážkám bránícím vysílání. Pokud provozovatel vysílání tuto povinnost poruší, uloží mu Rada podle 

ustanovení § 60 odst. 3 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb. pokutu od 20 000,– Kč do 10 000 000,– Kč. 

 

Podle ustanovení § 32 odst. 1 písm. p) zákona č. 231/2001 Sb. je provozovatel vysílání povinen oznamovat 

Radě, že došlo k technickým překážkám vysílání, které mu brání ve vysílání. Podle ustanovení § 60 odst. 1 

písm. h) zákona č. 231/2001 Sb. uloží Rada pokutu ve výši od 5 000,– Kč do 2 500 000,– Kč provozovateli 

vysílání, který neoznámí Radě, že došlo k technickým překážkám vysílání, které mu brání ve vysílání. 

 

Podle ustanovení § 63 odst. 2 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. může Rada odejmout licenci provozovateli 

vysílání s licencí, pokud po zahájení vysílání v průběhu kalendářního roku nevysílal celkem 30 dnů; do této 

doby se nezapočítává doba, po kterou vysílání bránily odůvodněné technické překážky. 
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Protože z monitoringu vysílání vyplynulo, že dne 25. 6. 2014 od 8.19 do 19.20 hod. bylo přerušeno vysílání 

rozhlasové stanice Radio Orlík, jejímž provozovatelem je společnost Česká rozhlasová s. r. o., požádala 

Rada provozovatele o podání vysvětlení, z jakého důvodu se tak stalo, a to do 15 dnů ode dne doručení 

výzvy. Součástí výzvy bylo i poučení o možnosti uložení pořádkové pokuty tomu, kdo bezdůvodně odepře 

podat vysvětlení. Výzva byla provozovateli doručena dne 30. 7. 2014. 

 

Provozovatel však na výzvu nereagoval, lhůta k podání vysvětlení uplynula marně dnem 14. 8. 2014. 

 

Podle ustanovení § 137 odst. 1 správního řádu opatřuje správní úřad nezbytná vysvětlení k prověření 

oznámení, ostatních podnětů a vlastních zjištění, která by mohla být důvodem k zahájení řízení z moci 

úřední; vysvětlení může požadovat jen tehdy, nelze-li rozhodné skutečnosti zjistit jiným úředním postupem, 

přičemž při opatřování vysvětlení se obdobně užijí ustanovení o předvolání a předvedení. 

 

Podle ustanovení § 137 odst. 2 správního řádu může správní úřad uložit tomu, kdo bezdůvodně odepře 

podat vysvětlení, pořádkovou pokutu ve smyslu ustanovení § 62 správního řádu až do výše 5 000,– Kč. 

Při stanovení výše pořádkové pokuty dbá podle ustanovení § 62 odst. 3 správního řádu správní úřad na 

to, aby pořádková pokuta nebyla v hrubém nepoměru k závažnosti následku a k významu předmětu řízení; 

pokutu lze přitom ukládat i opakovaně. Podle ustanovení § 62 odst. 5 správního řádu je účastníkem řízení 

o uložení pořádkové pokuty pouze osoba, které má být pořádková pokuta uložena, a prvním úkonem 

v řízení ve věci uložení pořádkové pokuty je vydání rozhodnutí. 

 

Podle ustanovení § 62 odst. 6 správního řádu může pravomocně uloženou pořádkovou pokutu správní 

úřad, který ji uložil, novým rozhodnutím prominout nebo snížit, přičemž se přihlédne zejména k tomu, jak 

osoba, které byla pořádková pokuta uložena, plní svoje procesní povinnosti v dalším průběhu řízení. 

 

Vzhledem k tomu, že společnost Česká rozhlasová s. r. o. nepodala Radě ve stanovené lhůtě požadované 

vysvětlení a Rada nemůže rozhodné skutečnosti zjistit jinak, byla jí uložena pořádková pokuta, a to ve výši, 

která podle názoru Rady není nepoměrně vysoká ve vztahu k závažnosti následku a k významu předmětu 

řízení. 

 

 

Poučení: 

 

Proti tomuto rozhodnutí lze podat správní žalobu k Městskému soudu v Praze do dvou měsíců od doručení 

písemného vyhotovení rozhodnutí. 

V Praze dne: 2.9.2014 Ivan Krejčí 

 předseda Rady 
 pro rozhlasové a televizní vysílání 
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