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ROZHODNUTÍ O ULOŽENÍ POKUTY 
 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v rámci své 
působnosti dané § 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.), na základě 
ustanovení § 60 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb. a § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., 
správního řádu, vydala dne 21. října 2014 toto  
 

rozhodnutí 
 
Rada ukládá provozovateli Kabelová televize Lelekovice s.r.o., IČ 292 99 071, se sídlem Brno, 
Šaldova 560/7, PSČ 615 00, podle § 60 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb.,  
 

pokutu ve výši 5.000 Kč 
 
za porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že na 
písemnou výzvu Rady nezapůjčil záznamy vysílání, ale soubory s jiným obsahem, než je záznam 
programu v odvysílané podobě.  
 
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 2014279. 
 
  
Odůvodnění: 
 
Kabelová televize Lelekovice, s.r.o. je provozovatelem televizního vysílání šířeného prostřednictvím 
kabelových systémů na základě licence č.j. zem/45/32/2012, spis. zn.: 2012/793/zem/Kab, ze dne 18. 
prosince 2012, s datem nabytí právní moci dne 2. ledna 2013. 
 
Dne 11. března 2014, č.j. 2008, obdržela  Rada vyjádření provozovatele, na žádost ze dne 19. února 2014, 
č.j. BUR/657/2014, o zapůjčení kontinuálního záznamu programu Studio LTV, že tento program nebyl 
dosud spuštěn, a to z důvodu zpoždění rekonstrukce kabelových systémů s předpokladem dokončení 
nejpozději ke dni 30. června 2014. Z vyjádření provozovatele vyplynulo, že v zákonně lhůtě do 360 dnů po 
nabytí právní moci rozhodnutí o udělení licence, tj. nejpozději do 2. ledna 2014, vysílání nezahájil. 
 
Dne 18. března 2014, č.j. zem/969/2014, vyzvala Rada provozovatele o vyjádření ve lhůtě do 4. dubna 
2014. Dne 2. dubna 2014 bylo Radě zasláno emailové sdělení Ing. Františka Lounka, jednatele a 
jediného společníka, že z důvodu pracovní neschopnosti předpokládá zaslání vyjádření nejpozději do 
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konce dubna 2014. V následném vyjádření ze dne 30. dubna 2014, č.j. 3474, provozovatel mj. sdělil 
Radě, že na podzim roku 2013 bylo rozhodnuto o rekonstrukci sítě TKR s tím, že v dané době byl v síti 
distribuován informační kanál Studio LTV a pro doložení  zahájení vysílání v roce 2013 může na 
požádání doložit CD, na kterém je zpracován program z podzimu 2013 těsně před jeho přerušením. 
Rekonstrukce je předpokládána do konce června 2014, kdy by měl být opět spuštěn i informační kanál 
Studio LTV. 
 
Vzhledem k tomu, že jednotlivá vyjádření provozovatele si odporovala, bylo dne 28. května 2014, č.j. 
zem/1881/2014, s provozovatelem zahájeno správní řízení pro možné porušení možné porušení § 
12 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., (nezahájení vysílání po nabytí právní moci o udělení licence 
v zákonem stanovené lhůtě). Zároveň byl provozovatel znovu opět požádán o záznam ze dvou dnů 1. 
října a 2. listopadu 2013, který byl Radě doručen dne 19. června 2014, č.j. 5228, v rámci podání 
provozovatele ze dne 17. června 2014.  
 
Dne 17. června 2014, č.j. 5204, bylo Radě doručeno vyjádření provozovatele ve věci zahájeného řízení, 
v kterém mj. uvedl upřesňující informace že: „informační kanál byl pokusně spuštěn již v únoru 2013 a to 
ve zkušením provozu. Definitivní podoba byla zkušebně vysílána od podzimu r. 2013, definitivní provoz 
však byl z důvodu rekonstrukce technologie hlavní stanice televizních kabelových rozvodů a také 
zvažování a projednávání použití nové technologie pro informační kanál Studio LTV odložen až na konec 
1. pololetí 2014. Pro doložení zahájení vysílání v roce 2013 Vám bylo Radě dnešního dne zasláno DVD 
kontinuálního záznamu programu Studio LTV v síti TKR. Realizace rekonstrukce technologie sítě a hlavní 
stanice TKR je předpokládána do konce června 2014, kdy by měl být opět spuštěn i nový formát 
informačního kanálu Studio LTV. …“. 
 
Následně dne 7. července 2014, č.j. 5841, bylo Radě doručeno oznámení provozovatele, že ke dni 20. 
června 2014 byl definitivně spuštěn informační kanál Studio LTV v souladu s platnými podmínkami a 
k uvedenému datu byl ukončen „zkušební provoz“ zahájený v roce 2013. Provozovatel zároveň uvedl, že 
rekonstrukce TKR byla předpokládána do konce června 2014, termín dokončení se však posunul na konec 
3. čtvrtletí 2014.  
 
Závěr analýzy ze dne 24. června 2014 – zapůjčený záznam ze dnů 1. října a 2. listopadu 2013 
nedokládá, že program Studio LTV je či byl vysílán. Pokud provozovatel v korespondenci uvedl, že 
záznam zasílá pro doložení zahájení vysílání v roce 2013, tak tuto skutečnost zapůjčený záznam 
nedokládá. Na žádost o záznam vysílání provozovatel zapůjčil počítačovou prezentaci, která není 
záznamem vysílání, ani bez dalšího (bez doplnění délky zobrazení snímků) nemůže sloužit jako zdroj 
obsahu pro následné odvysílání. Zapůjčený záznam nedokládá, že program Studio LTV je či byl vysílán.  
 
Se závěry analýzy se Rada seznámila dne 22. července 2014 na svém 14. zasedání a požádala 
opakovaně provozovatele o zapůjčení kontinuálního záznamu programu Studio LTV ze dvou dnů, 
a to 21. června a 1. července 2014. Záznam byl Radě doručen dne 21. srpna 2014, č.j. 7133, pět dní 
po stanovené lhůtě. 
 
Z analýzy poskytnutého záznamu vypracované dne 2. září 2014 vyplynul závěr, že na žádost o 
záznam vysílání provozovatel zapůjčil sadu počítačových prezentací, která není záznamem 
vysílání, ani bez dalšího (bez doplnění délky zobrazení snímků) nemůže sloužit jako zdroj obsahu 
pro následné odvysílání. Zapůjčený záznam nedokládá, že program Studio LTV byl vysílán, a pokud 
ano, tak kdy konkrétně a v jakém rozsahu. Ani průvodní informace k záznamu neobsahují informaci o 
času vysílání, takže zjištěné obsahové závady nelze vztáhnout k žádnému konkrétnímu času případného 
odvysílání.  
 
Jediným přímým poznatkem z monitoringu je, že na žádost Rady o záznamy vysílání programu Studio 
LTV podle § 32 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb. provozovatel nezapůjčil záznamy vysílání, ale 
soubory s jiným obsahem, než je záznam programu v odvysílané podobě, což je možné považovat 
za pochybení závažně ztěžující postup Rady.  
 
Rada se věcí zabývala na svém 19. zasedání konaném ve dnech 21. a 22. října 2014 a rozhodla 
podle § 60 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb., uložit provozovateli Kabelová televize 
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Lelekovice s.r.o., IČ 292 99 071, se sídlem Brno, Šaldova 560/7, PSČ 615 00, pokutu ve výši 5.000 
Kč za porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že 
na písemnou výzvu Rady nezapůjčil záznamy vysílání, ale soubory s jiným obsahem, než je 
záznam programu v odvysílané podobě.  
 
Současně Rada rozhodla o ukončení dokazování ve věci řízení o odejmutí licence. 
 
 
Poučení 
 
Proti tomuto rozhodnutí lze v souladu s ustanovením § 66 zákona č. 231/2001 Sb. podat žalobu 
k Městskému soudu v Praze ve lhůtě dvou měsíců od doručení písemného vyhotovení tohoto rozhodnutí. 
Podání žaloby má odkladný účinek. 

V Praze dne: 21.10.2014 Ivan Krejčí 

 předseda Rady 
 pro rozhlasové a televizní vysílání 
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