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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 toto  
 

rozhodnutí: 
 
Rada ukládá spolku KTV Galaxie, z.s., IČ: 03262073, se sídlem Věkoše, K Zastávce 408/8a, 503 41 
Hradec Králové, pořádkovou pokutu ve výši 5 000 Kč, neboť bezdůvodně odepřel podat 
vysvětlení, spočívající ve sdělení, kdo je provozovatelem vysílání programu TV DRAK - 
Trutnovská městská televize. 
 
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 9902014. 
 
 
Odůvodnění: 
 
Pravidelným monitoringem změn ve vysílání, který provedl Úřad Rady za třetí čtvrtletí roku 2014, bylo 
zjištěno, že došlo k zahájení vysílání programu TV DRAK ve vysílací síti 4 – stanoviště Šibeniční vrch. 
Není zcela zřejmé, kdo je skutečným provozovatelem tohoto vysílání, neboť žádný subjekt doposud 
nepodal Radě žádost o udělení licence k provozování tohoto programu. V zápatí internetových stránek 
http://tvdrak.cz/ je uvedena KTV Galaxie, z.s.  
 
Provozování televizního vysílání je možné pouze na základě oprávnění – licence udělené podle zákona 
č. 231/2001 Sb., nebo na základě zvláštního zákona.  
 
Licenční řízení k provozování vysílání šířeného prostřednictvím družic, kabelových systémů a zvláštních 
přenosových systémů a k provozování zemského digitálního vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů 
se zahajuje z podnětu žadatele o licenci. Licenční řízení podle věty první nelze zahájit z vlastního 
podnětu Rady. Účastníkem řízení je pouze žadatel o licenci. 
 
Dle § 60 odst. 5 zákona č. 231/2001 Sb. Rada uloží pokutu až do výše 10 000 000,- Kč tomu, kdo 
provozuje vysílání, aniž je k tomu oprávněn podle tohoto nebo zvláštního zákona. 
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Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem požádala Rada KTV Galaxie, z.s. o podání vysvětlení, 
spočívající ve sdělení, kdo je provozovatelem programu TV DRAK, a to do 15 dnů ode dne doručení 
žádosti o podání vysvětlení. Žádost o podání vysvětlení byla KTV Galaxie doručena 25. listopadu 2014 a 
lhůta pro podání vysvětlení marně uplynula dne 10. prosince 2014.  
 
Spolek ve stanovené lhůtě, ani později, nesdělil Radě žádné relevantní informace a na výzvu ani 
žádným způsobem nereagoval. 
 
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. 
 
Vzhledem k uvedenému tak Rada na svém 3. zasedání konaném dne 3. února 2015 rozhodla uložit KTV 
Galaxie, z.s., IČ: 03262073, se sídlem Věkoše, K Zastávce 408/8a, 503 41 Hradec Králové, pořádkovou 
pokutu ve výši 5 000 Kč, neboť bezdůvodně odepřel podat vysvětlení, spočívající ve sdělení, kdo je 
provozovatelem vysílání programu TV DRAK - Trutnovská městská televize. 

 
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: 3.2.2015 Ivan Krejčí 

 předseda Rady 
 pro rozhlasové a televizní vysílání 
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