
 

 
 
 
 

ROZHODNUTÍ O ULOŽENÍ POKUTY 
 
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad, v rámci své 
působnosti dané ustanovením § 5 písm. f) a v souladu s ustanovením § 60 odst. 2 písm. g) zákona č. 
231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, v platném znění (dále jen zákon č. 
231/2001 Sb.) a § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dálen jen zákon 
č. 500/2004 Sb.) vydala toto  
 

r o z h o d n u t í : 
 
Rada ukládá provozovateli ŠLÁGR TV, spol. s r.o., IČ 26102293, se sídlem Dubné 158, PSČ 37384, dle 
§ 60 odst. 2 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb.,  
 

pokutu ve výši 30 000,-Kč 
 

za porušení licenčních podmínek licence ze dne 18. března 2014, sp.zn. 2014/58/zem/ŠLÁ, kterého se 
dopustil tím, že dne 12. ledna 2015 vysílal program TV PÍSNIČKA a COUNTRY No. 1 pod jiným 
označením programu, a to konkrétně v období od 10:00 do 19:01 hodin pod označením programu TV 
PÍSNIČKA, a v období od 19:01 do 22:00 hodin pod označením programu COUNTRY No. 1, přičemž dle 
znění podmínek licence, v souladu se souhlasem, který Rada udělila provozovateli ke změně skutečností 
uvedených v žádosti o licenci č.j. zem/977/2014, spis. zn.: 2014/58/zem/ŠLÁ, ze dne 18. března 2014, 
spočívajících ve změně označení (názvu) programu, v rozsahu dle podání ze dne 13. října 2014, č.j. 
8798, má být program vysílán pod celým a nedělitelným označením (názvem) TV PÍSNIČKA a 
COUNTRY No. 1.  
 
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 2015196.  
 
Účastníkovi řízení se ukládá povinnost nahradit náklady řízení paušální částkou 1 000 Kč podle § 
79 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, a § 6 odst. 1 vyhlášky č. 520/2005 Sb. na účet č. 
3711-19223001/0710, vedený u České národní banky, variabilní symbol 2015196. Náhrada nákladů 
řízení je splatná do pěti pracovních dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí. 
 
Odůvodnění: 
 
Zahájení správního řízení: 
 

JUDr. ALENA KROUPOVÁ, advokátka 
Zavadilova 1925/15 
16000 Praha 
Česká republika 

JEDN. IDENT.:  RRTV-4647967 
 
VÁŠ DOPIS ZN.:  
NAŠE Č. J.:  RRTV/3183/2015-RUD 
SP. ZN.:  2015/196/RUD/ŠLÁ  
ZASEDÁNÍ RADY: 15-2015/ poř.č. 10 
 
VYŘIZUJE:  Analytický odbor  
 
DATUM, MÍSTO: 25.8.2015, Praha 
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ŠLÁGR TV, spol. s r.o. je provozovatelem zemského celoplošného digitálního televizního vysílání 
programu TV PÍSNIČKA a COUNTRY No. 1 šířeného prostřednictvím vysílačů na základě licence ze dne 
18. března 2014, sp.zn. 2014/58/zem/ŠLÁ, ve znění pozdějších změn. Dle platných licenčních 
podmínek tvoří označení (název) programu název TV PÍSNIČKA a COUNTRY No. 1, a to celý a 
nedělitelný. 
 
V rámci pravidelného monitoringu televizního vysílání analyzovala Rada úsek vysílání programu TV 
PÍSNIČKA a COUNTRY No. 1 ze dne 12. ledna 2015 od 10:00 do 22:00 hodin. 
 
Na základě provedené analýzy zjistila Rada následující skutečnosti: 
 
Logo programu je po celou dobu vysílání zobrazeno v pravém horním rohu obrazu. Toto označení názvu 
programu má v čase 10:00 – 19:01 hodin tuto podobu: obsahuje graficky stylizovaný název TV 
PÍSNIČKA, a to tak, že slovo PÍSNIČKA je tvořeno různobarevnými písmeny a zkratka TV je vsazena do 
červeného grafického symbolu noty. 

 
 
Jednotlivé teleshoppingové pořady jsou odděleny zvukově obrazovým předělem, který je vizuální variací 
loga programu: Do dětsky stylizované, animované zelené krajiny s rozesmátým sluníčkem na obloze 
přijíždí z dálky vláček. Má podobu plastové hračky, v jeho čele ve funkci lokomotivy je výše zmíněná 
červená nota, vepředu na bříšku opatřená očima, nahoře v praporku jsou písmena TV. Za ní jedou tři 
červené plastové vagonky, které vezou barevná písmenka, dohromady skládající slovo PÍSNIČKA. 
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V čase 19:01 dochází ke změně. Je odvysílán výše popsaný zvukově obrazový předěl, čímž dochází 
k jakémusi symbolickému ukončení vysílání TV PÍSNIČKA, načež vzápětí bez jakéhokoli dalšího předělu 
pokračuje vysílání pod jiným názvem – COUNTRY No. 1. Ve stejném místě, kde bylo logo TV PÍSNIČKA, 
tedy v pravém horním rohu obrazu, je nyní logo vyvedené v country stylu, obsahující označení programu 
COUNTRY No. 1. Ve stejném okamžiku se mění také obsah vysílání. 
 

 
 
Provozovatel tedy prezentuje tento program pod jiným názvem, než jaký mu ukládají licenční podmínky, 
tedy pod názvem TV PÍSNIČKA (v časovém úseku 10:00 – 19:01 hodin), respektive pod názvem 
COUNTRY No. 1 (v časovém úseku 19:01 – 22:00 hodin). Uvedeným jednáním se tak provozovatel 
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dopouští porušování licenčních podmínek, dle jejichž znění je název programu celý a nedělitelný - TV 
PÍSNIČKA a COUNTRY No. 1. V rozporu s tím vysílá provozovatel de facto dva různé programy na 
jedné vysílací frekvenci – denní vysílání určené pro děti a večerní určené pro příznivce folkové a 
country hudby.  
 
S ohledem na shora uvedené tedy Rada na svém 4. zasedání konaném dne 17. února 2015 
rozhodla zahájit s provozovatelem ŠLÁGR TV, spol. s r.o., IČ: 26102293, se sídlem Dubné 158, 
PSČ 37384, správní řízení z moci úřední pro možné porušení podmínek licence, kterého se mohl 
dopustit tím, že dne 12. ledna 2015 vysílal program TV PÍSNIČKA a COUNTRY No. 1 pod jiným 
označením programu, a to konkrétně v období od 10:00 do 19:01 hodin pod označením programu 
TV PÍSNIČKA, a v období od 19:01 do 22:00 hodin pod označením programu COUNTRY No. 1, 
přičemž dle znění podmínek licence, v souladu se souhlasem, který Rada udělila provozovateli ke 
změně skutečností uvedených v žádosti o licenci č.j. zem/977/2014, spis. zn.: 2014/58/zem/ŠLÁ, ze 
dne 18. dubna 2014, spočívajících ve změně označení (názvu) programu, v rozsahu dle podání ze 
dne 13. října 2014, č.j. 8798, má být program vysílán pod celým a nedělitelným označením 
(názvem) TV PÍSNIČKA a COUNTRY No. 1. 
 
Pro běh jednoleté subjektivní prekluzivní lhůty dle ustanovení § 61 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., 
považuje Rada za rozhodné datum 4. února 2015, tj. den, kdy byla dokončena analýza předmětného 
úseku vysílání, a byla předána k zařazení do programu zasedání Rady. 
 
Pokud Rada dle § 59 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. zjistí, že provozovatel vysílání porušuje povinnosti 
stanovené tímto zákonem nebo podmínky udělené licence, upozorní jej na porušení tohoto zákona a 
stanoví mu lhůtu k nápravě, která musí být v souladu s ustanovením § 59 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb. 
přiměřená charakteru porušené povinnosti.  
 
Na typově zcela shodné porušení licenčních podmínek byl provozovatel Radou upozorněn v rámci 
Upozornění na porušení licenčních podmínek sp.zn. 2014/1281/RUD/ŠLÁ, ze dne 16. prosince 
2014, kterého se provozovatel dopustil tím, že dne 15.12.2014 v období od 11:00 do 12:00 hodin 
vysílal program TV PÍSNIČKA a COUNTRY No. 1 pod označením programu TV PÍSNIČKA, přičemž 
dle znění podmínek licence, v souladu se souhlasem, který Rada udělila provozovateli ke změně 
skutečností uvedených v žádosti o licenci č.j. zem/977/2014, spis. zn.: 2014/58/zem/ŠLÁ, ze dne 
18. dubna 2014, spočívajících ve změně označení (názvu) programu COUNTRY No. 1 na nový (celý 
a nedělitelný) název TV PÍSNIČKA a COUNTRY No. 1, v rozsahu dle podání ze dne 13. října 2014, 
č.j. 8798, má být program vysílán pod označením (názvem) TV PÍSNIČKA a COUNTRY No. 1.  
 
Rada stanovila lhůtu k nápravě 7 dnů ode dne doručení předmětného upozornění. Upozornění na 
porušení zákona bylo provozovateli doručeno dne 2. ledna 2015. 

 
V souvislosti s hodnocením kritérií rozhodných pro určení výše pokuty požádala Rada 
provozovatele o poskytnutí dat, a to ratingu v % a tisících a sharu CS 15+ pro časový úsek 
vysílání programu TV PÍSNIČKA a COUNTRY No. 1 dne 12. ledna 2015. 
 
Oznámení o zahájení správního řízení bylo provozovateli doručeno dne 30. března 2015 a tímto dnem 
bylo ve smyslu ustanovení § 46 zákona č. 500/2004 Sb. zahájeno správní řízení ve věci. Rada stanovila 
účastníku řízení lhůtu 30 dní pro písemné vyjádření. 
 
Vyjádření účastníka řízení: 
 
Dne 9. dubna 2015 bylo Radě doručeno vyjádření účastníka řízení, kde uvedl následující: 
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Účastník řízení činí nesporným, že ke skutku popsaném v oznámení Rady došlo, a rovněž tak činí 
nesporným, že mu bylo řádně doručeno předchozí typově shodné upozornění na porušení zákona, resp. 
licenčních podmínek. 
 
Účastník řízení považuje za vhodné vysvětlit, proč porušení licenčních podmínek specifikovaných 
v předchozím upozornění nebylo ve stanovené lhůtě napraveno. Odbavení označení programu TV 
PÍSNIČKA a COUNTRY No. 1 pro provozovatele zajišťuje externí společnost, vůči které provozovatel po 
doručení upozornění učinil příslušný požadavek na změnu označení programu, avšak v podniknutí 
příslušných opatření došlo k prodlevě. 
 
Účastník řízení sděluje, že k současné chvíli je již označení programu v souladu s licenčními 
podmínkami, tedy program je po celou dobu vysílání správně označen celým a nedělitelným názvem TV 
PÍSNIČKA a COUNTRY No. 1. 
 
Účastník řízení žádá, aby Rada při rozhodování přihlédla k důvodům, které ke spáchání správního deliktu 
vedly, jakož i ke všem okolnostem v rámci hodnocení kritérií pro stanovení výše pokuty. 
 
Co se týká žádosti Rady o poskytnutí údajů o sledovanosti, sděluje účastník řízení, že není zařazen do 
Projektu elektronického měření sledovanosti televize provozované společností MEDIARESEARCH, a.s. 
Účastník řízení pouze předkládá Technickou zprávu pro potencionální odběratele dat v období od 
1.6.2014 do 30.6.2014. Tento materiál je však pouze informativní a může obsahovat statistické chyby. 
Může být však vodítkem pro posouzení sledovanosti programu. 
 
Další postup v rámci správního řízení: 
 
Rada na svém 12. zasedání konaném dne 30. června 2015 provedla důkaz zhlédnutím záznamu vysílání 
programu TV PÍSNIČKA a COUNTRY No. 1 ze dne 12. ledna 2015, respektive záznamu úseku vysílání 
tohoto programu v čase od 19:00 do 19:04 hodin, jímž bylo dokázáno, že v čase do 19:01 hodin byl 
program vysílán pod označením TV PÍSNIČKA a v čase od 19:01 hodin pak pod označením COUNTRY 
No.1.  
 
Dne 20. července 2015 bylo účastníku řízení doručeno Oznámení o doplnění spisu a ukončení 
dokazování a byla mu stanovena lhůta 20 dní pro písemné vyjádření. 
 
Rada na svém 15. zasedání konaném dne 25. srpna 2015 znovu provedla důkaz zhlédnutím záznamu 
vysílání programu TV PÍSNIČKA a COUNTRY No. 1 ze dne 12. ledna 2015, respektive záznamu úseku 
vysílání tohoto programu v čase od 19:00 do 19:04 hodin, jímž bylo dokázáno, že v čase do 19:01 hodin 
byl program vysílán pod označením TV PÍSNIČKA a v čase od 19:01 hodin pak pod označením 
COUNTRY No.1.  
 
Důvodem opakování dokazování byla skutečnost, že zhlédnutí výše uvedeného záznamu, které proběhlo 
na 12. zasedání konaném dne 30. června 2015, bylo přítomno pouze šest současných členů Rady a 
Rada by tedy nemohla v souladu s ustanovením § 8 odst. 1 a 2 zákona č. 231/2001 Sb. kvalifikovaně 
rozhodnout ve věci samé. 
 
Po provedeném dokazování přistoupila Rada k rozhodování ve věci samé. 
 

Správní uvážení Rady: 
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Jak již bylo uvedeno, samotným projednáním věci se pak Rada zabývala na svém 15. zasedání 
konaném dne 25. srpna 2015 a po zvážení všech podkladů pro rozhodnutí dospěla k následujícím 
závěrům: 
 
Účastník řízení je provozovatelem zemského celoplošného digitálního televizního vysílání programu TV 
PÍSNIČKA a COUNTRY No. 1 šířeného prostřednictvím vysílačů na základě licence ze dne 18. března 
2014, sp.zn. 2014/58/zem/ŠLÁ, ve znění pozdějších změn. Dle platných licenčních podmínek tvoří 
označení (název) programu název TV PÍSNIČKA a COUNTRY No. 1, a to celý a nedělitelný. 
 
Účastník řízení přiznává, že ke skutku popsaném v Oznámení Rady došlo, a rovněž tak nerozporuje, že 
mu bylo řádně doručeno předchozí typově shodné upozornění na porušení zákona, resp. licenčních 
podmínek. Skutečnost, že v čase do 19:01 hodin byl program vysílán pod označením TV PÍSNIČKA a 
v čase od 19:01 hodin pak pod označením COUNTRY No.1, byla navíc prokázána i v rámci provedeného 
dokazování zhlédnutím záznamu předmětného úseku vysílání. 
 
Skutečnost, že k uvedenému porušení licenčních podmínek došlo vlivem technických problémů či 
komplikací není ve vztahu k danému správnímu deliktu relevantní, neboť odpovědnost provozovatele za 
obsah televizního vysílání je odpovědností objektivní, tj. bez ohledu na zavinění. Provozovatel musí být 
schopen zajistit takové technické postupy, aby k porušení zákona či licenčních podmínek nedocházelo.  
 
S ohledem na analýzu předmětného úseku vysílání, na vyjádření účastníka řízení a rovněž tak na 
provedené dokazování Rada konstatuje, že účastník řízení se výše popsaným jednáním dopustil 
porušení licenčních podmínek.  
 
 Dle ustanovení § 60 odst. 2 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb. lze provozovateli, který neplní licenční 
podmínky, uložit pokutu ve výši od 10 000 Kč do 5 000 000 Kč. 

 
Podmínka předchozího upozornění na porušení zákona dle ustanovení § 59 odst. 1 zákona č. 231/2001 
Sb.: 
 
Dále se Rada zabývala tím, zda byla splněna podmínka pro uložení sankce dle ustanovení § 59 odst. 1 
zákona č. 231/2001 Sb., tedy zda již byl účastník řízení v minulosti upozorněn na typově shodné porušení 
licenčních podmínek. 
 
Pokud Rada dle ustanovení § 59 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. zjistí, že provozovatel vysílání porušuje 
povinnosti stanovené tímto zákonem nebo podmínky udělené licence, upozorní jej na porušení 
ustanovení a stanoví mu lhůtu k nápravě, která musí být v souladu s ustanovením § 59 odst. 2 zákona č. 
231/2001 Sb. přiměřená charakteru porušené povinnosti. 
 
Jak již bylo uvedeno výše, na typově zcela shodné porušení licenčních podmínek byl provozovatel Radou 
upozorněn v rámci Upozornění na porušení licenčních podmínek sp.zn. 2014/1281/RUD/ŠLÁ, ze dne 16. 
prosince 2014, kterého se provozovatel dopustil tím, že dne 15.12.2014 v období od 11:00 do 12:00 
hodin vysílal program TV PÍSNIČKA a COUNTRY No. 1 pod označením programu TV PÍSNIČKA, 
přičemž dle znění podmínek licence, v souladu se souhlasem, který Rada udělila provozovateli ke změně 
skutečností uvedených v žádosti o licenci č.j. zem/977/2014, spis. zn.: 2014/58/zem/ŠLÁ, ze dne 18. 
dubna 2014, spočívajících ve změně označení (názvu) programu COUNTRY No. 1 na nový (celý a 
nedělitelný) název TV PÍSNIČKA a COUNTRY No. 1, v rozsahu dle podání ze dne 13. října 2014, č.j. 
8798, má být program vysílán pod označením (názvem) TV PÍSNIČKA a COUNTRY No. 1.  
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Rada stanovila lhůtu k nápravě 7 dnů ode dne doručení předmětného upozornění. Upozornění na 
porušení zákona bylo provozovateli doručeno dne 2. ledna 2015. 
 
Účastník řízení nerozporuje existenci výše specifikovaného upozornění na porušení licenčních podmínek 
a rovněž tak ani nerozporuje jeho typovou shodnost s nyní projednávaným případem. 
 
Rada tedy konstatovala, že podmínka pro uložení sankce dle ustanovení § 59 odst. 1 zákona č. 231/2001 
Sb. byla splněna. 
 
Při rozhodování o výši pokuty se Rada řídila těmito skutečnostmi: 
 
Dle ustanovení § 60 odst. 2 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb. lze provozovateli, který neplní licenční 
podmínky, uložit pokutu ve výši od 10 000 Kč do 5 000 000 Kč. 
 
Dle ustanovení § 61 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., při ukládání pokuty za porušení povinnosti podle 
tohoto zákona Rada přihlíží k povaze vysílaného programu a k postavení provozovatele vysílání a 
provozovatele převzatého vysílání na mediálním trhu se zřetelem k jeho odpovědnosti vůči divácké 
veřejnosti v oblasti informací, výchovy, kultury a zábavy. 
 
Dle ustanovení § 61 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., Rada stanoví výši pokuty podle závažnosti věci, 
míry zavinění a s přihlédnutím k rozsahu, typu a dosahu závadného vysílání a k výši případného 
finančního prospěchu. 
 
Rada byla omezena horní a dolní hranicí stanovenou zákonem a při stanovení výše pokuty byla vedena 
následujícími úvahami: 
 
Povaha vysílaného programu: 
 
K porušení licenčních podmínek došlo ve vysílání programu TV PÍSNIČKA a COUNTRY No. 1, který je 
dle platných licenčních podmínek charakterizován jako teleshoppingový program zaměřený na nabídku 
prodeje hudebních a zábavných pořadů na zvukových a zvukově-obrazových záznamů a na prodej 
dalších výrobků a služeb souvisejících s tematickým zaměřením obchodních sdělení - teleshoppingových 
pořadů zařazených do tematických bloků, nabízejících prodej hudebních pořadů a prodej dalších 
produktů a služeb propagovaných v obchodních sděleních. 
 
Program TV PÍSNIČKA a COUNTRY No. 1 je tak programem, který má velmi úzkou programovou 
profilaci, neboť jeho vysílání tvoří pouze obchodní sdělení. Divácká obec tohoto programu nemá tedy 
potenciál být příliš široká. 
 
Postavení provozovatele na mediálním trhu se zřetelem k jeho odpovědnosti vůči divácké veřejnosti 
v oblasti informací, výchovy, kultury a zábavy: 
 
Provozovatel ŠLÁGR TV, spol. s r.o. je provozovatelem televizního vysílání programu TV PÍSNIČKA a 
COUNTRY No. 1 šířeného prostřednictvím vysílačů na základě licence ze dne 18. března 2014, sp.zn. 
2014/58/zem/ŠLÁ, ve znění pozdějších změn. 
 
Provozovatel je komerčním subjektem, jehož hospodářská činnost spočívá v provozování televizního 
vysílání. Principem komerčního vysílání je snaha o maximální sledovanost. Vysílání programu TV 
PÍSNIČKA a COUNTRY No. 1 je provozováno celoplošně, tudíž jeho vysílání může ve vymezeném 
územním rozsahu přijímat alespoň 70% obyvatel České republiky. Lze tedy obecně dovodit, že k velkému 
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podílu diváků patří i zvýšená odpovědnost vůči divákům obecně, neboť porušení zákona může mít dopad 
na jejich velké množství (naproti programům vysílaným pouze místně, prostřednictvím např. kabelových 
systémů). 
 
V daném konkrétním případě však při hodnocení tohoto kritéria bylo vzato v potaz, že se sice jedná o 
provozovatele celoplošného vysílání, avšak nejedná se o provozovatele s dominantním postavením na 
mediálním trhu.  
 
Rozsah, typ a dosah závadného vysílání: 
 
Co se týká typu závadného vysílání, Rada konstatuje, že účastník řízení je provozovatelem zemského 
celoplošného digitálního televizního vysílání programu TV PÍSNIČKA a COUNTRY No. 1 šířeného 
prostřednictvím vysílačů.  
 
Dosah závadného vysílání je ve srovnání s provozovateli regionálního a místního televizního vysílání 
široký, neboť program TV PÍSNIČKA a COUNTRY No. 1 je provozován celoplošně, tzn. že jeho vysílání 
může ve vymezeném územním rozsahu přijímat alespoň 70% obyvatel České republiky. 
 
Při hodnocení rozsahu závadného vysílání nemohla Rada individuálně zohlednit, jaká byla v daném 
časovém úseku, tj. od 10:00 do 22:00 hodin sledovanost programu TV PÍSNIČKA a COUNTRY No. 1. Ze 
správní praxe Rady i z veřejně dostupných zdrojů je však známo, že sledovanost programu TV 
PÍSNIČKA a COUNTRY No. 1 se obecně pohybuje v desetinách procent, a nejedná se tedy o program 
s vysokou mírou sledovanosti. Rovněž tak Rada zohlednila údaje poskytnuté účastníkem řízení (tedy 
neoficiální, informativní data o sledovanosti od společnosti MEDIARESEARCH, a.s.), z nichž vyplývá, že 
v období od 1. června do 30. června 2014 byla sledovanost programu 0,03%. I přesto, že údaje se týkají 
jiného časového období, než pro které je vedeno toto správní řízení, dokládají tyto informace, že 
sledovanost programu je obecně opravdu velmi nízká. K těmto skutečnostem pak Rada přihlédla při 
stanovení výše pokuty ve prospěch účastníka řízení. 
 
Z hlediska rozsahu závadného vysílání pak dále Rada hodnotila skutečnost, že k nesprávnému označení 
programu došlo v časovém úseku od 10:00 do 22:00 hodin, tedy v kontinuálním úseku 12 hodin vysílání 
programu. Rozsah závadného vysílání se tedy jeví poměrně široký, nicméně i v tomto směru byla Rada 
nucena vzít v potaz, že se jedná o program s velmi nízkou mírou sledovanosti.  
 
Závažnost věci: 
 
Porušení licenčních podmínek spočívající v nesprávném označení programu je nutné považovat za 
významný správní delikt, neboť diváci v daném případě nebyli po dobu celých 12 hodin správně 
informováni o názvu programu, který sledují. Na druhé straně, označení programu tvořila vždy alespoň 
část správného názvu – od 10:00 do 19:01 byl program označen jako „TV PÍSNIČKA“, v čase od 19:01 
do 22:00 hodin pak jako „COUNTRY No. 1“. Závažnost věci tak Rada shledává jako střední. 
 
Míra zavinění: 
 
Na základě rozhodnutí Rady o udělení licence má účastník řízení sice právo provozovat televizní vysílání 
programu TV PÍSNIČKA a COUNTRY No. 1, avšak současně musí nést odpovědnost za plnění všech 
právních povinností, které s provozováním televizního vysílání souvisejí. Účastník řízení si musí být 
vědom, že nenaplňování zakotvených licenčních podmínek má za následek uložení sankce ve výši 
předpokládané v § 60 odst. 2 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., a to, mimo jiné, i podle míry zavinění.  
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Rada konstatuje, že účastník řízení byl v minulosti na porušení licenčních podmínek, kterého se dopustil 
v podstatě shodným způsobem jako v nyní vedeném správním řízení, upozorněn. 
 
To svědčí podle názoru Rady o lhostejném vztahu účastníka řízení k následku daného jednání, tzn. 
k porušení zájmu, který je předmětnou zákonnou povinností chráněn. Proto za dané situace, s ohledem 
na opětovné protiprávní jednání účastníka řízení, je nutno usoudit na zavinění v závažnější formě 
nepřímého úmyslu, nikoli jen vědomé nedbalosti. 
 
Finanční prospěch: 
 
Rada neopomněla ani zákonné kritérium případného finančního prospěchu, k jeho konkrétnímu 
hodnocení však neměla k dispozici dostatek konkrétních podkladů a důkazů. Proto toto kritérium nemohlo 
výši uložené pokuty ovlivnit. 

 
 
Rada tak na základě shromážděných podkladů dospěla k závěru, že provozovatel, ŠLÁGR TV, spol. 
s r.o., svým jednáním porušil licenční podmínky a uložila mu pokutu ve výši 30 000 Kč.  
 
Při stanovení výše pokuty hodnotila Rada jako klíčové jednak kritérium závažnosti daného správního 
deliktu, které shledala středně závažným a rovněž vzala v potaz, že se jedná o provozovatele s velmi 
nízkou mírou sledovanosti a že se nejedná o provozovatele s dominantním postavením na komerčním 
mediálním trhu, a proto uložila účastníkovi řízení pokutu při dolní hranici zákonné sazby. 
 
 
Náhrada nákladů řízení 
 
Vzhledem ke skutečnosti, že správní řízení vyvolal účastník porušením právní povinnosti, uložila mu 
Rada v souladu s ustanovením § 79 odst. 5 správního řádu a § 6 odst. 1 vyhlášky č. 520/2005 Sb., 
povinnost uhradit paušální částku nákladů správního řízení ve výši 1 000 Kč. 
 
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. 

 
 
 
 
 
 
Ivan Krejčí 
předseda Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 
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