
 

 
 
 
 

ROZHODNUTÍ O ULOŽENÍ POŘÁDKOVÉ POKUTY 
 

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 
 

rozhodnutí 
 
Rada ukládá v souladu s ustanovením § 137 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu (dále jen 
"zákon č. 500/2004 Sb."), CoopTV, telekomunikační družstvo, IČ: 290 45 029, se sídlem Praha 9 - 
Satalice, K nádraží 19/3, PSČ 190 15,  
 

pořádkovou pokutu ve výši 5 000 Kč, 
 
neboť bezdůvodně odepřel podat vysvětlení, spočívající ve sdělení, zda provozuje vysílání programu 
Harmonie TV (licence, sp. zn.: 2010/481/FIA/Coo, naše zn.: FIA/2103/2010, ze dne 22. června 2010) v 
souladu s ustanovením zákona č. 231/2001 Sb. 
 
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 20160452. 
 
 
  
 
Odůvodnění: 
 
CoopTV, telekomunikační družstvo, je provozovatelem televizního vysílání šířeného prostřednictvím 
kabelových systémů na základě licence, sp. zn.: 2010/481/FIA/Coo, naše zn.: FIA/2103/2010, ze dne 22. 
června 2010, s datem nabytí právní moci dne 2. července 2010. 
 
Úřad provedl monitoring terestrického vysílání v regionální vysílací síti 4, provozovatele převzatého 
televizního vysílání Prague Digital TV s.r.o., prostřednictvím pozemních vysílačů, který má program 
Harmonie TV registrován ve své programové nabídce od roku 2014.  
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Průběh terestrického vysílání v regionální vysílací síti 4 programu Harmonie TV  
za měsíce březen a duben 2016: 
 

- výpadek od 8. března 2016 do 24 března 2016 (17 dní),  
- půldenní výpadek 1. dubna 2016,  
- poslední výpadek od 19. dubna 2016 do 22. dubna 2016 odpoledne a od té doby místo 

vysílání programu Harmonie TV, je zde umístěna omluva divákům.  
 

Jako důvod přerušení vysílání programu Harmonie TV provozovatel v textu omluvy divákům uvádí 
technicko-provozní důvody.  

 
Ukončení vysílání programu Harmonie TV nastalo v terestrické vysílací síti dne 22. dubna 2016.  
 
 
 
 
Provozovatel CoopTV, telekomunikační družstvo:  
 

- neoznámil Radě žádné technické překážky ve vysílání dle ustanovení § 32 odst. 1 písm. p) 
zákona č. 231/2001 Sb.,  
ani 

- nepožádal Radu o předchozí souhlas s přerušením vysílání z jiných důvodů než uvedených 
v písmenu p), v souladu s ustanovením § 32 odst. 1 písm. r) zákona č. 231/2001 Sb., 
 

- neoznámil Radě ukončení vysílání programu Harmonie TV, dle ustanovení § 32 odst. 1 písm. s) 
ani 

- nepožádal Radu o ukončení vysílání programu dle ustanovení § 24 písm. f) zákona č. 231/2001 
Sb. 

 
 
 
 
Rada dne 17. května 2016, č. j.: RRTV/1581/2016-FIA, požádala provozovatele CoopTV, 
telekomunikační družstvo, o podání vysvětlení ve věci zjištění, zda provozovatel televizního vysílání 
šířeného prostřednictvím kabelových systémů, na základě platné licence, sp. zn.: 2010/481/FIA/Coo, 
naše zn.: FIA/2103/2010, ze dne 22. června 2010, provozuje vysílání programu Harmonie TV v 
souladu s ustanovením zákona č. 231/2001 Sb., a stanovila provozovateli v předmětné věci lhůtu 
k vyjádření do 15 dnů od doručení (25. května 2016) této žádosti, tj. do 9. června 2016.  
 
Provozovatel na výzvu Rady nereagoval, stanovená lhůta pro vyjádření v předmětné věci marně 
uplynula dne 9. června 2016.  

 
Dle ustanovení § 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.“ 

 
Rada se věcí zabývala na svém 14. zasedání konaném ve dnech 2. a 3. srpna 2016 a rozhodla v souladu 
s ustanovením § 137 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, uložit CoopTV, telekomunikační 
družstvo, IČ: 290 45 029, se sídlem Praha 9 - Satalice, K nádraží 19/3, PSČ 190 15, pořádkovou pokutu 
ve výši 5 000 Kč, neboť bezdůvodně odepřel podat 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. 
 
 
 
 
 
 
 
Ivan Krejčí 
předseda Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 
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