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Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada), jakožto ústřední správní úřad v rámci své 
kompetence dané ustanovením § 5 písm. 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.), dle 
ustanovení § 60 odst. 1 písm. b) a dle § 60 odst. 7 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., rozhodla v řízení o 
přestupku vedeném podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, dne 28. 
ledna 2020 takto: 
 

I. 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 § 62 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu (dále jen "zákon 
č. 500/2004 Sb.") vydala dne 28. ledna 2020 toto rozhodnutí: Rada ukládá provozovateli 
ŠLÁGR TV, spol. s r.o., IČ 26102293, sídlem Dubné 158, 373 84, Dubné, pořádkovou pokutu 
podle ustanovení § 137 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., a to ve výši 5 000 Kč, neboť tento 
provozovatel bezdůvodně odepřel podat Radě vysvětlení, jakým způsobem naplňuje § 32 odst. 
7 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., podle kterého má provozovatel povinnost poskytnout 
snadný, přímý a trvalý přístup k informaci o tom, že orgánem dohledu nad provozováním 
televizního vysílání je Rada. 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 2019422. 
 

II. Rada nadále v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. žádá 
provozovatele ŠLÁGR TV, spol. s r.o., IČ 26102293, sídlem Dubné 158, 373 84, Dubné, o 
podání vysvětlení jakým způsobem naplňuje § 32 odst. 7 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., 
podle kterého má provozovatel povinnost poskytnout snadný, přímý a trvalý přístup k informaci 
o tom, že orgánem dohledu nad provozováním televizního vysílání je Rada. Pro podání 
vysvětlení stanovuje Rada lhůtu 30 dní ode dne doručení této opakované žádosti. 
 

 
Odůvodnění: 
 

Provozovatel ŠLÁGR TV, spol. s.r.o IČ 26102293, sídlem Dubné 158, 373 84, Dubné, provozuje vysílání 

programu ŠLÁGR 2 na základě rozhodnutí o udělení licence k provozování zemského digitálního 

televizního vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů na dobu 12 let (sp. zn. 2017/661/zem; č. j. 

RRTV/13637/2017-zem) a rozhodnutí o udělení licence k provozování televizního vysílání šířeného 

prostřednictvím družice na dobu 12 let (sp. zn. 2018/438/zem; č. j. RRTV/12246/2018-zem) 

Rada podrobila analýze kontinuální záznam vysílání programu ŠLÁGR 2 ze dne 12. března 2019 

v časovém úseku 10:00–22:00 hodin. Úsek vysílání programu ŠLÁGR 2 provozovatele ŠLÁGR TV, spol. s 

r.o. byl analyzován s cílem zhodnotit dodržování licenčních podmínek, zákona č. 231/2001 Sb. a zákona 

č. 40/1995 Sb. 

ŠLÁGR TV, spol. s.r.o. 
Dubné 158  
373 84 Dubné  

 



V rámci provedené analýzy bylo zjištěno, že provozovatel neplní povinnost uloženou § 32 odst. 7 písm. c) 

zákona č. 231/2001 Sb., podle kterého má provozovatel povinnost poskytnout snadný, přímý a trvalý 

přístup k informaci o tom, že orgánem dohledu nad provozováním televizního vysílání je Rada. Informace 

o Radě jakožto orgánu dohledu není uvedena na webových stránkách a tato informace nebyla na základě 

monitoringu divákům dostupná ani prostřednictvím vysílání.  

S ohledem na shora uvedené skutečnosti se Rada na svém 9. zasedání konaném ve dnech 14. a 15. 

května 2019 rozhodla vyzvat provozovatele k podání vysvětlení, jakým způsobem naplňuje § 32 odst. 7 

písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., podle kterého má provozovatel povinnost poskytnout snadný, přímý a 

trvalý přístup k informaci o tom, že orgánem dohledu nad provozováním televizního vysílání je Rada. Rada 

stanovila lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy. 

Žádost o podání vysvětlení byla provozovateli doručena dne 23. června 2019. Lhůta pro podání vysvětlení 

uplynula dne 23. července 2019. Vzhledem ke skutečnosti, že provozovatel na předchozí výzvy k podání 

vysvětlení reagoval ve stanoveném termínu a bylo tedy možné předpokládat, že se z jeho strany jednalo o 

opominutí, byl provozovatel opakovaně kontaktován za účelem zaslání vyžádaného vysvětlení. 

Provozovatel však na tyto výzvy nereagoval. 

Rada současně prověřila, že na webových stránkách provozovatele se nadále nenachází informace o Radě 

jakožto orgánu dohledu a provozovatel v mezidobí nenapravil vytýkaný stav. 

Dle ustanovení § 137 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., je každý povinen podat správnímu orgánu vysvětlení 

podle odstavce 1. Tomu, kdo bezdůvodně odepře podat vysvětlení, může správní orgán uložit pořádkovou 

pokutu až do výše 5 000 Kč.  

Dle ustanovení § 137 odst. 1 věty poslední zákona č. 500/2004 Sb., o odepření vysvětlení obdobně platí 

to, co pro odepření součinnosti při dokazování a zákaz výslechu.  

Dle ustanovení § 55 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., svědek nesmí být vyslýchán o utajovaných informacích 

chráněných zvláštním zákonem, které je povinen zachovat v tajnosti, ledaže byl této povinnosti příslušným 

orgánem zproštěn.  

Dle ustanovení § 55 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., svědek nesmí být vyslýchán též tehdy, jestliže by 

svou výpovědí porušil státem uloženou nebo uznanou povinnost mlčenlivosti, ledaže byl této povinnosti 

příslušným orgánem nebo tím, v jehož zájmu tuto povinnost má, zproštěn.  

Dle ustanovení § 55 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., výpověď může odepřít ten, kdo by jí způsobil sobě 

nebo osobě blízké nebezpečí stíhání pro trestný čin nebo správní delikt.  

Vzhledem ke skutečnosti, že dožádaný subjekt podané vysvětlení Radě neposkytl a zároveň ani 

neinformoval Radu o tom, že by zde byly okolnosti hovořící ve prospěch odepření podání vysvětlení, lze 

toto jeho počínání kvalifikovat jako bezdůvodné odepření podání vysvětlení, jak o něm hovoří výše citované 

ustanovení § 137 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. 

S ohledem na shora uvedené skutečnosti Rada na svém 2. zasedání konané ve dnech 28. a 29. ledna 

2020 přijala následující usnesení: 

I. 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 § 62 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu (dále jen "zákon č. 500/2004 Sb.") vydala 



dne 28. ledna 2020 toto rozhodnutí: Rada ukládá provozovateli ŠLÁGR TV, spol. s r.o., IČ 26102293, 

sídlem Dubné 158, 373 84, Dubné, pořádkovou pokutu podle ustanovení § 137 odst. 2 zákona č. 

500/2004 Sb., a to ve výši 5 000 Kč, neboť tento provozovatel bezdůvodně odepřel podat Radě 

vysvětlení, jakým způsobem naplňuje § 32 odst. 7 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., podle kterého 

má provozovatel povinnost poskytnout snadný, přímý a trvalý přístup k informaci o tom, že 

orgánem dohledu nad provozováním televizního vysílání je Rada. 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 2019422.  

II. Rada nadále v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. žádá provozovatele 

ŠLÁGR TV, spol. s r.o., IČ 26102293, sídlem Dubné 158, 373 84, Dubné, o podání vysvětlení jakým 

způsobem naplňuje § 32 odst. 7 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., podle kterého má provozovatel 

povinnost poskytnout snadný, přímý a trvalý přístup k informaci o tom, že orgánem dohledu nad 

provozováním televizního vysílání je Rada. Pro podání vysvětlení stanovuje Rada lhůtu 30 dní ode 

dne doručení této opakované žádosti. 

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 
elektronicky podepsáno 
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