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Naše č. j.  RRTV/16403/2018-
loj  
Sp. zn. RRTV/2018/604/loj  
Zasedání Rady   14-2018/poř. č. 29 
 
Vyřizuje: Analytický odbor 
 
Datum, místo 4. 9. 2018, Praha 
 
 
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 toto 
 

rozhodnutí: 
 
Rada ukládá provozovateli PROVIZI spol. s r.o., IČO: 25416952, se sídlem Litoměřice, Škrétova 
1961/2, PSČ 41201 pořádkovou pokutu podle ustanovení § 137 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., 
a to ve výši 5 000 Kč, neboť provozovatel bezdůvodně odepřel podat Radě vysvětlení, jakým 
způsobem naplňuje ustanovení § 32 odst. 7 písm. a), b) a c) zákona č. 231/2001 Sb., ukládající 
provozovatelům povinnost poskytnout divákům programu regionálnítelevize Ústecko snadný, 
přímý a trvalý přístup k základním údajům o provozovateli televizního vysílání, jimiž jsou název 
nebo jméno a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, a adresa sídla v případě právnické osoby, dále 
k údajům, které umožňují rychlé, přímé a účinné navázání kontaktu s provozovatelem televizního 
vysílání, zejména k poštovní adrese pro doručování, telefonnímu číslu, popřípadě k adrese pro 
doručování elektronické pošty, a konečně k informaci o tom, že orgánem dohledu nad 
provozováním televizního vysílání je Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, o které byl požádán 
v žádosti Rady č.j.. RRTV/12823/2018-loj. . 
 
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 2018604. 
 
a  
 
Rada nadále v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále 
jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele PROVIZI spol. s r.o., IČO: 25416952, se sídlem 
Litoměřice, Škrétova 1961/2, PSČ 41201, o podání vysvětlení, jakým způsobem naplňuje 
ustanovení § 32 odst. 7 písm. a), b) a c) zákona č. 231/2001 Sb., ukládající provozovatelům 
povinnost poskytnout divákům programu regionálnítelevize Ústecko snadný, přímý a trvalý 
přístup k základním údajům o provozovateli televizního vysílání, jimiž jsou název nebo jméno a 
identifikační číslo, bylo-li přiděleno, a adresa sídla v případě právnické osoby, dále k údajům, 
které umožňují rychlé, přímé a účinné navázání kontaktu s provozovatelem televizního vysílání, 
zejména k poštovní adrese pro doručování, telefonnímu číslu, popřípadě k adrese pro doručování 
elektronické pošty, a konečně k informaci o tom, že orgánem dohledu nad provozováním 
televizního vysílání je Rada pro rozhlasové a televizní vysílání. 
 
Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dnů ode dne doručení této výzvy. 
 

 
PROVIZI spol. s r.o., Škrétova 
1961, 41201 Litoměřice 
 



 
Odůvodnění: 
 
Společnost PROVIZI spol. s r.o., provozuje místní televizní vysílání programu regionálnítelevize 
Ústecko na základě licence sp.zn.: RRTV/2017/166/spm č.j. RRTV/4761/2017-spm šířeného 
prostřednictvím kabelových systémů. 
 
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) se na svém 10. zasedání konaném ve 
dnech 5. a 6. června 2018 zabývala analýzou kontinuálního úseku vysílání ze dne 19. března 
2018 a zpravodajství z úseků 19. – 21. března a 26. – 28. března 2018, přičemž zjistila následující 
skutečnosti: 
 
V sekci kontakty na webových stránkách regionalnitelevize.cz je uvedena informace, že orgánem 
dohledu nad provozováním televizního vysílání je Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, ovšem 
jako kontakt je zde uvedena pouze adresa Regionální televize CZ s.r.o., Navrátilova 666/7, 
Praha 1 – tedy bez propojení na samotného provozovatele, jímž je firma PROVIZI.  
 
Na webu ustackatelevize.cz jsou konkrétní jména k jednotlivým pracovištím subjektů RTV 
Ústecka a Litoměřicko24, ale opět zde není dosažitelný kontakt na provozovatele PROVIZI, 
ani samotná informace o jeho existenci. V obchodním rejstříku se tato firma s programem a 
vysíláním vůbec neidentifikuje a jako předmět podnikání má uvedeno reklamní a propagační 
činnost, vydavatelská a nakladatelská činnost, koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje. 
 
 
§ 32 odst. 7 zákona č. 231/2001 Sb.  
 
Provozovatel televizního vysílání je povinen umožnit divákům snadný, přímý a trvalý přístup 
zejména k 

a) základním údajům o provozovateli televizního vysílání, jimiž jsou název nebo jméno a 
identifikační číslo, bylo-li přiděleno, adresa sídla v případě právnické osoby nebo 
bydliště v případě fyzické osoby a u zahraniční osoby rovněž adresa podniku nebo 
organizační složky na území České republiky, byly-li zřízeny, 

b) údajům, které umožňují rychlé, přímé a účinné navázání kontaktu s provozovatelem 
televizního vysílání, zejména k poštovní adrese pro doručování, telefonnímu číslu, 
popřípadě k adrese pro doručování elektronické pošty, a 

c) informaci o tom, že orgánem dohledu nad provozováním televizního vysílání je Rada. 
 
Rada požádala provozovatele o podání vysvětlení (č.j. RRTV/12823/2018-loj ), jakým 
způsobem naplňuje ustanovení § 32 odst. 7 písm. a), b) a c) zákona č. 231/2001 Sb., ukládající 
provozovatelům povinnost poskytnout divákům programu regionálnítelevize Ústecko snadný, 
přímý a trvalý přístup k základním údajům o provozovateli televizního vysílání, jimiž jsou název 
nebo jméno a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, a adresa sídla v případě právnické osoby, dále 
k údajům, které umožňují rychlé, přímé a účinné navázání kontaktu s provozovatelem televizního 
vysílání, zejména k poštovní adrese pro doručování, telefonnímu číslu, popřípadě k adrese pro 
doručování elektronické pošty, a konečně k informaci o tom, že orgánem dohledu nad 
provozováním televizního vysílání je Rada pro rozhlasové a televizní vysílání.  
 
Rada stanovila lhůtu k podání vysvětlení 30 dnů ode dne doručení této výzvy. Tato lhůta 
uplynula marně, aniž by bylo Radě doručeno jakékoliv relevantní vysvětlení. 
 
Rada se věcí opětovně zabývala na svém 14. zasedání konaném ve dnech 4. a 5. září 2018 a 
vzhledem k výše uvedenému dospěla k závěru, že je třeba uložit provozovateli pořádkovou 



pokutu ve výši 5 000 Kč, neboť na žádost Rady (viz výše) nereagoval. Současně Vás Rada stále 
žádá o podání vysvětlení, jakým způsobem provozovatel naplňuje ustanovení § 32 odst. 7 písm. 
a), b) a c) zákona č. 231/2001 Sb., ukládající provozovatelům povinnost poskytnout divákům 
programu regionálnítelevize Ústecko snadný, přímý a trvalý přístup k základním údajům o 
provozovateli televizního vysílání, jimiž jsou název nebo jméno a identifikační číslo, bylo-li 
přiděleno, a adresa sídla v případě právnické osoby, dále k údajům, které umožňují rychlé, přímé 
a účinné navázání kontaktu s provozovatelem televizního vysílání, zejména k poštovní adrese 
pro doručování, telefonnímu číslu, popřípadě k adrese pro doručování elektronické pošty, a 
konečně k informaci o tom, že orgánem dohledu nad provozováním televizního vysílání je Rada 
pro rozhlasové a televizní vysílání. 
 
 
Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dnů ode dne doručení této výzvy. 
 

 
 
 
 
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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