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ROZHODNUTÍ  
o přestupku 

 
 
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v rámci své 
působnosti dané § 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 § 60 
odst. 1 písm. e) a § 60 odst. 7 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., v platném znění, v řízení o 
přestupku vedeném podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich 
(dále jen „zákon o odpovědnosti za přestupky“), rozhodla dne 20. 11. 2017 takto:  
 

I. Obviněný provozovatel CZECH INFOLINE s.r.o., IČ: 25243403, se sídlem 

Klatovská třída 1460/83, 301 00 Plzeň, se uznává vinným v souladu s § 60 odst. 1 

písm. e) zákona č. 231/2001 Sb. pro porušení povinnosti zapůjčit Radě vyžádaný 

záznam pořadu nebo dalších částí vysílání do 15 dnů ode dne doručení žádosti 

podle § 32 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že 

nezapůjčil Radě záznam vysílání programu INFORMAČNÍ KANÁL – CZECH TIP 

(logo: iCZECH TIP) ze dnů 19.–20. března 2017 z časového úseku od 00.00 do 

24.00 hodin, tj. z období dvou dnů.  

II. V souladu s § 43 odst. 2 zákona č. 250/2016 Sb., se od uložení správního trestu 

upouští, neboť má Rada za to, že vzhledem k závažnosti přestupku samotné 

projednání věci postačilo k nápravě vytýkaného stavu. 

 
Odůvodnění: 
 
Společnost CZECH INFOLINE s. r. o. provozuje program INFORMAČNÍ KANÁL – CZECH TIP 
na základě správního rozhodnutí o udělení licence č.j.  Ru/88/03/799 k provozování televizního 
vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů. 
 
§ 32 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb., v platném znění: provozovatel je povinen uchovávat 
v odvysílané podobě a v náležité technické kvalitě záznamy všech pořadů včetně dalších částí 
vysílání alespoň po dobu 30 dnů ode dne jejich vysílání a na písemnou výzvu je zapůjčit Radě; 
provozovatel vysílání má vůči Radě právo na náhradu nutných nákladů spojených se zapůjčením 
záznamů pořadů a dalších částí vysílání. 
 
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) žádala (dopisem čj. RRTV/6278/2017-
bur; JID: 242358 - RRTV) od provozovatele vysílání CZECH INFOLINE s.r.o. zapůjčení 
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kontinuálního záznamu programu INFORMAČNÍ KANÁL – CZECH TIP (logo: iCZECH TIP) ze 
dnů 19.–20. března 2017 z časového úseku od 00.00 do 24.00 hodin. 
 
Lhůta k poskytnutí záznamů byla standardně stanovena na 15 dnů ode dne doručení žádosti.  
 
Žádost byla provozovateli doručena dne 5. dubna 2017 prostřednictvím přihlášení oprávněné 
osoby do datové schránky.  
 
Provozovatel ve stanovené lhůtě záznam neposkytl. 
 
Naplnění podmínky § 59 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb.: 
 
Provozovatel byl již na porušení § 32 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb., o vysílání, 
upozorněn, a to upozorněním čj. 5083/07 (sp. zn. 2006/874/gru/CZE) ze dne 14. března 2007; a 
upozorněním na porušení zákona (čj. syk/9294/07; sp. zn. 2007/166/tyl/CZE) ze dne 14. listopadu 
2007. 
 
V obou výše uvedených případech bylo upozornění vydáno pro porušení § 32 odst. 1 písm. l) 
zákona č. 231/2001 Sb., neboť provozovatel vyžádaný záznam neposkytl. 
 
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. 
 
Provozovatel nápravu ve stanovené lhůtě neučinil, Rada proto byla oprávněna zahájit řízení a 
v rámci tohoto správního řízení uložit provozovateli sankci dle § 60 odst. 1 písm. e) zákona č. 
231/2001 Sb. 
 
Rada se věcí zabývala na svém 9. zasedání, konaném ve dnech 9. a 10. května 2017, a dospěla 
k závěru, že mohlo dojít k porušení § 32 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl 
provozovatel dopustit tím, že nezapůjčil Radě záznam vysílání programu INFORMAČNÍ KANÁL 
– CZECH TIP (logo: iCZECH TIP) ze dnů 19.–20. března 2017 z časového úseku od 00.00 do 
24.00 hodin, tj. z období dvou dnů, a proto se rozhodla s obviněným zahájit řízení o přestupku 
(č.j. RRTV/8370/2017-loj). 
 
Rada dále písemným přípisem (č.j. RRTV/10442/2017-loj ) poučila obviněného o jeho právech a 
oznámila mu, že pakliže se ve stanovené lhůtě nevyjádří, přistoupí k rozhodování ve věci. 
 
Obviněný reagoval písemným přípisem doručeným Radě dne 15. 8. 2017 č.j. RRTV/11987/2017-
vac, v jehož rámci požádal Radu o prodloužení lhůty k zaslání vyžádaného záznamu. Rada této 
žádosti vyhověla písemným přípisem č.j. RRTV/10442/2017-loj. Prodloužená lhůta k zaslání 
vyžádaného záznamu byla stanovena na 30 dnů od data doručení tohoto přípisu (datum 
doručení je 25. 8. 2017). 
 
Ke dni 3. 10. 2017 nebyl ze strany obviněného doručen žádný záznam. Prodloužená lhůta 
uběhla marně dne 25. 9. 2017. 
 
Rada provedla ukončení dokazování písemným přípisem č.j. RRTV/14028/2017-loj, který byl 
obviněnému doručen dne 9. 10. 2017. Poslední lhůta k vyjádření k ukončení shromažďování 
podkladů byla stanovena na 15 dní ode dne doručení daného přípisu. 
 



Tato lhůta uplynula marně, obviněný na ni nijak nereagoval a ani neposkytl předmětný záznam. 
 
 

Rada se věcí zabývala na svém 20. zasedání konaném ve dnech 20. a 21. listopadu 2017 a 

dospěla k závěru, že prokázala porušení zákonných povinností provozovatele vysílání způsobem 

výše popsaným a přistoupila tedy k rozhodování ve věci.  

 
Rada vzala v úvahu charakter přestupku, lokálnost vysílání pachatele a zejména skutečnost 
známou z její úřední činnosti a to, že Rada dne 29. srpna 2017 na žádost provozovatele přijala 
toto usnesení: 
 
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v souladu s ustanovením § 5 písm. 
a) a § 32 odst. 1 písm. r) 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 § 67 
odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“), vydává toto r 
o z h o d n u t í : Rada uděluje provozovateli CZECH INFOLINE s.r.o., IČ: 25243403, se sídlem 
Klatovská třída 1460/83, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň, souhlas s přerušením vysílání programu 
INFORMAČNÍ KANÁL - CZECH TIP, šířeného prostřednictvím kabelových systémů (licence 
Ru/88/03/799 z 1. dubna 2003, s platností do 13. dubna 2027), v rozsahu dle žádosti doručené 
dne 14. srpna 2017 a evidované pod č.j. RRTV/11989/2017-vac, a to na dobu od 1. září 2017 do 
1. září 2018. 
 

 

V souladu s § 43 odst. 2 zákona č. 250/2016 Sb., se tedy od uložení správního trestu 
upouští, neboť má Rada za to, že vzhledem k závažnosti přestupku samotné projednání 
věci postačilo k nápravě vytýkaného stavu. 
 
Poučení: 
 
Proti tomuto rozhodnutí lze v souladu s ustanovením § 65 a násl. zákona č. 150/2002 Sb., soudní 
řád správní, 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 
elektronicky podepsáno 
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