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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. m) 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 takto: 

 

I. Obviněný provozovatel Magical roof s.r.o., IČ 04899784, sídlem Pobřežní 297, 18600, 

Praha, se uznává vinným v souladu s § 60 odst. 1 písm. m) zákona č. 231/2001 Sb. pro 

porušení § 47 odst. 1 písm. a), b), c) a d) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, 

že na výzvu Rady v uložené lhůtě nepředložil údaje o počtu a délce vysílaných evropských 

děl včetně identifikace těchto děl a jejich výrobců, údaje o počtu a délce vysílaných 

evropských děl vyrobených nezávislými výrobci, včetně identifikace těchto děl a jejich 

výrobců, popřípadě doklady, které prokazují, že vynaložil nejméně 10 % svého 

programového rozpočtu na výrobu nebo nákup evropských děl vyrobených nezávislými 

výrobci, včetně identifikace výrobců těchto děl, seznamy vysílaných evropských děl 

vyrobených nezávislými výrobci, od jejichž výroby neuplynulo více než 5 let, a údaje o 

počtu a délce odvysílaných českých děl, a to vše za rok 2018 k televiznímu programu JOJ 

Family. 

 

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

neboť vzhledem k okolnostem spáchání přestupku lze důvodně očekávat, že již samotné 

projednání věci před správním orgánem postačí k nápravě. 

 

 

 

Odůvodnění: 

 

Společnost Magical roof s.r.o., provozuje  

  

celoplošné zemské digitální televizní vysílání programu JOJ Family šířeného 

prostřednictvím vysílačů na základě licence udělené správním 

rozhodnutím č.j. RRTV/2536/2016-SMU sp.zn.: 2016/654/SMU/Mag  

  

 
Magical roof s.r.o., IČ 04899784, 
sídlem Pobřežní 297, 18600, Praha 
JUDr. Martina Kirin, advokátka 
Soukenická 1088/10 



televizní vysílání programu JOJ Family šířeného prostřednictvím kabelových systémů a 

družice na základě licence udělené správním rozhodnutím č.j. RRTV/2537/2016-SMU 

sp.zn.: 2016/562/SMU/Mag  

  

 

Naplnění podmínky § 59 zákona č. 231/2001 Sb.   

 

Rada se na svém 4. zasedání konaném ve dnech 19. a 20. února 2019 zabývala naplňováním 

požadavků ustanovení § 42 – 44 zákona č. 231/2001 Sb. na programech provozovatelů 

celoplošného televizního vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů, provozovatelů televizního 

vysílání prostřednictvím družice, resp. prostřednictvím družice a kabelových rozvodů, a 

provozovatelů vysílání prostřednictvím zvláštních přenosových systémů v roce 2018.  

  

§ 47 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. 

  

Na plnění povinností podle § 42 až 44 dohlíží Rada, které je provozovatel televizního 

vysílání povinen za sledované období předkládat  

 

a) údaje o počtu a délce vysílaných evropských děl včetně identifikace těchto děl a jejich 

výrobců,  

b) údaje o počtu a délce vysílaných evropských děl vyrobených nezávislými výrobci, 

včetně identifikace těchto děl a jejich výrobců, popřípadě doklady, které prokazují, že 

vynaložil nejméně 10 % svého programového rozpočtu na výrobu nebo nákup evropských 

děl vyrobených nezávislými výrobci, včetně identifikace výrobců těchto děl,  

c) seznamy vysílaných evropských děl vyrobených nezávislými výrobci, od jejichž výroby 

neuplynulo více než 5 let,  

d) údaje o počtu a délce odvysílaných českých děl.  

  

Provozovatel programu JOJ Family, Magical roof s.r.o., neposkytl požadované údaje o 

naplňování povinností dle §§ 42 – 44 zákona č. 231/2001 Sb., které si Rada vyžádala písemným 

přípisem č.j. RRTV/20472/2018-bur; doručeným dne 12. prosince 2018.  

  

  

Rada shledala, že došlo ze strany provozovatele k porušení ustanovení § 47 odst. 1 písm. a) – c) 

zákona č. 231/2001 Sb., neboť neposkytl Radě požadované údaje, jak předpokládá ust. § 47 

zákona č. 231/2001 Sb. a bylo tedy nezbytné jej na toto upozornit (č.j. RRTV/3282/2019-loj) a 

stanovit mu lhůtu k nápravě.  

 

 

 

Ze strany provozovatele však nedošlo ve stanovené lhůtě k nápravě (lhůta uplynula marně 18. 3. 

2019). Rada se tedy věcí zabývala na svém 8. zasedání konaném dne 30. dubna 2019 a dospěla 

s ohledem na výše uvedené skutečnosti k závěru, že byla naplněna podmínka § 59 zákona č. 

231/2001 Sb. a je tedy nezbytné zahájit s provozovatelem řízení o přestupku pro 

možné porušení § 47 odst. 1 písm. a), b), c) a d) zákona č. 231/2001 Sb., neboť provozovatel na 



výzvu Rady nepředložil údaje o počtu a délce vysílaných evropských děl včetně 

identifikace těchto děl a jejich výrobců, údaje o počtu a délce vysílaných evropských děl 

vyrobených nezávislými výrobci, včetně identifikace těchto děl a jejich výrobců, popřípadě 

doklady, které prokazují, že vynaložil nejméně 10 % svého programového rozpočtu na výrobu 

nebo nákup evropských děl vyrobených nezávislými výrobci, včetně identifikace výrobců těchto 

děl, seznamy vysílaných evropských děl vyrobených nezávislými výrobci, od jejichž výroby 

neuplynulo více než 5 let, a údaje o počtu a délce odvysílaných českých děl, a to vše za rok 2018 

k televiznímu programu JOJ Family. 

 

Oznámení o zahájení řízení č.j. RRTV/6507/2019-loj  bylo obviněné doručeno dne 20. 5. 2019. 

 

Dne 13. 6. 2019 reagovala obviněná (č.j. RRTV/7617/2019-vra) písemným přípisem, v jehož 

rámci s omluvou konstatovala, že došlo z její strany k chybě v doručování a v příloze poskytla 

požadovaná data. 

 

Rada se věcí zabývala na svém 12. zasedání konaném ve dnech 9. a 10. července  2019 a 

dospěla k těmto závěrům: 

 

Obviněná byla uznána vinnou, neboť vyžádané údaje v poskytnuté lhůtě prokazatelně neposkytla 

a tímto došlo k porušení ust. § 47 odst. 1 písm. a), b), c), tedy k zásadnímu ohrožení, resp. 

znemožnění základních kontrolních funkcí ústředního správního orgánu. Současně však Rada 

uvážila další okolnosti případu (dodatečné poskytnutí dat) a dospěla k závěru, že samotné 

projednání věci postačí k nápravě a je možné od trestu upustit.  

 

Obviněný provozovatel Magical roof s.r.o., se tedy uznává vinným v souladu s § 60 odst. 1 písm. 

m) zákona č. 231/2001 Sb. pro porušení § 47 odst. 1 písm. a), b), c) a d) zákona č. 231/2001 Sb., 

kterého se dopustil tím, že na výzvu Rady v uložené lhůtě nepředložil údaje o počtu a délce 

vysílaných evropských děl včetně identifikace těchto děl a jejich výrobců, údaje o počtu a délce 

vysílaných evropských děl vyrobených nezávislými výrobci, včetně identifikace těchto děl a jejich 

výrobců, popřípadě doklady, které prokazují, že vynaložil nejméně 10 % svého programového 

rozpočtu na výrobu nebo nákup evropských děl vyrobených nezávislými výrobci, včetně 

identifikace výrobců těchto děl, seznamy vysílaných evropských děl vyrobených nezávislými 

výrobci, od jejichž výroby neuplynulo více než 5 let, a údaje o počtu a délce odvysílaných českých 

děl, a to vše za rok 2018 k televiznímu programu JOJ Family. 

 

Současně však s ohledem na výše uvedené a v souladu s § 43 odst. 2 zákona č. 250/2016 Sb., 

se od uložení správního trestu upouští, neboť vzhledem k okolnostem spáchání přestupku lze 

důvodně očekávat, že již samotné projednání věci před správním orgánem postačí k nápravě 

 

 

 

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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