
 

Jedn. identifikátor 296928-RRTV 

 
   
Naše č. j.  RRTV/1918/2019-loj  
Sp. zn. RRTV/2018/927/loj  
Zasedání Rady   02-2019/poř. č. 22 
 
Vyřizuje: Analytický odbor 
 
Datum, místo 23. ledna 2019, Praha 
 
 
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. u) 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 KATRO SERVIS, spol. s r.o., IČ 15043355, sídlem Plynárenská 
671, 280 02, Kolín, se uznává vinným v souladu s § 60 odst. 1 písm. u) zákona č. 231/2001 
Sb. pro porušení § 32 odst. 7 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že 
neposkytl snadný a přímý přístup k informaci o tom, že orgánem dohledu nad 
provozováním televizního vysílání je Rada. Informace nebyla divákovi poskytnuta v rámci 
vysílání programu Info-kanál Jesenný a nebyla pro něj snadno dohledatelná ani na 
webových stránkách. 

 
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 KATRO SERVIS, spol. s r. o. provozuje 22  infokanálů (Info-kanál Lánov; Koberovský 
zpravodaj Koberovy; Infokanál Okříšky; Info-kanál Píšť; Info-kanál Darkovice; Info-kanál Horní 
Počaply; Infokanál Mokré Lazce; Info-kanál Semily; Info-kanál Chuchelna; Info-kanál Háj ve 
Slezsku; Info-kanál Benešov u Semil; Info-kanál Horní Branná; Info-kanál Rokytnice nad Jizerou; 
Info-kanál Jesenný; Infokanál Batňovice; Maršovský zpravodaj; TK R Třemošnice - informační 
kanál města Třemošnice; TRIONET INFOKANÁL; TKR Seč - informační kanál města Seč; INFO 
- LANŠKROUNSKÝ KANÁL; Infokanál v městské části Sidonie; Infokanál v městské části 
Vidochov) na základě licence udělané správním rozhodnutím č. j. Ru/80/02/1082 udělené 
k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů. 
 
Rada si vyžádala od provozovatele záznam kontinuálního úseku vysílání všech infokanálů ze dnů 
13. a 14. července 2018 v časovém úseku od 00:00 do 24:00 hodin (č.j. . RRTV/14304/2018-bur). 
 
Dne 9. 8. 2018 provozovatel Radu požádal o prodloužení termínu dodání podkladů do 31. 8. 2018 
(č. j. RRTV/15217/2018-vac), čemuž Rada vyhověla. Provozovatel doručil vyžádané záznamy 
prostřednictvím veřejné datové sítě. 
 
Z celkového počtu 22 licencovaných kanálů bylo možné podrobit analýze pouze tři, ke kterým 
provozovatel dodal videosoubory v odpovídajícím formátu. Jedná se o následující programy: 

 
KATRO SERVIS, spol. s r.o., IČ 
15043355, sídlem Plynárenská 671, 
280 02, Kolín 



 
• Info-kanál Háj ve Slezsku (typ souboru .wmv) 
• Info-kanál Jesenný (typ souboru .mp4) 
• Maršovský zpravodaj (typ souboru .avi) 
 
 
 

Info-kanál Jesenný 

Licenční podmínky 
Časový rozsah vysílání: 24 hodin denně 

Územní rozsah vysílání: Jesenný 

Základní programová specifikace a další programové podmínky: 

 

Popis záznamu 
Rotující smyčka s neutrálním hudebním doprovodem o celkové délce 00:10:25. 

00:00:00 Identifikace programu – nápis Sledujete vysílání infokanálu Jesenný 

00:00:23 Informace o očkování psů 

00:00:51 Upozornění na plánovanou odstávku TV a internetu 

00:01:13 Harmonogram práce na telekomunikační síti KATRO SERVIS, spol. s r.o. 

00:01:50 Dovolená MUDr. Mečířové 

00:02:28 Chata Bumbálka na koupališti otevřena denně 

00:02:54 Archivní fotografie Jesenného a blízkého okolí 

00:03:49 Pozvánka na Oldies párty v Jesenném 

00:04:03 Archivní fotografie Jesenného a blízkého okolí 

00:04:25 Informace o aktualizaci smluv kabelové TV a internetu KATRO SERVIS, 
spol. s r.o. 

00:05:02 Informace o novinkách ve službách KATRO SERVIS, spol. s r.o. 

00:06:15 Archivní fotografie Jesenného a blízkého okolí 

00:06:36 Informace o sběru nebezpečných složek komunálního odpadu 

00:08:23 Archivní fotografie Jesenného a blízkého okolí 

00:09:10 Informace o očkování psů 

00:09:42 Archivní fotografie Jesenného a blízkého okolí 

 

 

§ 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.“ 

 

Povinnosti vyplývající z § 32 odst. 7 písm. a) a b) zákona č. 231/2001 Sb. (tedy uvedení názvu 
nebo jména, IČ, sídla a kontaktních údajů) provozovatel plní prostřednictvím svých internetových 
stránek: 

 

 

 

Rada však naznala, že jak v rámci provozovatelových internetových stránek (viz výše), tak 
v rámci programu Info-kanál Jesenný absentují informace, že orgánem dohledu nad 
provozováním televizního vysílání je Rada. 

 
 
 
Povinnost dle § 32 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb. tedy provozovatel nesplnil. 
 
Podmínka § 59 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. 
 
Rada obviněnou upozornila na porušení § 32 odst. 7 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb. 
prostřednictvím písemného přípisu sp.zn.: 2011/340/DRD/KSE č.j. DRD/1283/2011. 



 
Rada považuje podmínku § 59 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. za naplněnou. 
 
 
Rada se věcí zabývala na svém 16. zasedání 2018 a dospěla k závěru, že je třeba zahájit řízení 
o přestupku (č.j. RRTV/17857/2018-loj). 
 
Provozovatel/obviněný reagoval žádostí o prodloužení lhůty k vyjádření č.j. RRTV/19838/2018-
vra. 
 
Rada lhůtu prodloužila prostřednictvím písemného přípisu č.j. RRTV/17857/2018-loj. 
 
Provozovatel/obviněný se ve věci vyjádřil prostřednictvím písemného přípisu č.j. 
RRTV/20322/2018-vra,  v jehož rámci uvedl: 
 
- „pro případ, že se informace dle § 32 odst. 7 písm. c) zákona č 231/2001 Sb. zrovna 

nevyskytuje ve vysílání samotném, je tato informace uvedena na webových stránkách 
provozovatele v sekci ke stažení a to u všech jím provozovaných infokanálech“ 

 
Rada informaci prověřila a konstatuje, že se tvrzení provozovatele/obviněného zakládá na 
pravdě. Způsob, resp. umístění této informace však záměr § 32 odst. 7 zákona č. 231/2001 Sb. 
nenaplňuje. 
 
Typicky se tyto informace zveřejňují tak, aby naplnily požadavky pro „snadný a přímý“ přístup, 
a to tak, že se umisťují přímo do sekce informace o provozovateli, a to do míst, kde se na 
něj nachází kontakt, IČO a další identifikační údaje. Lze zcela jasně dovodit, že i zákonodárce 
toto předjímal, když požadavky na uvedení identifikačních údajů podřadil pod stejnou zákonnou 
povinnost (§ 32 odst. 7 zákona č. 231/2001 Sb.). 
 
Rozdělením těchto údajů ze strany provozovatele/obviněného dochází ke zmatení diváka, 
a tudíž nevyhovění požadavku na „snadný a přímý“ přístup k těmto zásadním informacím.  
 
Rada se výše uvedeným zabývala na svém 2. zasedání konaném ve dnech 23. a 24. ledna 2019 
a dospěla k závěru, že došlo k porušení § 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 nebyla divákovi 
poskytnuta v rámci vysílání programu Info-kanál Jesenný (provozovatel tento fakt nepopírá a sám 
ve svém vyjádření uvádí, že je možné, že se tato informace skutečně ve vysílání nenachází) a 
nebyla pro něj snadno dohledatelná ani žádným jiným způsobem. 
 
Obviněný provozovatel KATRO SERVIS, spol. s r.o., se tedy uznává vinným v souladu s § 
60 odst. 1 písm. u) zákona č. 231/2001 Sb. pro porušení § 32 odst. 7 písm. c) zákona č. 231/2001 
Sb., kterého se dopustil tím, že neposkytl snadný a přímý přístup k informaci o tom, že orgánem 
dohledu nad provozováním televizního vysílání je Rada. Informace nebyla divákovi poskytnuta v 
rámci vysílání programu Info-kanál Jesenný a nebyla pro něj snadno dohledatelná ani na 
webových stránkách. 
 
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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