
 

Jedn. identifikátor 294299-RRTV 

 
   
Naše č. j.  RRTV/74/2019-loj  
Sp. zn. RRTV/2018/928/loj  
Zasedání Rady   21-2019/poř. č. 10 
 
Vyřizuje: Analytický odbor 
 
Datum, místo 18. prosince 2018, 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. 2 písm. g) a § 60 odst. 7 písm. b) 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. 2 písm. g) 
zákona č. 231/2001 Sb. pro porušení podmínek licence programů Info-kanál Háj ve 
Slezsku a Maršovský zpravodaj (licence udělená č. j. Ru/80/02/1082 ), neboť délka 
textových smyček programu Info-kanál Háj ve Slezsku a Maršovský zpravodaj ze dnů 
13. a 14. července 2018 v časovém úseku od 00:00 do 24:00 hodin neodpovídala 
délce uvedené v licenci. U programu Info-kanál Háj ve Slezsku se jednalo o délku 
smyčky 5 minut a 19 vteřin, ačkoli licenční podmínky předpokládají délku 10–15 minut, 
v případě Maršovského zpravodaje měla textová smyčka celkovou délku 1 hodinu, 24 
minut a 14 vteřin, ačkoli licenční podmínky předpokládají délku stopáže 20 minut. 

 
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 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. 
 
Před řízením o přestupku: 
 
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). 
 

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



Dne 9. 8. 2018 provozovatel Radu požádal o prodloužení termínu dodání záznamů 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: 
 
• Info-kanál Háj ve Slezsku (typ souboru .wmv) 
• Info-kanál Jesenný (typ souboru .mp4) 
• Maršovský zpravodaj (typ souboru .avi) 
 
Info-kanál Háj ve Slezsku 
Licenční podmínky 
Časový rozsah vysílání: 24 hodin denně 
Územní rozsah vysílání: Háj ve Slezsku 
Základní programová specifikace a další programové podmínky:  

 
Popis záznamu 
Rotující smyčka bez hudebního doprovodu o celkové délce 00:05:19. 

00:00:00 Předěl: Velké logo obce a nápis INFORMACE 

00:00:11 Dovolená MUDr. Lebedy a otevírací doba lékárny 

00:00:59 Dovolená gynekologické ordinace 

00:01:34 Dovolená MUDr. Palzerové 

00:02:24 Letní provoz ordinace MUDr. Palzerové 

00:02:58 Výzva k dodržování vyhlášky č. 2/2009 

00:03:35 Předěl: Velké logo obce a nápis SPORT 

00:03:47 Fotografie z fotbalového zápasu 

00:04:07 Předěl: Velké logo obce a nápis KULTURA 

00:04:19 Pozvánka na divadelní představení Drahá legrace 

00:04:59 Velké logo obce, nápis Obec Háj ve Slezsku 7. července 2018 a uvedení, 
že orgánem dohledu nad provozováním televizního vysílání je Rada pro 
rozhlasové a televizní vysílání 

 
 
Analýza úseku vysílání: 
 
Délka výše popsané smyčky, byla 5 minut a 19 vteřin, přičemž v licenčních podmínkách je 
uvedeno, že smyčka textového zpravodajství bude dlouhá 10–15 minut. 
Maršovský zpravodaj 
Licenční podmínky 



 
Popis záznamu 
Rotující smyčka s neutrálním hudebním doprovodem o celkové délce 01:24:14. 

00:00:00 Identifikace programu – nápis Zprávy z Horního Maršova 

00:00:04 RADNICE INFORMUJE: Orgánem dohledu nad provozováním televizního 
vysílání je Rada pro rozhlasové a televizní vysílání. 

00:00:15 Předěl: Radnice informuje 

00:00:23 Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce č. 3/2018 konaného dne 
19. 6. 2018 v zasedací místnosti Obecního úřadu Horní Maršov 

00:06:50 Zpráva ze schůze Rady obce Horní Maršov ze dne 19. 6. 2018 v Horním 
Maršově 

00:11:55 Předěl: Radnice informuje 

00:12:03 Informace k vysílání KATRO SERVIS spol. s r.o. 

00:12:25 Předěl: Radnice informuje 

00:12:33 Informace o Domě s pečovatelskou službou 

00:17:04 Předěl: Radnice informuje 

00:17:13 Mimořádná veterinární opatření (pozn. formuláře a další dokumenty je 
nutné dodat do 28. 2. 2017) 

00:21:45 Předěl: Radnice informuje 

00:21:55 Svoz odpadových nádob 2017 

00:22:23 Předěl: Radnice informuje 

00:22:30 Informace o cenách vodného, stočného a tepelné energie (pro rok 2018) 

00:23:11 Předěl: Radnice informuje 

00:23:18 Co s odpadem? 2017 

00:23:24 Nakládání s odpady v obci 

00:27:29 Předěl: Radnice informuje 

00:27:39 Informace pro uživatele kabelové televize 

00:28:38 Předěl: ZŠ Horní Maršov 

00:28:44 Dopravní den 

00:28:48 Fotografie dětí při dopravním dni 

00:29:38 Výlet 5.–8. třídy Hořice 

00:29:43 Fotografie dětí na výletě  

00:30:38 Rozloučení s 9. třídou 

00:30:42 Fotografie končících žáků 

00:31:14 Předěl: Mateřská škola 

00:31:20 Pasování předškoláků 

00:31:25 Fotografie dětí 

00:34:42 Slavnostní zakončení školního roku 



00:34:47 Fotografie dětí 

00:35:40 Předěl: Kultura 

00:35:45 Předěl: Sport 

00:35:50 Informace o volejbalovém oddílu a službách střediska ekologie a kultury 

00:37:26 Informace o mateřském centru Hrošík 

00:38:02 Předěl: Zprávy z horního maršova 

00:38:06 Předěl: Radnice informuje 

00:38:13 RADNICE INFORMUJE: Orgánem dohledu nad provozováním televizního 
vysílání je Rada pro rozhlasové a televizní vysílání. 

00:38:25 Předěl: Radnice informuje 

00:38:33 Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce č. 3/2018 konaného dne 
19. 6. 2018 v zasedací místnosti Obecního úřadu Horní Maršov 

00:45:01 Zpráva ze schůze Rady obce Horní Maršov ze dne 19. 6. 2018 v Horním 
Maršově 

00:50:07 Předěl: Radnice informuje 

00:50:15 Informace k vysílání KATRO SERVIS spol. s r.o. 

00:50:38 Předěl: Radnice informuje 

00:50:47 Informace o Domě s pečovatelskou službou 

00:54:48 Předěl: Radnice informuje 

00:54:56 Mimořádná veterinární opatření (pozn. některá opatření je nutné provézt 
do 28. 2. 2017) 

00:59:33 Předěl: Radnice informuje 

00:59:40 Informace o kabelových televizích KATRO SERVIS spol. s r.o. 

00:59:55 Předěl: Radnice informuje 

01:00:03 Svoz odpadových nádob 2017 

01:00:29 Předěl: Radnice informuje 

01:00:38 Informace o cenách vodného, stočného a tepelné energie (pro rok 2018) 

01:01:18 Předěl: Radnice informuje 

01:01:26 Co s odpadem? 2018 

01:01:31 Nakládání s odpady v obci 

01:05:16 Předěl: Radnice informuje 

01:05:26 Informace pro uživatele kabelové televize 

01:06:25 Předěl: ZŠ Horní Maršov 

01:06:30 Dopravní den 

01:06:36 Fotografie dětí při dopravním dni 

01:07:26 Výlet 5.–8. třídy Hořice 

01:07:31 Fotografie dětí na výletě  

01:08:25 Rozloučení s 9. třídou 

01:08:31 Fotografie končících žáků 

01:09:00 Předěl: Mateřská škola 

01:09:07 Pasování předškoláků 

01:09:13 Fotografie dětí 

01:12:28 Slavnostní zakončení školního roku 

01:12:34 Fotografie dětí 

01:13:28 Předěl: Kultura 

01:13:32 Předěl: Sport 

01:13:37 Informace o volejbalovém oddílu, službách Střediska ekologické výchovy 
a etiky Rýchory a Domu obnovy tradic ekologie a kultury 

01:15:12 Informace o mateřském centru Hrošík 

01:15:50 Předěl: Radnice informuje 



01:15:58 Informace o sociální reformě a pozici sociálního pracovníka 

01:17:48 Předěl: Radnice informuje 

01:17:53 Informace o přijatých obecně závazných vyhláškách obce 

01:19:02 Předěl: Radnice informuje 

01:19:09 Informace o množících se případech majetkové trestné činnosti zaměřené 
na seniory 

01:21:18 Předěl: Radnice informuje 

01:21:23 Informace o Czech pointu a obecním úřadě 

01:22:24 Černá obrazovka, vypnutí hudebního podkresu 

 
Analýza úseku vysílání: 
 
Délka textové smyčky neodpovídá parametrům stanoveným v licenčních podmínkách – v licenci 
se předpokládá délka textové smyčky 20 minut, dodaná smyčka ovšem měla celkovou délku 
01:24:14. Ačkoli by se obsahově dala rozdělit na dva téměř totožné celky (první měl délku cca 38 
minut, druhý cca 46 minut), které se liší pouze v několika málo úsecích, celková délka výrazně 
přesahuje stopáž uvedenou v licenci. 
 
Řízení o přestupku 
 
Rada se věcí zabývala na svém 16. zasedání konaném ve dnech 9. a 10. října 2018 a dospěla 
s ohledem na výše uvedené skutečnosti k závěru, že je nezbytné s provozovatelem zahájit řízení 
o přestupku ( č.j. RRTV/17858/2018-loj sp.zn.: RRTV/2018/928/LOJ)  z moci úřední pro možné 
porušení licenčních podmínek ve vysílání programu Info-kanál Háj ve Slezsku a Maršovský 
zpravodaj ze dnů 13. a 14. července 2018 v časovém úseku od 00:00 do 24:00 hodin, kterého se 
dopustil tím, že délka textových smyček programu Info-kanál Háj ve Slezsku a Maršovský 
zpravodaj neodpovídala délce uvedené v licenci. U programu Info-kanál Háj ve Slezsku se 
jednalo o délku smyčky 5 minut a 19 vteřin, ačkoli licenční podmínky předpokládají délku 10–15 
minut, v případě Maršovského zpravodaje měla textová smyčka celkovou délku 1 hodinu, 24 
minut a 14 vteřin, ačkoli licenční podmínky předpokládají délku stopáže 20 minut. 
 
Obviněnému byla na jeho žádost (č.j. RRTV/19836/2018-vra) prodloužena lhůta k vyjádření 
písemným přípisem č.j. RRTV/17858/2018-loj. 
 
Obviněný se v rámci prodloužené lhůty vyjádřil (č.j. RRTV/20320/2018-vra) takto: 
 
„Info-kanál Háj ve Slezsku: Nedodržení délky smyčky bylo způsobeno nedostatkem informací 
k uveřejnění.“ 
 
a 
 
„Maršovský zpravodaj: Překročení délky smyčky bylo způsobeno rozsahem informací nutných 
k uveřejnění.“ 
 
Rada konstatuje, že obviněný přestupek nijak nerozporoval, pouze jej vysvětlil. Nicméně se 
nejedná o žádný ze způsobů přípustného vyvinění se (právnická osoba je nadána objektivní 
odpovědností – tedy odpovědností bez ohledu na zavinění, přičemž se může odpovědnosti za 
přestupek zprostit, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno spravedlivě 
požadovat, aby k přestupku nedošlo.) V nyní projednávaném případě ale zjevně nešlo o pokus 
vyvinit se, neboť obviněný přiznal spáchání přestupku a de facto i přiznal, že k jeho spáchání 
došlo vědomě a záměrně. 
 



 
 
Rada tedy konstatuje, že o vině není v tomto bodě pochyb.  
 
Naplnění podmínky § 59 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. 
 
Rada již v minulosti s provozovatelem vedla několik správních řízení a to  
 
sp.zn.: 2011/360/DRD/KSE; č.j. DRD/3579/2011, v jehož rámci byla provozovateli udělena 
pokuta ve výši 10 000,- Kč pro porušení licenčních podmínek, kterého se dopustil tím, že na 
programu TRIONET INFOKANÁL vysílal pouze smyčku textových informací o délce 7 minut 
vysílacího času, jejímž obsahem jsou výhradně technicko-organizační informace týkající se 
provozu kabelové televize, ačkoli dle licenčních podmínek má mít smyčka délku 10-15 minut a 
jejím obsahem mají být informace o dění v kultuře a sportu a dopravní informace. 
 
a  
 
sp.zn.: 2015/718/LOJ/KAT; č.j. RRTV/3449/2015-loj, v jehož rámci byla provozovateli udělena 
pokuta ve výši 10 000,- Kč pro porušení licenčních podmínek, kterého se dopustil tím, že na 
programu TRIONET INFOKANÁL ve 24 hodin rotující smyčce odvysílal 4 videopořady s celkovou 
stopáží téměř 2 hodiny, ačkoli dle licenčních podmínek programové schéma sestává z textové 
smyčky v rozsahu 10-15 minut rotující 24 hodin denně. 
 
Rada tak považuje podmínku § 59 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. za naplněnou. 
 
 
 
Rada se výše popsaným podrobně zabývala na svém 21. zasedání konaném ve dnech 18. 
a 19. prosince 2018 a dospěla k závěru, že došlo k porušení podmínek licence programů 
Info-kanál Háj ve Slezsku a Maršovský zpravodaj (licence udělená č. j. Ru/80/02/1082 ), 
neboť délka textových smyček programu Info-kanál Háj ve Slezsku a Maršovský zpravodaj 
ze dnů 13. a 14. července 2018 v časovém úseku od 00:00 do 24:00 hodin neodpovídala 
délce uvedené v licenci. U programu Info-kanál Háj ve Slezsku se jednalo o délku smyčky 
5 minut a 19 vteřin, ačkoli licenční podmínky předpokládají délku 10–15 minut, v případě 
Maršovského zpravodaje měla textová smyčka celkovou délku 1 hodinu, 24 minut a 14 
vteřin, ačkoli licenční podmínky předpokládají délku stopáže 20 minut. 
 
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. 
 
 
 
 

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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