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Naše č. j.  RRTV/10535/2018-
loj  
Sp. zn. RRTV/2018/234/loj  
Zasedání Rady   08-2018/poř. č. 35 
 
Vyřizuje: Analytický odbor 
 
Datum, místo 24. dubna 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 S&P Broadcasting a.s., 04117310, sídlem Podkovářská 674/2, Praha 
9, PSČ 190 00, 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 (č.j. 
RRTV/6828/2018-loj doručené dne 6. 3. 2018) k nesrovnalostem plynoucím z výkazu, jímž 
provozovatel dokládá naplnění povinností dle § 42 – 44 zákona č. 231/2001 Sb. na programu 
Mňau TV. Konkrétně k otázce, proč ve výkazu neidentifikoval nezávislé producenty, jejichž 
pořady byly v roce 2017 nasazovány do vysílání programu Mňau TV, když vykázal, že takovýchto 
pořadů bylo v daném roce odvysíláno 12, 6 %.  
 
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 2018234. 
 
 
a současně 
 
 
Rada nadále v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. žádá provozovatele 
S&P Broadcasting a.s., 04117310, sídlem Podkovářská 674/2, Praha 9, PSČ 190 00 o podání 
vysvětlení k nesrovnalostem plynoucím z výkazu, jímž provozovatel dokládá naplnění povinností 
dle § 42 – 44 zákona č. 231/2001 Sb. na programu Mňau TV. Konkrétně k otázce, proč ve výkazu 
neidentifikoval nezávislé producenty, jejichž pořady byly v roce 2017 nasazovány do vysílání 
programu Mňau TV, když vykázal, že takovýchto pořadů bylo v daném roce odvysíláno 12, 6 %.  
 
Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této opakované žádosti. 
 
 
Odůvodnění: 
 
 
Společnost S&P Broadcasting a.s., provozuje 
 

S&P Broadcasting a.s., 
Podkovářská 674/2, 19000 Praha 9 
Antonín Hedrlín, Jankovcova 
1037/49, 17000 Praha 7 
 



televizní vysílání programu Mňau TV šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových 
systémů na základě licence udělené správním rozhodnutím č.j. RRTV/3124/2016-FIA 
sp.zn.: 2016/875/FIA/ S&P 
 

 
Rada se na svém 4. zasedání, konaném ve dnech 20. a 21. února 2018, 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 2017. 
 
Rada zjistila následující: 
 
Provozovatel S&P Broadcasting a.s. na programu Mňau TV vykázal 12,6 % zastoupení evropské 
nezávislé produkce, ale ve svém výkazu neidentifikoval žádného nezávislého producenta, od 
kterého by pořady pocházely. 
 
 
Rada tedy požádala provozovatele (č.j. RRTV/6828/2018-loj) o podání vysvětlení k 
nesrovnalostem plynoucím z výkazu, jímž provozovatel dokládá naplnění povinností dle § 42 – 
44 zákona č. 231/2001 Sb. na programu Mňau TV. Konkrétně k otázce, proč ve výkazu 
neidentifikoval nezávislé producenty, jejichž pořady byly v roce 2017 nasazovány do vysílání 
programu Mňau TV, když vykázal, že takovýchto pořadů bylo v daném roce odvysíláno 12, 6 %. 
 
Žádost s lhůtou na reakci 30 dní byla doručena dne 6. 3. 2018. 
 
Ke dni 10. 4. nebyla Radě doručena žádná reakce ze strany provozovatele. 
 
Rada se věcí zabývala na svém 8. zasedání konaném ve dnech 24. a 25. dubna 2018 a na 
základě výše uvedených skutečností považovala za nezbytné přistoupit k uložení 
pořádkové pokuty ve výši 5 000 Kč, neboť provozovatel bezdůvodně odepřel podat Radě 
vysvětlení (č.j. RRTV/6828/2018-loj doručené dne 6. 3. 2018) k nesrovnalostem plynoucím 
z výkazu, jímž provozovatel dokládá naplnění povinností dle § 42 – 44 zákona č. 231/2001 
Sb. na programu Mňau TV. Konkrétně k otázce, proč ve výkazu neidentifikoval nezávislé 
producenty, jejichž pořady byly v roce 2017 nasazovány do vysílání programu Mňau TV, 
když vykázal, že takovýchto pořadů bylo v daném roce odvysíláno 12, 6 %.  Současně pak 
Rada stále trvá na podání vysvětlení k nesrovnalostem plynoucím z výkazu, jímž 
provozovatel dokládá naplnění povinností dle § 42 – 44 zákona č. 231/2001 Sb. na 
programu Mňau TV. Konkrétně k otázce, proč ve výkazu neidentifikoval nezávislé 
producenty, jejichž pořady byly v roce 2017 nasazovány do vysílání programu Mňau TV, 
když vykázal, že takovýchto pořadů bylo v daném roce odvysíláno 12, 6 %.  
 
Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této opakované žádosti. 
 
 
 
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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