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Naše č. j.  RRTV/14989/2017-
loj  
Sp. zn. RRTV/2017/726/loj   
Zasedání Rady   18-2017/poř. č. 19 
 
Vyřizuje: Analytický odbor 
 
Datum, místo 24. 10. 2017, 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 § 137 odst. 2 a § 62 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu (dále jen "zákon č. 
500/2004 Sb.") vydala toto  
 

rozhodnutí: 
 
Rada ukládá provozovateli Město Přibyslav, IČ 00268097, sídlem Bechyňovo náměstí 1, 
Přibyslav, PSČ 582 22, 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 (žádost 
Rady č.j. RRTV/11921/2017-loj), na základě jakých smluvních ujednání zařadil sponzorská 
oznámení do reportáže s názvem Houpačka, která byla odvysílána na programu TV PŘIBYSLAV, 
jako součást vysílací smyčky, datované ve vysílání programu obdobím 22. – 23. týdne 2017, resp. 
zda se jednalo o sponzoring pořadu či o jiný typ obchodního sdělení. 
 
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 2017726.  
 
Rada nadále v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. žádá provozovatele 
Město Přibyslav, IČ 00268097, sídlem Bechyňovo náměstí 1, Přibyslav, PSČ 582 22, o podání 
vysvětlení, na základě jakých smluvních ujednání zařadil sponzorská oznámení do reportáže s 
názvem Houpačka, která byla odvysílána na programu TV PŘIBYSLAV, jako součást vysílací 
smyčky, datované ve vysílání programu obdobím 22. – 23. týdne 2017, resp. zda se jednalo o 
sponzoring pořadu či o jiný typ obchodního sdělení.  
 
Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 20 dní ode dne doručení této opakované žádosti. 
 
Odůvodnění: 
 
Provozovatel Město Přibyslav provozuje program TV PŘIBYSLAV prostřednictvím kabelových 
systémů (licence udělená rozhodnutím sp. zn.2010/83/FIA/MPŘ, č. j. FIA/807/2010, ze dne 2. 
března 2010).  
 
Provozovatel byl (dopisem č. j. RRTV/9827/2017-bur) vyzván k zapůjčení kontinuálního záznamu 
vysílání programu TV PŘIBYSLAV ze dnů 18. – 19. června 2017 v časovém úseku od 00:00 do 
24:00 hodin. 
 
Provozovatel poskytl záznamy vysílání na jednom DVD nosiči, který obsahoval 5 videosouborů 
ve formátu .mpg. Provozovatel v průvodním dopise (č. j. RRTV/10405/2017-vra) uvádí následující 
informace: 

 
Město Přibyslav, Bechyňovo 
náměstí 1, 58222 Přibyslav 
 



 
Produkce_27 – Produkce_30 - hlavní vysílání, spouštěno každý den 6x (05:00, 09:00. 13:00, 
17:00, 21:00, 23:00) 
 
Produkce_23 – informativní smyčka, ostatní čas během dne 
 
Záznam č. 1: informativní smyčka (soubor „Produkce_23.mpg“)  
Videotextová prezentace, bez zvukové stopy, není uvedeno logo.  

Čas 
záznamu 

Část vysílání Obsah  

00:00:00 TV PŘIBYSLAV Úvodní stránka 

00:00:10 Vysílání pro Výčet obcí 

00:00:22 Pracovní doba městského 
úřadu Přibyslav 

Úřední hodiny, adresa, webové stránky a 
telefonní kontakt úřadu 

00:00:37 Česká spořitelna Přibyslav Otevírací doba, adresa  a telefonní kontakty 
České spořitelny 

00:00:50 Česká pošta Přibyslav Otevírací doba, adresa  a telefonní kontakty 
České pošty 

00:01:03 Česká pojišťovna Přibyslav Otevírací doba, adresa  a telefonní kontakt 
České pojišťovny 

00:01:15 Zdravotnictví Ordinační hodiny,  kontakty a info pro pacienty 
- Obvodní lékař MUDr. Luboš Štrobl 
- Obvodní lékař MUDR. Pavla 

Zaoralová 
- Lékař pro děti a dorost MUDR. 

Jaroslava Pavlasová 
- Zubní lékař MUDr. Hana Novotná 
- Gynekolog MUDr. Bohumil 

Klatovský 
- Lékárna PharmDr. Marie Teclová 

00:02:49 Kulturní zařízení Města 
Přibyslav a Kulturní dům - 
Kino 

Kontakty (adresa, webové stránky, telefon) 

00:03:01 Informační centrum Otevírací doba, adresa  a telefonní kontakt 

00:03:01 Městské muzeum Otevírací doba, adresa a telefonní kontakt 

00:03:25 Městská knihovna Otevírací doba, adresa a telefonní kontakt 

00:03:36 Hasičské muzeum Otevírací doba, adresa, tel. kontakt, info  

00:03:49 Sportovní zařízení města 
Přibyslav 

Kontakty (adresa, telefon) 

00:03:59 Webové stránky města „Další informace najdete na www.pribyslav.cz“ 
Závěrečný slide 

00:04:09  Konec záznamu 

Záznam č. 2: hlavní vysílání (soubor „Produkce_27.mpg“) 

Čas 
záznamu 

Část vysílání Obsah  

00:00:00 Předěl „TV Přibyslav“ 

00:00:11 Obsah vysílání Květen-červen 2017, 22. – 23. týden  
- Beseda Island (8 min.) 
- ACO běh (12 min.) 
- Houpačka (6 min.) 
- Dvanáctiboj (3 min.) 

http://www.pribyslav.cz/


- DS Sluníčko (5 min.) 
- Taneční večer (6 min.) 
- Župní přebor (5 min.) 
- Vítání občánků (5 min.) 

00:00:28 Předěl „TV Přibyslav“ 

00:01:00 Beseda Island  Reportáž o besedě „Pěšky po Islandu“ 

00:01:42  Konec, poškozený záznam  

Záznam č. 3: hlavní vysílání (soubor „Produkce_28. mpg“) 

Čas 
záznamu 

Část vysílání Obsah  

00:00:00 ACO běh  Pokračování reportáže ze soutěže, informace 
o výsledcích  

00:03:23 Předěl „TV Přibyslav“ 

00:03:33 Houpačka 27. 5. 2017  - Houpačka, letní jazzový festival 
Reportáž o průběhu festivalu  
00:09:03 „Sponzoři: Erste, ACO, SC Metal, 
město Přibyslav, PKS okna, Metropolitní, CH-
MONT, KZM Přibyslav“ 

00:09:25 Předěl  „TV Přibyslav“ 

00:09:36 Přibyslavský dvanáctiboj 
Junior 

Pozvánka, 18. 6. 2017, 9:00 – Orientační běh, 
sportovní areál  

00:09:44 Dvanáctiboj  28. 5. 2017 – Dvanáctiboj, Atletický trojboj 
Reportáž ze soutěže, informace o výsledcích  

00:12:27 Přibyslavský dvanáctiboj 
Junior 

Pozvánka, 18. 6. 2017, 9:00 – Orientační běh, 
sportovní areál  

00:12:35 Předěl „TV Přibyslav“ 

00:12:46 DS Sluníčko 31. 5. 2017 - DS Sluníčko  
Reportáž o divadelním vystoupení Princezna 
Rozmařilka 

00:15:24  Konec záznamu  

Záznam č. 4: hlavní vysílání (soubor „Produkce_29.mpg“) 

Čas 
záznamu 

Část vysílání Obsah  

00:00:00 DS Sluníčko Pokračování reportáže 

00:01:50 Předěl „TV Přibyslav“ 

00:02:01 Taneční večer 2. 6. 2017 – Taneční večer 
Reportáž o tanečním večeru pořádaném 
školní družinou ZŠ Přibyslav 

00:07:43 Předěl „TV Přibyslav“ 

0:07:53 Župní přebor 3. 6. 2017 – Župní přebor 
Reportáž ze soutěže, informace o výsledcích  

00:12:55 Předěl „TV Přibyslav“  

00:13:05 Vítání občánků 3. 6. 2017 – Vítání občánků  
Reportáž z vítání občánků v Přibyslavi  

00:15:12  Konec záznamu  

Záznam č. 5: hlavní vysílání (soubor „Produkce_30.mpg“) 

Čas 
záznamu 

Část vysílání Obsah  

00:00:00 Vítání občánků Pokračování reportáže 

00:02:37 Předěl „TV Přibyslav“ 

00:02:54  Konec záznamu 



 
Rada se věcí zabývala na svém 13. zasedání konaném ve dnech 8. a 9. srpna 2017 a shledala, 
že součástí zpravodajství (hlavního vysílání) byla reportáž s názvem Houpačka, která divákům 
přiblížila průběh letního jazzového festivalu. Ta zahrnovala sponzorské oznámení, které se před 
koncem příspěvku objevilo jako běžící titulek ve spodní části obrazovky („Sponzoři: Erste, ACO, 
SC Metal, město Přibyslav, PKS okna, Metropolitní, CH-MONT, KZM Přibyslav“).  

 
 
Ze sdělení není patrné, jestli se sponzoring vztahuje k pořadu (oznámení o sponzorování pořadu) 
nebo k samotné kulturní akci, kterou reportáž pokrývá. 
 
§ 53 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb.  
„Sponzorovat nelze zpravodajské a politicko-publicistické pořady.“ 
 
 
Rada požádala (č.j.  RRTV/11921/2017-loj doručené dne 28. 8. 2017) provozovatele o podání 
vysvětlení, na základě jakých smluvních ujednání zařadil sponzorská oznámení do reportáže s 
názvem Houpačka, která byla odvysílána na programu TV PŘIBYSLAV, jako součást vysílací 
smyčky, datované ve vysílání programu obdobím 22. – 23. týdne 2017, resp. zda se jednalo o 
sponzoring pořadu či o jiný typ obchodního sdělení.  
 
Rada stanovila lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy. 
 
Lhůta uplynula marně dne 29. 9. 2017. 
 
§ 137 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. 
„Každý je povinen podat správnímu orgánu vysvětlení podle odstavce 1. Tomu, kdo bezdůvodně 
odepře podat vysvětlení, může správní orgán uložit pořádkovou pokutu (§ 62) až do výše 5 000 
Kč.“ 
 
 
Rada se věcí zabývala na svém 18. zasedání konaném ve dnech 24. a 25. 10. 2017 a rozhodla 
provozovateli Město Přibyslav udělit 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 (žádost Rady č.j. RRTV/11921/2017-loj), na základě jakých smluvních ujednání 
zařadil sponzorská oznámení do reportáže s názvem Houpačka, která byla odvysílána na 
programu TV PŘIBYSLAV, jako součást vysílací smyčky, datované ve vysílání programu 
obdobím 22. – 23. týdne 2017, resp. zda se jednalo o sponzoring pořadu či o jiný typ obchodního 
sdělení.  



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 2017726. Rada nadále v 
souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. žádá provozovatele Město 
Přibyslav, IČ 00268097, sídlem Bechyňovo náměstí 1, Přibyslav, PSČ 582 22, o podání 
vysvětlení, na základě jakých smluvních ujednání zařadil sponzorská oznámení do 
reportáže s názvem Houpačka, která byla odvysílána na programu TV PŘIBYSLAV, jako 
součást vysílací smyčky, datované ve vysílání programu obdobím 22. – 23. týdne 2017, 
resp. zda se jednalo o sponzoring pořadu či o jiný typ obchodního sdělení. Rada stanovuje 
lhůtu k podání vysvětlení 20 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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