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Datum, místo 1. 9. 2020, 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 Magical roof s.r.o., IČ: 4899784, se sídlem Pobřežní 297/14, 186 00 
Praha, 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 (vyžádané písemným 
přípisem č.j. RRTV/4224/2020-loj doručeným dne 24. 3. 2020), z jakého důvodu Radě neposkytl 
informace ohledně zpřístupnění vysílání programu JOJ Family osobám se sluchovým a zrakovým 
postižením v roce 2019, ačkoli se na vysílání jmenovaného programu vztahuje povinnost uložená 
ustanovením § 32 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb.   
 
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 2020276. 
 
a současně  
 
Rada nadále v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. žádá provozovatele 
vysílání Magical roof s. r. o., IČ: 04899784, sídlem Pobřežní 297/14, Karlín, 186 00 Praha 8, o 
podání vysvětlení, z jakého důvodu Radě neposkytl informace ohledně zpřístupnění vysílání 
programu JOJ Family osobám se sluchovým a zrakovým postižením v roce 2019, ačkoli se na 
vysílání jmenovaného programu vztahuje povinnost uložená ustanovením § 32 odst. 2 zákona č. 
231/2001 Sb. 
 
Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy. 

 
 
 
Odůvodnění: 
 
 
Rada se na svém 5. zasedání konaném dne 10. března 2020 zabývala zpřístupňováním 
televizního vysílání osobám se sluchovým a zrakovým postižením v roce 2019, ergo zda 
provozovatelé celoplošného televizního vysílání v roce 2019 zpřístupňovali své vysílání osobám 

 
Magical roof s.r.o., IČ: 4899784, se 
sídlem Pobřežní 297/14, 186 00 
Praha 



se sluchovým postižením (zařazení pořadů se skrytými či otevřenými titulky, příp. ve znakovém 
jazyce) a osobám se zrakovým postižením (pořady s audiopopisy), a zda tedy naplnili požadavky 
plynoucí z ust. § 32 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb.  
 
Společnost Magical roof s.r.o. je provozovatelem celoplošného zemského vysílání programu JOJ 
Family na základě správního rozhodnutí o udělení licence sp. zn. 2016/645/SMU/Mag, č.j. 
RRTV/2536/2016-SMU, tudíž se na její program vztahují povinnosti dle  § 32 odst. 2 zákona č. 
231/2001 Sb.  
   
 
§ 32 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb.: 
 
 „Provozovatel celoplošného televizního vysílání s licencí je povinen opatřit alespoň 15 % 
vysílaných pořadů skrytými nebo otevřenými titulky pro osoby se sluchovým postižením a alespoň 
2 % vysílaných pořadů zpřístupnit pro osoby se zrakovým postižením. Provozovatel celoplošného 
televizního vysílání ze zákona je povinen opatřit alespoň 70 % vysílaných pořadů skrytými nebo 
otevřenými titulky a alespoň 2 % vysílaných pořadů vyrobit v českém znakovém jazyce nebo 
simultánně tlumočit do českého znakového jazyka pro osoby se sluchovým postižením a dále je 
povinen zpřístupnit alespoň 10 % vysílaných pořadů pro osoby se zrakovým postižením.“ 
  
   
Provozovatel nereagoval na výzvu Rady a neposkytl Radě informace o podílu 
zpřístupněných pořadů na celoplošně vysílaném  programu JOJ Family za rok 2019.  
 
 
Rada tedy provozovatele požádala o podání vysvětlení (č.j. RRTV/4224/2020-loj doručeno dne 
24. 3. 2020), z jakého důvodu Radě neposkytl informace ohledně zpřístupnění vysílání programu 
JOJ Family osobám se sluchovým a zrakovým postižením v roce 2019, ačkoli se na vysílání 
jmenovaného programu vztahuje povinnost uložená ustanovením § 32 odst. 2 zákona č. 
231/2001 Sb.   
 
Provozovatel na tuto výzvu rovněž nereagoval. Rada se věcí zabývala na svém 15. zasedání 
konaném dne 1. 9. 2020 a dospěla s ohledem na výše uvedené k závěru, že je nezbytné uložit 
provozovateli pořádkovou pokutu za neposkytnutí vysvětlení ve věci a za současného trvání na 
podání vysvětlení. 
 
Rada přijala následující usnesení, kterým rozhodla o uložení pořádkové pokuty:  
 
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 Magical roof s.r.o., IČ: 4899784, se sídlem Pobřežní 297/14, 186 00 
Praha, 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 (vyžádané písemným 
přípisem č.j. RRTV/4224/2020-loj doručeným dne 24. 3. 2020), z jakého důvodu Radě neposkytl 
informace ohledně zpřístupnění vysílání programu JOJ Family osobám se sluchovým a zrakovým 
postižením v roce 2019, ačkoli se na vysílání jmenovaného programu vztahuje povinnost uložená 
ustanovením § 32 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb. 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 2020276. 
 
Současně Rada přijala usnesení, kterým opakovaně vyzývá provozovatele k podání vysvětlení 
ve věci: 
 
Rada nadále v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. žádá provozovatele 
vysílání Magical roof s. r. o., IČ: 04899784, sídlem Pobřežní 297/14, Karlín, 186 00 Praha 8, o 
podání vysvětlení, z jakého důvodu Radě neposkytl informace ohledně zpřístupnění vysílání 
programu JOJ Family osobám se sluchovým a zrakovým postižením v roce 2019, ačkoli se na 
vysílání jmenovaného programu vztahuje povinnost uložená ustanovením § 32 odst. 2 zákona č. 
231/2001 Sb. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy. 
 
 
Tomu, kdo bezdůvodně odepře podat vysvětlení, může správní orgán dle ustanovení § 137 odst. 

2 zákona č. 500/2004 Sb. uložit pořádkovou pokutu až do výše 5 000,- Kč. 

 
 
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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