
 

Jedn. identifikátor 280107-RRTV 
   
Naše č. j.  RRTV/12847/2018-
loj  
Sp. zn. RRTV/2018/303/LOJ  
Zasedání Rady   10-2018/poř. č. 52 
 
Vyřizuje: Analytický odbor 
 
Datum, místo 5. červen 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. 1 písm. f) 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 SATTURN HOLEŠOV spol. s r.o., IČ: 46900250, sídlem Dlažánky 

305, Holešov, 769 01 okres Kroměříž, se uznává vinným v souladu s § 60 odst. 1 písm. f) 
zákona č. 231/2001 Sb. pro porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. n) zákona č. 231/2001 
Sb., kterého se dopustil tím, že dne 14. ledna 201 na programu Infokanál Žlutava odvysílal 
v čase 9, 11 a 18 hodin videopořad Videokronika IV. čtvrtletí 2017 bez uvedení označení 
televizního programu (loga). 

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 SATTURN HOLEŠOV spol. s r. o. je provozovatelem místních infokanálů na základě 
rozhodnutí o udělení licence k provozování zemského digitálního televizního vysílání šířeného 
prostřednictvím kabelových systémů ze dne 24. 9. 2002 na dobu 12 let (č. j.: Ru/226/02/2619) 
prodlouženou rozhodnutím ze dne 19. 8. 2014 na dobu 12 let (Sp. zn./ldent.: 2014/768/SMU/SAT; 
Č.j.: SMU72914/2014). 
 
 
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) si vyžádala prostřednictvím písemného 
přípisu č.j. RRTV/5199/2018-bur záznamy všech infokanálů provozovaných na základě 
rozhodnutí č. j. Ru/226/02/2619 ze dne 24. září 2002, ve znění pozdějších změn, ze dnů 14.–15. 
ledna 2018 v časovém úseku od 00:00 do 24.00 hodin, tj. z období dvou dnů. 
 
Rada obdržela, jako reakci na svou žádost, spolu s doprovodných dopisem (č.j. 
RRTV/6346/2018-vac) externí disk s vyžádanými záznamy.   
 
Rada se na svém 6. zasedání konaném ve dnech 20. a 21. března 2018 zabývala analýzou 
dodaných záznamů (viz výše) a zjistila následující: 
 
 
Infokanál Žlutava 

 
SATTURN HOLEŠOV spol. s r.o., 
Dlažánky 305/16, 76901 Holešov 
 



 

14. 1. 2018 – zvuková složka anonymní instrumentální hudba 

rotující smyčka 
00.00.00 Infokanál Žlutava 
00.00.14 vesnice Zlínského kraje roku 2012 Žlutava 
00.00.19 obrazové vysílání napajedelské kabelové televize NtV Cable – vkládání nových 

zpráv do vysílací smyčky žlutavského infokanálu probíhá vždy v úterý a ve čtvrtek 
00.00.30 zprávy z obce – parkování na chodnících, tříkrálová sbírka, pozvánka na 40. 

zasedání zastupitelstva obce Žlutava, program zasedání, volby prezidenta 
00.04.06 jubilanti 
00.05.09 škola a školka – stravné a školné za dětí v MŠ, poděkování 
00.05.47 spolky a kluby – schůzky účastníků masopustního průvodu, projekt Pumptrackt 
00.06.57 informace – plánované sportovní a kulturní akce 
00.07.24 pozvánky – motoristický bál 
00.07.50 reklama – parafínové zábaly v nehtovém studiu I. Lacinová 
00.08.09 sport – turnaje ve volejbale 
00.09.05  infokanál připravuje – videokronika IV. čtvrtletí 2017 
00.09.24 staré fotografie naší obce 
00.09.56 citát 
00.10.13 promobox 
00.10.22 infokanál Žlutava 
 
Videozáznam (stopáž 1.10.50 hod.) – Videokronika IV. čtvrtletí 2017 – fotogalerie a 
videozáznamy z dění v obci (sběr papíru, motokrosový den, beseda s důchodci, volby do 
parlamentu, beseda o myslivosti pro děti MŠ, zbourání domu, halloween, památka zesnulých, 
procházka dětí z MŠ ke krmelci, zlatá svatba, turnaj v šipkách, babinec, oslava zlaté svatby, 
vybudování chodníku, turnaj v házené, setkání učitelů a ředitelů škol, vánoční besídka, výroční 
schůze otrokovického klubu důchodců, mikulášský průvod, mariášový turnaj, koncert pěveckého 
sboru, představení pro děti v MŠ, návštěva zástupců města v domově důchodců, vánoční betlém, 
předsilvestrovská zábava 
 

15. 1. 2018 – zvuková složka anonymní instrumentální hudba označen ale jako 14. 1. 2018 

Rotující smyčka 
00.00.00 Infokanál Žlutava 
00.00.14 vesnice Zlínského kraje roku 2012 Žlutava 
00.00.19 obrazové vysílání napajedelské kabelové televize NtV Cable – vkládání nových 

zpráv do vysílací smyčky žlutavského infokanálu probíhá vždy v úterý a ve čtvrtek 
00.00.30 zprávy z obce – parkování na chodnících, tříkrálová sbírka, pozvánka na 40. 

zasedání zastupitelstva obce Žlutava, program zasedání, volby prezidenta 
00.04.06 jubilanti 
00.05.09 škola a školka – stravné a školné za dětí v MŠ, poděkování 
00.05.47 spolky a kluby – schůzky účastníků masopustního průvodu, projekt Pumptrackt 
00.06.57 informace – plánované sportovní a kulturní akce 
00.07.24 pozvánky – motoristický bál 
00.07.50 reklama – parafínové zábaly v nehtovém studiu I. Lacinová 
00.08.09 sport – turnaje ve volejbale 
00.09.05  infokanál připravuje – videokronika IV. čtvrtletí 2017 
00.09.24 staré fotografie naší obce 
00.09.56 citát 
00.10.13 promobox 
00.10.22 infokanál Žlutava 
 



Videozáznam (stopáž 1.10.50 hod.) – Videokronika IV. čtvrtletí 2017 – fotogalerie a 
videozáznamy z dění v obci (sběr papíru, motokrosový den, beseda s důchodci, volby do 
parlamentu, beseda o myslivosti pro děti MŠ, zbourání domu, halloween, památka zesnulých, 
procházka dětí z MŠ ke krmelci, zlatá svatba, turnaj v šipkách, babinec, oslava zlaté svatby, 
vybudování chodníku, turnaj v házené, setkání učitelů a ředitelů škol, vánoční besídka, výroční 
schůze otrokovického klubu důchodců, mikulášský průvod, mariášový turnaj, koncert pěveckého 
sboru, představení pro děti v MŠ, návštěva zástupců města v domově důchodců, vánoční betlém, 
předsilvestrovská zábava. 
 
 
Vyhodnocení analyzovaného úseku vysílání: 
 
 
Dle ust. § 32 odst. 1 písm. n) zákon č. 231/2001 Sb.  
 
„Provozovatel vysílání je povinen uvádět označení televizního programu (logo) v televizním 
vysílání, s výjimkou vysílání reklamy a teleshoppingu“ 
 
 
Logo programu bylo uvedeno nepřetržitě po celou dobu sledovaného úseku vysílání s výjimkou 
doby, kdy byl vysílán videopořad Videokronika IV. čtvrtletí 2017. 
 
Rada se věcí zabývala na svém 6. zasedání konaném ve dnech 20. a 21. března 2018, přičemž 
se rozhodla s provozovatelem zahájit řízení o přestupku (RRTV/8428/2018-loj, 
sp.zn.:RRTV/2018/303/LOJ) pro možné porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. n) zákona č. 
231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit tím, že dne 14. ledna 201 na programu Infokanál Žlutava 
odvysílal v čase 9, 11 a 18 hodin videopořad Videokronika IV. čtvrtletí 2017 bez uvedení označení 
televizního programu (loga). 
 
 
Provozovatel/obviněný reagoval písemným přípisem č.j. RRTV//9259/218-vra, v jehož rámci 
uvedl: 
 

- Na základě dříve uloženého upozornění (viz níže) přijala obec Žlutava nápravné opatření 
a vybavila odbavovací pracoviště IK technickým zařízením pro usnadnění tvorby, vysílání 
a zálohování záznamu IK tak, aby toto plnilo požadavky zákona. Současně obec zajistila 
proškolení odpovědného pracovníka. K zmíněnému porušení zákona, jež je specifikováno 
v oznámení o zahájení řízení, došlo chybou obsluhy, kdy v sw aplikaci u videopořadu 
„Videokronika IV. Čtvrtletí 2017“ neoznačila zaškrtávací políčko „logo“. 

 
I přesto, že se obviněný vzdal práva na dokazování a dalšího vyjádření se k podkladům, byl ze 
strany Rady vyrozuměn o ukončení sběru podkladů a současně mu byl zrekapitulován obsah 
spisu (č.j. RRTV/1007/2018-loj). V rámci tohoto přípisu byla rovněž stanovena poslední lhůta 
k případnému vyjádření ve věci. 
 
Obviněný se ve věci již nevyjádřil. 
 
Naplnění podmínky dle § 59 zákona č. 231/2001 Sb.  
 
Na porušení ust. § 32 odst. 1 písm. n) zákona č. 231/2001 Sb. byl provozovatel již upozorněn v 
roce 2009 (Sp.zn.: 2009/682/FOL/SHO – id. 0689(2009), č. j.: fol/4183/09). 
 



 
 
Rada se tedy věcí zabývala na svém 10. zasedání konaném ve dnech 5. a 6. června 2018 a 
uznala obviněného vinným v souladu s § 60 odst. 1 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb. pro porušení 
ustanovení § 32 odst. 1 písm. n) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 14. 
ledna 2018 na programu Infokanál Žlutava odvysílal v čase 9, 11 a 18 hodin videopořad 
Videokronika IV. čtvrtletí 2017 bez uvedení označení televizního programu (loga). 
 
Dále Rada dospěla k závěru, že vzhledem k závažnosti přestupku samotné projednání věci 
postačilo k nápravě vytýkaného stavu, a v souladu s § 43 odst. 2 zákona č. 250/2016 Sb., tedy 
od uložení správního trestu upustila. 
 
  
 
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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