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ROZHODNUTÍ O ODNĚTÍ LICENCE

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) podle ustanovení § 5 písm. b) zákona
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), vydává toto

ROZHODNUTÍ:

I.

Rada odnímá provozovateli MWE Networks International s.r.o., IČ 073 34 800, se
sídlem Krakovská 1392/7, Nové Město, 110 00 Praha 1, podle ustanovení § 63 odst.
2 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., licenci č.j. RTV/14213/2018-zem ze dne 17.
července 2018, k provozování televizního vysílání programu POWER TV šířeného
prostřednictvím družice, neboť provozovatel po zahájení vysílání nevysílal déle než
30 dnů v průběhu kalendářního roku.

II.

Rada ukládá účastníkovi řízení, provozovateli MWE Networks International s.r.o.,
IČ 073 34 800, se sídlem Krakovská 1392/7, Nové Město, 110 00 Praha 1, podle
ustanovení § 79 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., povinnost uhradit náhradu
nákladů řízení, které vyvolal účastník porušením své právní povinnosti, a to paušální
částkou, která podle ustanovení § 6 odst. 1 vyhlášky č. 520/2005 Sb., činí 1 000,- Kč.

Tuto částku je účastník povinen uhradit do pěti pracovních dnů od doručení tohoto
rozhodnutí na účet č. 3754-19223001/0710, variabilní symbol 20200498.

Odůvodnění:
Společnost MWE Networks International s.r.o., IČ 073 34 800, se sídlem Krakovská 1392/7, Nové
Město, 110 00 Praha 1, je provozovatelem televizního vysílání programu POWER TV šířeného
prostřednictvím družice na základě licence ze dne 17. července 2018, č.j. RTV/14213/2018-zem.
Dle dostupných informací bylo vysílání programu POWER TV zahájeno dne 1. srpna 2018.
Šetřením úřadu Rady bylo zjištěno, že provozovatel dne 30. září 2019 ukončil vysílání programu
POWER TV prostřednictvím družice Astra 3B.

Provozovatel zahájení vysílání programu POWER TV prostřednictvím družice ani jeho ukončení
dne 30. září 2019 Radě neoznámil.
Program provozovatele byl po tomto datu dosažitelný pouze prostřednictvím kabelových systémů
provozovatele převzatého vysílání, společnosti Vodafone Czech Republic a.s. (dle webových
stránek Vodafone v nabídce Klasik, Komfort a Komplet) a v programové nabídce (služba lepší.tv)
společnosti goNET s.r.o., provozovatele převzatého vysílání šířeného prostřednictvím zvláštních
přenosových systémů.
Na základě těchto skutečností Rada dne 16. června 2020, č.j. RRTV/10172/2020-zem, požádala
provozovatele o podání vysvětlení ve věci možného neoprávněného provozování televizního
vysílání programu POWER TV prostřednictvím kabelových systémů a zvláštních přenosových
systémů (internetu) s tím, že pokud provozuje vysílání programu POWER TV prostřednictvím
kabelových systémů a zvláštních přenosových systémů, je toto vysílání v rozporu s příslušným
oprávněním k provozování vysílání prostřednictvím družice, neboť předmětná licence ho
neopravňuje k provozování vysílání jinými technickými prostředky, tj. konkrétně kabelovými
systémy ani zvláštními přenosovými systémy.
Žádost o podání vysvětlení byla provozovateli zaslána do sídla společnosti MWE Networks
International s.r.o., Krakovská 1392/7, Praha 1, PSČ 110 00, a dne 2. července 2020
(zaevidováno 3. července 2020) pod č.j. RRTV/10561/2020-vac byla vrácena s údajem České
pošty, že adresát je na uvedené adrese neznámý. Žádost o podání vysvětlení byla provozovateli
též zaslána na adresu jednatele a jediného společníka, Michala Winnickiho, Ul. Szczygli Zaulek,
24, Szczecin, 71-696, Polsko. Rada vysvětlení provozovatele MWE Networks International s.r.o.,
ve věci možného neoprávněného provozování televizního vysílání programu POWER TV
prostřednictvím kabelových systémů a zvláštních přenosových systémů (internetu), ve stanovené
lhůtě neobdržela. Za odepření podání vysvětlení Rada uložila dne 13. října 2020, č.j.
RRTV/14449/2020-zem, provozovateli podle §137 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., pořádkovou
pokutu ve výši 5 000,- Kč.
Podle § 32 odst. 1, písm. s) zákona č. 231/2001 Sb., je provozovatel vysílání povinen oznamovat
Radě zahájení nebo ukončení vysílání programu a každé služby přímo související s programem
a dále síť elektronických komunikací, jejímž prostřednictvím vysílá program digitálně, a to
nejpozději v den, kdy zahájil nebo ukončil vysílání; tyto informace zveřejňuje Rada způsobem
umožňujícím dálkový přístup.
Podle § 63 odst. 2, písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., Rada může odejmout licenci provozovateli
vysílání s licencí, pokud po zahájení vysílání v průběhu kalendářního roku nevysílal celkem 30
dnů; do této doby se nezapočítává doba, po kterou vysílání bránily odůvodněné technické
překážky.
Provozovatel porušil ustanovení § 32 odst. 1 písm. s) zákona č. 231/2001 Sb., tím, že Radě
neoznámil zahájení vysílání programu POWER TV dle udělené licence, ani ukončení jeho
vysílání.
Provozovatel po zahájení vysílání v průběhu kalendářního roku nevysílá v souladu s udělenou
licencí od 30. září 2019 více než 30 dnů.
Vzhledem ke skutečnostem, že provozovatel vysílání v průběhu kalendářního roku nevysílal déle
než 30 dnů, Rada dne 13. října 2020, č.j. RRTV/14441/2020-zem, zahájila s provozovatelem
podle § 63 odst. 2 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., řízení o odnětí licence k provozování

televizního vysílání programu POWER TV šířeného prostřednictvím družice a pro písemné
vyjádření mu stanovila lhůtu 15 dnů od doručení oznámení o zahájení řízení.
Oznámení o zahájení řízení o odnětí licence č.j. RRTV/14441/2020-zem ze dne 13. října 2020
bylo provozovateli do sídla společnosti, Krakovská 1392/7, 110 00 Praha 1, doručeno dne 4.
listopadu 2020. Protože provozovatel nebyl zastižen, bylo mu téhož dne oznámeno Českou
poštou uložení této zásilky do 4. prosince 2020.
Dne 9. prosince pod č.j. RRTV/16032/2020-vac bylo oznámení o zahájení řízení Radě vráceno
Českou poštou zpět s označením „zásilka nevyzvednuta“.
Zásilka, tj. oznámení o zahájení řízení, je považována za doručenou (fikcí) dne 4. prosince 2020.
Lhůta pro písemné vyjádření v délce 15 dní od doručení oznámení o zahájení řízení uplynula dne
19. prosince 2020.
Oznámení o zahájení řízení bylo provozovateli též zasláno na adresu jednatele a jediného
společníka, Michala Winnickiho, Ul. Szczygli Zaulek, 24, Szczecin, 71-696, Polsko – bez odezvy.
Lze konstatovat, že Rada vyjádření provozovatele MWE Networks International s.r.o., přes
veškerou snahu o doručení předmětného oznámení o zahájení řízení o odejmutí licence
k provozování televizního vysílání programu POWER TV šířeného prostřednictvím družice,
neobdržela.
Z výše uvedených důvodů dospěla Rada k závěru, že podmínky pro odejmutí licence jsou
splněny, když je zřejmé, že provozovatel MWE Networks International s.r.o. program POWER TV
prostřednictvím družice na základě udělené licence od 30. září 2019 nevysílá, a proto Rada
provozovateli licenci k provozování televizního vysílání programu POWER TV odňala.
Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí lze podle ustanovení § 65 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., podat žalobu
ve správním soudnictví ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí; podání žaloby má
odkladný účinek.
Dnem nabytí právní moci tohoto rozhodnutí platnost licence zaniká. Tomu, kdo provozuje
vysílání, aniž je k tomu podle zákona oprávněn, podle ustanovení § 60 odst. 5 zákona č. 231/2001
Sb., uloží Rada pokutu až do výše 10 000 000,- Kč.
V souladu s ustanovením § 13 odst. 3 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., nemůže být licence k
provozování vysílání udělena provozovateli, kterému byla v posledních pěti letech licence
odejmuta.
Ivan Krejčí
předseda Rady
pro rozhlasové a televizní vysílání
elektronicky podepsáno

