
 

Jedn. identifikátor 359552-RRTV 
 
Naše č. j.  RRTV/12623/2020-kus  
 
Sp. zn. RRTV/2020/391/kus 
 
Zasedání Rady   14/2020 
 
Vyřizuje: Analytický odbor 
 
Datum, místo 12. srpna 2020, Praha 

 

 

  
1. oznámení o zahájení řízení o přestupku  

2. usnesení o stanovení lhůty k vyjádření  

3. poučení o průběhu řízení o přestupku  
 
 
1. oznámení o zahájení řízení o přestupku  
 
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) se 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 (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění a v souladu s ustanovením § 78 odst. 1 zákona 
č. 250/2016 Sb., zákona o přestupcích a řízeních o nich (dále jen „zákona č. 250/2016 Sb.“), rozhodla 
 

zahájit 
 
s provozovatelem MWE Networks International s.r.o., IČ: 07334800, sídlem Krakovská,  č.o.7,  č.p.1392, 
Nové Město, Praha, 11000, řízení o přestupku z moci úřední pro možné porušení § 32 odst. 6 zákona č. 
231/2001 Sb., neboť na výzvu Rady neposkytl informace o opatřeních přijatých na podporu mediální 
gramotnosti za rok 2019, čímž porušil povinnost na písemnou výzvu poskytnout Radě vyjádření a informace 
nezbytné k výkonu její působnosti podle § 5 písm. t) až w) nebo § 6 odst. 1 a 5 a tyto informace neposkytl 
ani v dodatečně stanovené lhůtě k nápravě v rámci vydaného upozornění na porušení zákona. 
 
 
Odůvodnění: 
 
Provozovatel MWE Networks International s.r.o., IČ: 07334800, sídlem Krakovská, č.o.7, č.p.1392, Nové 
Město, Praha, 11000, provozuje vysílání televizního programu POWER TV, šířeného prostřednictvím 
vysílačů (licence č. j. RRTV/14214/2018-zem, ve znění pozdějších změn) a prostřednictvím družice (licence 
č.j. RRTV/14213/2018-zem ve znění pozdějších změn).  
 
Podle § 5 odst. m) zákona č. 231/2001 Sb. „se Rada podílí svými stanovisky a návrhy na vytváření zásad 
státní politiky České republiky ve vztahu k vysílání a koncepci jeho rozvoje a ve vztahu ke zvyšování úrovně 
mediální gramotnosti“. 
 
Podle § 5 odst. x) zákona č. 231/2001 Sb. „Rada spolupracuje v rozsahu své působnosti s právnickými 
osobami založenými v souladu s právním řádem České republiky, jejichž předmět činnosti zahrnuje 
samoregulaci v některé z oblastí upravených tímto zákonem nebo zvláštním právním předpisem 1e) a na 
této samoregulaci se aktivně podílejí provozovatelé vysílání, provozovatelé převzatého vysílání nebo 
poskytovatelé audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání (dále jen „samoregulační orgány“), je-li 
spolupráce samoregulačním orgánem písemně vyžádána, a to zejména při vytváření účinných 
samoregulačních systémů a při zavádění opatření na podporu mediální gramotnosti“. 
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Podle § 6 odst. 1 písm. i) zákona č. 231/2001 Sb. je Rada povinna v rámci každoroční výroční zprávy o 
své činnosti zveřejňovat rovněž informace o úrovni mediální gramotnosti ve vztahu k novým komunikačním 
technologiím a o opatřeních přijímaných na podporu mediální gramotnosti ze strany provozovatelů 
rozhlasového a televizního vysílání, provozovatelů převzatého vysílání, poskytovatelů audiovizuálních 
mediálních služeb na vyžádání a samoregulačních orgánů. 
 
„Mediální gramotnost“ se týká dovedností, znalostí a porozumění, které spotřebitelům umožňují efektivní a 
bezpečné využívání médií. Mediálně gramotní lidé by měli být schopni provádět informovanou volbu, 
chápat povahu obsahu a služeb a být schopni využívat celé šíře příležitostí, které nabízejí nové 
komunikační technologie. Měli by být schopni lépe chránit sebe a své rodiny před škodlivým nebo urážlivým 
obsahem. Proto je třeba rozvoj mediální gramotnosti ve všech oblastech společnosti podporovat a pečlivě 
sledovat její pokrok.“ (směrnice č. 2007/65/ES). 

S ohledem na uvedené Rada požádala provozovatele vysílání, provozovatele převzatého vysílání, 
poskytovatele audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání a samoregulační orgány, aby v termínu do 
15. ledna 2020 poskytli informaci, zda a jaká opatření na podporu mediální gramotnosti přijali 
v předcházejícím roce. 

Dle ust. § 32 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb. je provozovatel vysílání a provozovatel převzatého vysílání 
povinen na písemnou výzvu poskytnout Radě vyjádření a informace nezbytné k výkonu její působnosti 
podle § 5 písm. t) až w) nebo § 6 odst. 1 a 5. 

Rada se na svém 7. zasedání konaném ve dnech 7. a 8. dubna 2020 zabývala zprávou o opatřeních na 
podporu mediální gramotnosti, přijatých ze strany provozovatelů rozhlasového a televizního vysílání a 
poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání. Na témže zasedání Rada upozornila 
provozovatele televizního vysílání MWE Networks International s.r.o., IČ 07334800, sídlem 
Krakovská 1392, 110 00, Praha, na porušení § 32 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., neboť ve stanovené 
lhůtě neposkytnul údaje o opatřeních přijatých na podporu mediální gramotnosti.  

Upozornění na porušení zákona se nepodařilo provozovateli doručit a s ohledem na tuto skutečnost tedy 
proběhlo doručení písemnosti dle ustanovení § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, veřejnou 
vyhláškou. 
 
Dne 24. června 2020 v čase 8:00 hodin byla na úřední desku Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, 
umístěnou v sídle Rady, Škrétova 44/6, Praha 2, stejně tak jako na elektronickou úřední desku 
umožňující dálkový přístup, dostupnou na adrese www.rrtv.cz, vyvěšena písemnost: Upozornění 
na porušení zákona č. j. RRTV/6518/2020-kus. 
 
Dle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., se písemnost považuje za doručenou patnáctým dnem po 
vyvěšení. 
 
K doručení písemnosti veřejnou vyhláškou tedy došlo dne 9. července 2020. Provozovateli byla 
v upozornění na porušení zákona stanovena lhůta k nápravě 15 dní ode dne doručení upozornění. Lhůta 
k nápravě tak uplynula dne 24. července 2020, aniž by Rada obdržela ze strany provozovatele jakoukoliv 
reakci.  
 
Podle § 59 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. dojde-li k nápravě ve stanovené lhůtě, Rada sankci neuloží. 
Pokud by provozovatel uvedenou povinnost nadále neplnil, je Rada oprávněna v řízení o přestupku uložit 
sankci v souladu s příslušným ustanovením zákona č. 231/2001 Sb.  
 
Dle ust. § 32 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb. je provozovatel vysílání a provozovatel převzatého vysílání 
povinen na písemnou výzvu poskytnout Radě vyjádření a informace nezbytné k výkonu její působnosti 
podle § 5 písm. t) až w) nebo § 6 odst. 1 a 5. 
 
V souladu s ustanoveními § 60 odst. 1 písm. t) a § 60 odst. 7 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. může Rada 
uložit pokutu ve výši od 5 000 Kč do 2 500 000 Kč, pokud provozovatel neposkytne Radě vyjádření a 
informace podle § 32 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb.  



 
S ohledem na shora uvedené se Rada na svém 14. zasedání konaném ve dnech 11. a 12. srpna 2020 
rozhodla zahájit s provozovatelem s provozovatelem MWE Networks International s.r.o., IČ: 
07334800, sídlem Krakovská,  č.o.7,  č.p.1392, Nové Město, Praha, 11000, řízení o přestupku z moci 
úřední pro možné porušení § 32 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., neboť na výzvu Rady neposkytl 
informace o opatřeních přijatých na podporu mediální gramotnosti za rok 2019, čímž porušil 
povinnost na písemnou výzvu poskytnout Radě vyjádření a informace nezbytné k výkonu její 
působnosti podle § 5 písm. t) až w) nebo § 6 odst. 1 a 5 a tyto informace neposkytl ani v dodatečně 
stanovené lhůtě k nápravě v rámci vydaného upozornění na porušení zákona. 
 
2. usnesení o stanovení lhůty k vyjádření  
 
Rada Vás žádá o písemné vyjádření v předmětné věci, přičemž dle ustanovení § 36 odst. 1 zákona č. 
500/2004 Sb., vydává předseda Rady, v souladu s jednacím řádem Rady toto  

 
usnesení: 

 
pro písemné vyjádření, jakož i Vaše další návrhy, je stanovena lhůta 30 dnů od doručení této výzvy. Ve 
stejné lhůtě Vás vyzýváme, abyste se vyjádřili k možnosti vzdání se Vaší účasti na dokazování 
(ustanovení § 51 odst. 2 věta druhá zákona č. 500/2004 Sb.) a vzdání se vyjádření k podkladům 
(ustanovení § 36 odst. 3 in fine zákona č. 500/2004 Sb.).  
 
 
 
3. poučení o průběhu řízení o přestupku  
 
Na základě ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., účastník řízení, respektive obviněný může 
namítat podjatost úřední osoby, jakmile se o ní dozví. K námitce se nepřihlédne, pokud obviněný o důvodu 
vyloučení prokazatelně věděl, ale bez zbytečného odkladu námitku neuplatnil. O námitce rozhodne 
bezodkladně usnesením služebně nadřízený úřední osoby nebo ten, kdo má obdobné postavení (dále jen 
"představený").  
 
V předmětné věci je veden spis, do kterého máte jako obviněný právo nahlédnout podle ustanovení § 38 
odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.  
 
V souladu s ustanovením § 36 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., máte jako obviněný právo 
navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí a vyjádřit v řízení své 
stanovisko. Podle ustanovení § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., máte právo vyjádřit se k podkladům 
rozhodnutí. Podle téhož ustanovení se můžete vzdát práva vyjádření k podkladům rozhodnutí.  
 
Podle ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., podklady pro vydání rozhodnutí mohou být zejména 
návrhy obviněného, důkazy, skutečnosti známé správnímu orgánu z úřední činnosti, podklady od jiných 
správních orgánů nebo orgánů veřejné moci, jakož i skutečnosti obecně známé.  
 
Na základě ustanovení § 50 odst. 3 téhož zákona je správní orgán povinen zjistit všechny okolnosti důležité 
pro ochranu veřejného zájmu. V řízení, v němž má být z moci úřední uložena povinnost, je správní orgán 
povinen i bez návrhu zjistit všechny rozhodné okolnosti svědčící ve prospěch i v neprospěch toho, komu 
má být povinnost uložena. 
  
Dle ustanovení § 51 odst. 1 a 2 zákona č. 500/2004 Sb., lze k provedení důkazů užít všech důkazních 
prostředků, které jsou vhodné ke zjištění stavu věci a které nejsou získány nebo provedeny v rozporu s 
právními předpisy. Jde zejména o listiny, ohledání, svědeckou výpověď a znalecký posudek. O provádění 
důkazů mimo ústní jednání musí být obviněný včas vyrozuměn, nehrozí-li nebezpečí z prodlení. Tuto 
povinnost nemá správní orgán vůči obviněnému, který se vzdal práva účasti při dokazování.  
 



Obviněný je povinen označit důkazy na podporu svých tvrzení. Správní orgán není návrhy obviněného 
vázán, vždy však provede důkazy, které jsou potřebné ke zjištění stavu věci (ustanovení § 52 zákona č. 
500/2004 Sb.).  
 
V souladu s § 80 odst. 2 zákona č. 250/2016 Sb., správní orgán nařídí ústní jednání na požádání 
obviněného, je-li to nezbytné k uplatnění jeho práv; jinak návrh zamítne usnesením, které se oznamuje 
pouze obviněnému. O právu žádat nařízení ústního jednání musí být obviněný poučen. Správní orgán 
nařídí ústní jednání i bez požádání obviněného, je-li to nezbytné pro zjištění stavu věci. 

 
 
Ivan Krejčí 
předseda Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 
elektronicky podepsáno 
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