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Výzva k doložení platby  
 
Vážení,  

v rámci zpětné kontroly došlých plateb byla zjištěna následující nesrovnalost: 

Rozhodnutím Rady pro rozhlasové a televizní vysílání ze dne 5. listopadu 2019, sp.zn. 

RRTV/2019/394/rud, č.j. RRTV/13136/2019-rud, byla provozovateli televizního vysílání, společnosti MWE 

Networks International s.r.o., IČ 073 34 800, Krakovská 1392/7, Nové Město, 110 00 Praha 1, v souladu 

s ustanovením § 5 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a 

o změně dalších zákonů, v platném znění, dle § 60 odst. 1 písm. e) 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, uložena pokuta ve výši 5 000 Kč, za porušení ustanovení § 32 

odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že neposkytl Radě na její vyžádání 

záznam vysílání programu POWER TV ze dnů 24.– 25. března 2019 v časovém úseku od 00.00 do 24.00 

hodin, respektive neposkytl alternativně určený záznam programu POWER TV ze dnů 9.-10. května 2019 

z časového úseku od 0.00 do 24.00 hodin. 

 

Současně byla provozovateli vysílání, společnosti MWE Networks International s.r.o., IČ 073 34 800, 

Krakovská 1392/7, Nové Město, 110 00 Praha 1, uložena v souladu s ustanovením § 95 odst. 1 zákona č. 

250/2016, o odpovědnosti za přestupky, a § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb., povinnost uhradit paušální 

částku nákladů řízení ve výši 1 000 Kč. 

Výše specifikované rozhodnutí Vám bylo doručeno dne 27. listopadu 2019. 

Lhůta k náhradě paušální částky nákladů řízení na účet č. 3711 – 19223001/0710 (variabilní symbol 

2019394) uplynula dne 4. prosince 2019 (tj. do pěti pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí). 

Lhůta k zaplacení pokuty na bankovní účet 3754 – 19223001/0710 (variabilní symbol 2019394), 

uplynula dne 27. prosince 2019 (tj. do 30 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí). 

 

Dovolujeme si Vás upozornit, že k dnešnímu dni nebyla ani jedna výše uvedená částka na 

příslušný účet Rady připsána. 

V případě, že do 8 dnů od doručení této výzvy neprokážete, že předmětné částky byly zaplaceny 

nebo že proti jmenovanému rozhodnutí byla podána žaloba k Městskému soudu v Praze, budou 

dlužné částky vymáhány exekučně, prostřednictvím příslušného exekučního správního orgánu. 

 

S pozdravem 

Ing. Petr Bartoš 
vedoucí Úřadu Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 
elektronicky podepsáno 
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