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UPOZORNĚNÍ NA PORUŠENÍ ZÁKONA
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané ustanovením § 5
písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 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,
upozorňuje
provozovatele MWE Networks International s.r.o., IČ: 07334800, sídlem Krakovská, č.o.7, č.p.1392, Nové
Město, Praha, 11000, na porušení ustanovení § 32 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil
tím, že na písemnou výzvu neposkytl Radě informace o opatřeních přijatých na podporu mediální
gramotnosti, 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.
Rada stanovuje lhůtu k nápravě 15 dní ode dne doručení upozornění.
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“.
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 dopisem, č. j. RRTV/14113/2019-bur, aby v termínu
do 15. ledna 2020 poskytl informaci, zda a jaká opatření na podporu mediální gramotnosti přijal.
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.
Provozovatel na výše uvedenou žádost Rady nikterak nereagoval.
Rada se na svém 7. zasedání, konaném dne 7. dubna 2020, zabývala reakcemi provozovatelů vysílání a
poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání na žádost Rady o poskytnutí informace, zda
a jaká opatření na podporu mediální gramotnosti přijali.
S ohledem na shora uvedené se Rada rozhodla upozornit provozovatele MWE Networks
International s.r.o., IČ: 07334800, sídlem Krakovská, č.o.7, č.p.1392, Nové Město, Praha, 11000, na
porušení ustanovení § 32 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že na písemnou
výzvu neposkytl Radě informace o opatřeních přijatých na podporu mediální gramotnosti, 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.
Pokud Rada dle § 59 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. zjistí, že provozovatel vysílání porušuje povinnosti
stanovené tímto zákonem nebo podmínky udělené licence, upozorní jej na porušení tohoto zákona a
stanoví mu lhůtu k nápravě, která musí být přiměřená charakteru porušení povinnosti.
Dle § 59 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. dojde-li k nápravě ve stanovené lhůtě, v daném případě poskytneli provozovatel požadované informace, Rada sankci neuloží.
Poučení:
Proti upozornění na porušení zákona není přípustná žaloba podle § 66 zákona č. 231/2001 Sb.
Ivan Krejčí
předseda Rady
pro rozhlasové a televizní vysílání
elektronicky podepsáno

