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Vìc :Vvsíláni proQramu ÈRo 4 - Radio Wave na kmitoètu Praha -Cukrák 100.7 MHz/50 kW - podnìt

Vážená Rado Èeského rozhlasu,

Èeský rozhlas zahájil dne 13. ledna 2006 z kmitoètu Praha - Cukrák 100,7 MHz/50 kW vysílání programu
ÈRo 4 - Radio Wave namísto programu ÈRo Region, Støední Èechy, který je uveden v listu technických
parametrù ze dne 7. prosince 2005. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") došla k
závìru, že výše uvedeným postupem Èeského rozhlasu mohlo dojít k porušení zákona a zahájila dne 24.
ledna 2006 s Èeským rozhlasem správnf fízenf. Ve vìci naffdila ústnf jednání a na základì zjištìných
skuteènosti shledala, že provozovatel vysllání ze zákona Èeský rozhlas v rozporu s údaji na listì technických
parametrù nevysllá v nìm stanovený program Region, Støednl Èechy na kmitoètu Praha - Cukrák 100,7
MHz/50 kW nýbrž program jiný, a to ÈRo 4 - Radio Wave.

Rada dne 1. bfezna 2006 rozhodla o vydánI upozornìnI Èeskému rozhlasu ustanoveni § 60 odst. 2 pfsm. e)
è. 231/2001 Sb. vzhledem k tomu, že se jednalo o prvé takové porušeni a stanovila lhùtu k nápravì v trvánf
15 dnù. Monitoringem vystlánI bylo zjištìno, že Èeský rozhlas i po uplynuti lhùty k nápravì nadále pokraèuje
ve vysllánl programu ÈRo 4 - Radio Wave a že tudfž nesplnil povinnost, uloženou mu Radou v

upozornìni, proto pfedseda Rady vyzval usnesenfm ze dne 11. dubna 2006 Èeský rozhlas, aby se k
neplnìni povinnosti, jež byly obsaženy v upozornìní vyjádøil. Èeský rozhlas dále trval na svém již výše
uvedeném právním stanovisku a Rada mu dne 16. kvìtna 2006 udìlila pokutu ve výši 1 000000 Kè.

Proti rozhodnuti Rady o pokutì podal Èeský rozhlas úspìšnou žalobu. Mìstský soud v Praze dne 10.
listopadu 2006 zrušil rozsudkem sp. zn. 10. Ca 236/2006- 32 ze dne 10. listopadu 2006 rozhodnuti Rady
pro nezákonnost a vrátil vìc Radì k dalšlmu ølzenl, pøièemž je Rada právnlm názorem v rozsudku
vysloveným v dalšfm ffzenl vázána. Soud v øízenI zejména rozhodl, že pøedmìtným jednánlm Èeský rozhlas
nenaplnil znaky skutkové podstaty správnlho deliktu dle ustanovenI § 60 odst. 2 plsm. e) zákona è. 231/2001
Sb. a ž~ je tudlž Radou udìlená sankce nezákonná. Za nedodrženi souboru technických parametrù soud
považuje nepovolenou zmìnu kmitoètu, výkonu a pod. Soud dále dospìl k názoru, že program ÈRo 4 -
Radio Wave nenl programem regionálnlho studia ani programem celoplošným, nebo• jeho analogové ani
digitálnf vystlání nemùže pøi ji mat 95 % obyvatel ÈR, pfièemž zákonem o Èeském rozhlasu vymezený poèet
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tøI celoplošných rozhlasových programù naplnil Èeský rozhlas již jinými programy. Podle názoru soudu je
Èeský rozhlas oprávnìn k digitálnrmu vysrlánr zákonem neomezeného poètu programù, pokud však jde o
naplòovánI veøejné služby analogovým vysrlánrm, je výèet programù uvedený pro územr ÈR taxativnr.
Lalobce se tedy dopustil podle soudu porušenI ustanovenI § 3 zákona o Èeském rozhlase, pokud
analogovì vysrlal z vysrlaèe Praha - Cukrák program ÈRo 4 - Radio Wave. PorušenI tohoto ustanovenI se
Èeský rozhlas dopustil i lim, že pøestal z uvedeného vysrlaèe šrøit program regionálnrho studia ÈRo Region,
Støednr Èechy. Porušil tak povinnost naplòovat veøejnou službu vysrlánrm rozhlasových poøadù regionálnrch
studiI. Soud proto apeloval na Radu v tom smyslu, že je nutné posoudit, jaké dùsledky majr tyto závìry z
hlediska kompetence Rady uvedené v § 5 zákona È. 231/2001 Sb. Je nutné pøedevšrm posoudit, zda se
žalobce pøedmìtným jednánrm nedopustil jiného správnrho deliktu uvedeného v ustanovenI § 60 zákona.
Soud dále v rozsudku konstatoval, že pokud Rada dospìje k závìru, že výše uvedené porušenI povinnostI
stanovených v § 3 odst. 1 prsm. a) zákona È. 484/1991/Sb., o Èeském rozhlasu nenaplòuje znaky žádného
správnrho deliktu dle zákona È. 231/2001 Sb., nezbude než správnr ørzenr zastavit, nebo• plati zásada, a to i
pro oblast správnrho práva, že nemùže být trestu bez zákona. V tomto pørpadì soud dal Radì ke zváženI
možnost pøedánI vìci Radì Èeského rozhlasu, v jejrž pùsobnosti je též dle ustanovenI § 8 odst. 1 prsm. g)
zákona È. 484/1991 Sb., o Èeském rozhlasu, v platném znìnr dohlržet na plnìnI úkolù veøejné služby
Èeského rozhlasu.

Rada, dørve než bude dále pokraèovat v pøedmìtném ørzenr, vázána právnrm názorem Mìstského soudu v
Praze, Vám pøedává k posouzenI a rozhodnuti, zda nedošlo vzhledem k výše uvedeným skuteènostem k
porušenI povinnosti Èeského rozhlasu pøi plnìnI úkolù veøejné služby, jak stanovr § 3 odst. 1 prsm. a)
zákona È. 484/1991 Sb., o Èeském rozhlasu, v platném znìnr. Toto ustanovenI ukládá Èeskému rozhlasu
naplnit veøejnou službu kromì jiného i lim, že provozuje analogové vysrlánr i rozhlasovými programy
regionálnrch studiI. Rada ve správnrm ørzenr o možném porušenI zákona s Èeským rozhlasem dospìla k
závìru, a rozsudek Mìstského soudu v Praze, aè jejr rozhodnuti o uloženI pokuty zrušil, ji dal v tomto smìru
za pravdu, že vysrlánr programu ÈRo-4 - Radio Wave z daného kmitoètu nenaplòuje povinnost plnit

veøejnou službu ve vztahu ke konkrétnr potøebì regionálnrho vysrlánr v Praze. Mìstský soud v Praze
vyzdvihuje, že program regionálnrho studia nemùže být zamìøen na urèitou vìkovou skupinu, ale musr
reagovat na specifické potøeby regionu. Tato povinnost byla naplnìna vysrlánrm programu ÈRo Region,
Støednr Èechy, které bylo ukonèeno dne 12. ledna 2006 právì lim, že bylo nahrazeno vysrlánrm programu
ÈRo 4 - Radio Wave. Odkazujeme v tomto ohledu na celé znìnr textu rozsudku, zejména pak na ètvrtý
odstavec na str. 8 citovaného rozsudku.

Podle ustanovenI § 8 odst. 1 prsm. g) zákona È. 484/1991/Sb., o Èeském rozhlasu, v platném znìnr Rada
Èeského rozhlasu dohlržr na plnìnI úkolù veøejné služby v oblasti rozhlasového vysrlánr a na naplòovánI
zásad vyplývajrcrch z Kodexu Èeského rozhlasu a za lim úèelem vydávat doporuèenI týkajrcr se programové
nabrdky. Ládáme Vás proto, abyste vìc posoudili a podnikli v rámci Vám svìøené kompetence odpovrdajrcr
opatøenI. Ládáme Vás rovnìž, abyste nás ve lhùtì jednoho mìsrce o Vašem stanovisku a pøijatých
opatøenrch informovali.

Dìkujeme Vám za spolupráci.

V Praze dne 26. ledna 2007 C /' () /f t/(1iV g. Václav ~ák

pøedseda

Rady pro rozhlasové a televizni vysrláni
~

Pørloha: Rozdudek MS v Praze sp. zn. 10 Ca236/2006-32


