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231
Â K ON
ZA
ze dne 17. kveÏtna 2001
o provozovaÂnõÂ rozhlasoveÂho a televiznõÂho vysõÂlaÂnõÂ a o zmeÏneÏ dalsÏõÂch zaÂkonuÊ
Parlament se usnesl na tomto zaÂkoneÏ CÏeskeÂ republiky:
Â S T P RVN IÂ
CÏ A
Â USTANOVENIÂ
OBECNA
§1
PrÏedmeÏt uÂpravy
Tento zaÂkon upravuje praÂva a povinnosti praÂvnickyÂch a fyzickyÂch osob prÏi provozovaÂnõÂ rozhlasoveÂho
a televiznõÂho vysõÂlaÂnõÂ.
§2
ZaÂkladnõÂ pojmy
a)

b)

c)

d)

e)

(1) Pro uÂcÏely tohoto zaÂkona se rozumõÂ
rozhlasovyÂm a televiznõÂm vysõÂlaÂnõÂm prvotnõÂ sÏõÂrÏenõÂ
puÊvodnõÂch rozhlasovyÂch a televiznõÂch programuÊ
a teletextu, urcÏenyÂch k prÏõÂjmu verÏejnostõÂ v koÂdovaneÂ nebo nekoÂdovaneÂ formeÏ, prostrÏednictvõÂm
zemskyÂch vysõÂlacõÂch raÂdiovyÂch zarÏõÂzenõÂ (daÂle jen
¹vysõÂlacÏª), kabelovyÂch systeÂmuÊ a druzÏic, a to analogoveÏ i digitaÂlneÏ,
prÏevzatyÂm rozhlasovyÂm a televiznõÂm vysõÂlaÂnõÂm
prÏõÂjem vysõÂlaÂnõÂ puÊvodnõÂch rozhlasovyÂch a televiznõÂch programuÊ nebo jejich podstatnyÂch cÏaÂstõÂ a jejich soucÏasneÂ, uÂplneÂ a nezmeÏneÏneÂ sÏõÂrÏenõÂ pro verÏejnost prostrÏednictvõÂm vysõÂlacÏuÊ, kabelovyÂch systeÂmuÊ a druzÏic cÏi jinyÂch technickyÂch prostrÏedkuÊ;
za nezmeÏneÏneÂ sÏõÂrÏenõÂ se povazÏuje i sÏõÂrÏenõÂ cÏeskeÂ verze televiznõÂho programu prvotneÏ vysõÂlaneÂho v cizõÂm jazyce,
celoplosÏnyÂm vysõÂlaÂnõÂm rozhlasoveÂ a televiznõÂ vysõÂlaÂnõÂ, ktereÂ muÊzÏe prÏijõÂmat alesponÏ 70 % obyvatel
CÏeskeÂ republiky pocÏõÂtanyÂch podle uÂdajuÊ vyplyÂvajõÂcõÂch z poslednõÂho scÏõÂtaÂnõÂ lidu,1)
programovou sõÂtõÂ spolecÏneÂ sestavovaÂnõÂ programuÊ
nebo jejich podstatnyÂch cÏaÂstõÂ nebo vzaÂjemneÂ prÏejõÂmaÂnõÂ programuÊ nebo jejich podstatnyÂch cÏaÂstõÂ a jejich soucÏasneÂ sÏõÂrÏenõÂ võÂce provozovateli,
mõÂstnõÂm vysõÂlaÂnõÂm vysõÂlaÂnõÂ rozhlasoveÂho nebo televiznõÂho programu urcÏeneÂho svyÂm dosahem pro
mõÂstneÏ vymezenou oblast a pro tuto oblast vytvaÂrÏeneÂho,

1

f) provozovatelem rozhlasoveÂho a televiznõÂho vysõÂlaÂnõÂ praÂvnickaÂ nebo fyzickaÂ osoba, kteraÂ sestavuje
program, je odpoveÏdnaÂ za jeho obsah a pod zvukovyÂm nebo obrazovyÂm oznacÏenõÂm, jezÏ program
nezameÏnitelneÏ identifikuje, tento program sÏõÂrÏõÂ
nebo prostrÏednictvõÂm trÏetõÂch osob nechaÂvaÂ sÏõÂrÏit,
(daÂle jen ¹provozovatel vysõÂlaÂnõÂª),
g) provozovatelem prÏevzateÂho vysõÂlaÂnõÂ praÂvnickaÂ
nebo fyzickaÂ osoba, kteraÂ rozhoduje o skladbeÏ
programuÊ prÏevzateÂho vysõÂlaÂnõÂ a kteraÂ tyto programy sÏõÂrÏõÂ nebo prostrÏednictvõÂm trÏetõÂch osob nechaÂvaÂ v uÂplneÂ a nezmeÏneÏneÂ podobeÏ sÏõÂrÏit (daÂle jen
¹provozovatel prÏevzateÂho vysõÂlaÂnõÂª) na zaÂkladeÏ
opraÂvneÏnõÂ k provozovaÂnõÂ prÏevzateÂho vysõÂlaÂnõÂ
(daÂle jen ¹registraceª) podle tohoto zaÂkona,
h) zaÂkladnõÂ programovou specifikacõÂ vymezenõÂ prÏevazÏujõÂcõÂch zÏaÂnruÊ v celku programoveÂ skladby,
i) programem zaÂmeÏrneÂ cÏasoveÂ usporÏaÂdaÂnõÂ jednotlivyÂch rozhlasovyÂch nebo televiznõÂch porÏaduÊ a dalsÏõÂch cÏaÂstõÂ vysõÂlaÂnõÂ a v rozhlasoveÂm vysõÂlaÂnõÂ i toku
programovyÂch prvkuÊ v raÂmci jednoho vysõÂlaneÂho
programu,
j) porÏadem obsahoveÏ souvislaÂ, celistvaÂ a cÏasoveÏ
ohranicÏenaÂ cÏaÂst rozhlasoveÂho nebo televiznõÂho
vysõÂlaÂnõÂ; v rozhlasoveÂm vysõÂlaÂnõÂ se porÏadem rozumõÂ i programovyÂ prvek,
k) teletextem systeÂm vysõÂlaÂnõÂ textovyÂch nebo grafickyÂch informacõÂ soubeÏzÏneÏ s vysõÂlaÂnõÂm televiznõÂho
signaÂlu, prÏicÏemzÏ tyto informace lze vyvolat jen na
obrazovce televiznõÂho prÏijõÂmacÏe, kteryÂ je vybaven
prÏõÂslusÏnyÂm dekoÂdovacõÂm zarÏõÂzenõÂm,
l) reklamou jakeÂkoliv verÏejneÂ oznaÂmenõÂ, vysõÂlaneÂ za
uÂplatu nebo jinou protihodnotu nebo vysõÂlaneÂ za
uÂcÏelem vlastnõÂ propagace provozovatele vysõÂlaÂnõÂ,
urcÏeneÂ k podporÏe prodeje, naÂkupu nebo pronaÂjmu
vyÂrobkuÊ nebo sluzÏeb nebo k dosazÏenõÂ jineÂho
uÂcÏinku sledovaneÂho zadavatelem reklamy nebo
provozovatelem vysõÂlaÂnõÂ,
m) skrytou reklamou slovnõÂ nebo obrazovaÂ prezentace zbozÏõÂ, sluzÏeb, obchodnõÂho jmeÂna, obchodnõÂ
znaÂmky nebo cÏinnosti vyÂrobce zbozÏõÂ nebo poskytovatele sluzÏeb, uverÏejneÏnaÂ zpravidla za uÂplatu
nebo jinou protihodnotu v porÏadu, kteryÂ nemaÂ
charakter reklamy a teleshoppingu, pokud tato

) § 12 odst. 2 zaÂkona cÏ. 89/1995 Sb., o staÂtnõÂ statistickeÂ sluzÏbeÏ.
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prezentace zaÂmeÏrneÏ sleduje reklamnõÂ uÂcÏel a je
zpuÊsobilaÂ uveÂst verÏejnost v omyl,
teleshoppingem prÏõÂmaÂ nabõÂdka zbozÏõÂ nebo sluzÏeb
urcÏenaÂ verÏejnosti a zarÏazenaÂ do rozhlasoveÂho cÏi
televiznõÂho vysõÂlaÂnõÂ za uÂplatu cÏi jinou protihodnotu,
sponzorovaÂnõÂm jakyÂkoliv prÏõÂspeÏvek poskytnutyÂ
fyzickou nebo praÂvnickou osobou, kteraÂ neprovozuje televiznõÂ vysõÂlaÂnõÂ nebo produkci audiovizuaÂlnõÂch deÏl, k prÏõÂmeÂmu nebo neprÏõÂmeÂmu financovaÂnõÂ rozhlasovyÂch nebo televiznõÂch porÏaduÊ za
uÂcÏelem propagace jmeÂna a prÏõÂjmenõÂ fyzickeÂ osoby
nebo naÂzvu praÂvnickeÂ osoby, obchodnõÂ firmy, obchodnõÂ znacÏky, sponzora nebo jeho sluzÏby, vyÂrobkuÊ nebo jinyÂch vyÂkonuÊ,
podprahovyÂm sdeÏlenõÂm zvukovaÂ, obrazovaÂ nebo
zvukoveÏ-obrazovaÂ informace, kteraÂ je zaÂmeÏrneÏ
zpracovaÂna tak, aby meÏla vliv na podveÏdomõÂ posluchacÏe nebo divaÂka, anizÏ by ji mohl veÏdomeÏ
vnõÂmat,
nejnizÏsÏõÂ programovou nabõÂdkou soubor programuÊ poskytovanyÂ provozovatelem kabeloveÂho
systeÂmu za nejnizÏsÏõÂ cenu,
kabelovyÂm systeÂmem soubor telekomunikacÏnõÂch
zarÏõÂzenõÂ, jejichzÏ prostrÏednictvõÂm provozovatel vysõÂlaÂnõÂ nebo provozovatel prÏevzateÂho vysõÂlaÂnõÂ sÏõÂrÏõÂ
programy prÏedplatiteluÊm za sjednanou cenu; kabelovyÂ systeÂm zahrnuje televiznõÂ kabeloveÂ rozvody, mikrovlnneÂ systeÂmy sÏõÂrÏenõÂ programuÊ prostrÏednictvõÂm vysõÂlacÏuÊ cÏi jinyÂch technickyÂch prostrÏedkuÊ,
souborem technickyÂch parametruÊ v prÏõÂpadeÏ zemskeÂho vysõÂlaÂnõÂ kmitocÏet, vyzaÂrÏenyÂ vyÂkon a vysõÂlacõÂ
stanovisÏteÏ,
opakovanyÂm porusÏenõÂm povinnosti porusÏenõÂ povinnosti, za nõÂzÏ byla võÂce nezÏ jednou ulozÏena pokuta ve dvou po sobeÏ jdoucõÂch kalendaÂrÏnõÂch letech.

(2) Za rozhlasoveÂ a televiznõÂ vysõÂlaÂnõÂ se nepovazÏuje
a) zajisÏt'ovaÂnõÂ komunikacÏnõÂch sluzÏeb zameÏrÏenyÂch na
poskytovaÂnõÂ informacõÂ nebo jinyÂch sdeÏlenõÂ na zaÂkladeÏ individuaÂlnõÂch pozÏadavkuÊ,
b) provozovaÂnõÂ telekomunikacÏnõÂch zarÏõÂzenõÂ a poskytovaÂnõÂ telekomunikacÏnõÂch sluzÏeb podle zvlaÂsÏtnõÂho
praÂvnõÂho prÏedpisu,2)
c) sÏõÂrÏenõÂ rozhlasovyÂch a televiznõÂch programuÊ prostrÏednictvõÂm druzÏice, pokud jsou sÏõÂrÏeny provozovatelem vysõÂlaÂnõÂ na zaÂkladeÏ opraÂvneÏnõÂ k provozovaÂnõÂ rozhlasoveÂho a televiznõÂho vysõÂlaÂnõÂ (daÂle jen

2

¹licenceª) udeÏleneÂho podle § 12 nebo jde-li o provozovatele vysõÂlaÂnõÂ podle § 3 odst. 1 põÂsm. a) a toto
vysõÂlaÂnõÂ slouzÏõÂ pouze k dopraveÏ koÂdoveÂho signaÂlu
k vysõÂlacÏuÊm,
d) sdeÏlovaÂnõÂ informacõÂ souvisejõÂcõÂch s provozem
technickyÂch prostrÏedkuÊ vyuzÏõÂvanyÂch k realizaci
rozhlasoveÂho a televiznõÂho vysõÂlaÂnõÂ.
(3) Za prÏevzateÂ vysõÂlaÂnõÂ se nepovazÏuje soucÏasneÂ,
uÂplneÂ a nezmeÏneÏneÂ sÏõÂrÏenõÂ prÏejõÂmanyÂch rozhlasovyÂch
a televiznõÂch programuÊ urcÏenyÂch pro verÏejnost prostrÏednictvõÂm kabelu, do neÏhozÏ je zapojeno nejvyÂsÏe
100 uÂcÏastnõÂkuÊ s prÏijõÂmacÏi podleÂhajõÂcõÂmi oznamovacõÂ
povinnosti; tento pocÏet muÊzÏe byÂt prÏekrocÏen, jestlizÏe
uÂcÏastnõÂci spolecÏneÂho prÏõÂjmu jsou umõÂsteÏni v jedneÂ budoveÏ nebo v komplexu budov k sobeÏ prostoroveÏ nebo
funkcÏneÏ prÏinaÂlezÏejõÂcõÂch, jestlizÏe prÏenos signaÂlu je veden
tak, zÏe neprÏekracÏuje pozemnõÂ komunikaci, a jestlizÏe
tento spolecÏnyÂ prÏõÂjem nenõÂ obchodneÏ vyuzÏõÂvaÂn.
(4) Za sõÂt' podle tohoto zaÂkona se nepovazÏuje
a) dohoda provozovateluÊ vysõÂlaÂnõÂ o spolecÏneÂm vysõÂlaÂnõÂ reklamy a teleshoppingu, spolecÏneÂ sestavovaÂnõÂ
nebo vzaÂjemneÂ prÏejõÂmaÂnõÂ takovyÂch cÏaÂstõÂ programuÊ, ktereÂ nejsou vyÂznamneÂ z hlediska jejich
podõÂlu na dennõÂ vysõÂlacõÂ dobeÏ v programu,
b) vysõÂlaÂnõÂ programuÊ dveÏma nebo võÂce provozovateli
vysõÂlaÂnõÂ na spolecÏneÏ sdõÂlenyÂch kmitocÏtech.
§3
PuÊsobnost zaÂkona
(1) Tento zaÂkon se vztahuje na
a) provozovatele vysõÂlaÂnõÂ, kteryÂ toto vysõÂlaÂnõÂ provozuje na zaÂkladeÏ zvlaÂsÏtnõÂch praÂvnõÂch prÏedpisuÊ,3),4)
(daÂle jen ¹provozovatel vysõÂlaÂnõÂ ze zaÂkonaª),
b) provozovatele vysõÂlaÂnõÂ, kteryÂ toto vysõÂlaÂnõÂ provozuje na zaÂkladeÏ licence udeÏleneÂ podle tohoto zaÂkona, (daÂle jen ¹provozovatel vysõÂlaÂnõÂ s licencõÂª),
c) provozovatele prÏevzateÂho vysõÂlaÂnõÂ, kteryÂ toto vysõÂlaÂnõÂ provozuje na zaÂkladeÏ registrace podle tohoto zaÂkona.
(2) PraÂvnickaÂ osoba se muÊzÏe staÂt provozovatelem
vysõÂlaÂnõÂ s licencõÂ nebo provozovatelem prÏevzateÂho vysõÂlaÂnõÂ, maÂ-li sõÂdlo na uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky, maÂ-li
praÂvnõÂ formu obchodnõÂ spolecÏnosti a je-li zapsaÂna v obchodnõÂm rejstrÏõÂku; jde-li o praÂvnickou osobu se sõÂdlem
mimo uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky (daÂle jen ¹zahranicÏnõÂ
praÂvnickaÂ osobaª), musõÂ mõÂt v CÏeskeÂ republice umõÂsteÏnu organizacÏnõÂ slozÏku, kteraÂ je zapsaÂna v obchodnõÂm
rejstrÏõÂku. MaÂ-li tato praÂvnickaÂ osoba formu akcioveÂ
spolecÏnosti, musejõÂ jejõÂ akcie znõÂt na jmeÂno.

) ZaÂkon cÏ. 151/2000 Sb., o telekomunikacõÂch a o zmeÏneÏ dalsÏõÂch zaÂkonuÊ.
) ZaÂkon cÏ. 483/1991 Sb., o CÏeskeÂ televizi, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
4
) ZaÂkon cÏ. 484/1991 Sb., o CÏeskeÂm rozhlasu, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
3
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(3) FyzickaÂ osoba se muÊzÏe staÂt provozovatelem
vysõÂlaÂnõÂ s licencõÂ nebo provozovatelem prÏevzateÂho vysõÂlaÂnõÂ, je-li plneÏ zpuÊsobilaÂ k praÂvnõÂm uÂkonuÊm a maÂ-li
trvalyÂ pobyt na uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky; jde-li o fyzickou osobu s trvalyÂm pobytem mimo uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky (daÂle jen ¹zahranicÏnõÂ fyzickaÂ osobaª), musõÂ
mõÂt v CÏeskeÂ republice umõÂsteÏnu organizacÏnõÂ slozÏku,
kteraÂ je zapsaÂna v obchodnõÂm rejstrÏõÂku. Je-li fyzickeÂ
osobeÏ s trvalyÂm pobytem na uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky
podle tohoto zaÂkona udeÏlena licence nebo registrace, je
povinna zapsat se do obchodnõÂho rejstrÏõÂku.

televiznõÂho vysõÂlaÂnõÂ vyuzÏõÂvaÂ kmitocÏty prÏideÏleneÂ
prÏõÂslusÏnyÂm orgaÂnem staÂtnõÂ spraÂvy CÏeskeÂ republiky nebo druzÏici, jejõÂzÏ pozice na obeÏzÏneÂ draÂze
prÏõÂslusÏõÂ CÏeskeÂ republice, anebo vzestupnyÂ signaÂl
vysõÂlanyÂ k druzÏici z uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky.

(4) Pokud tento zaÂkon nebo mezinaÂrodnõÂ
smlouva, kterou je CÏeskaÂ republika vaÂzaÂna, nestanovõÂ
jinak, vztahuje se tento zaÂkon na rozhlasoveÂ a televiznõÂ
vysõÂlaÂnõÂ a prÏevzateÂ vysõÂlaÂnõÂ provozovaneÂ praÂvnickyÂmi
osobami se sõÂdlem na uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky a fyzickyÂmi osobami s trvalyÂm pobytem na uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky. Za praÂvnickou osobu se sõÂdlem na uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky a za fyzickou osobu s trvalyÂm pobytem
na uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky se povazÏuje i osoba vykonaÂvajõÂcõÂ cÏinnosti televiznõÂho vysõÂlaÂnõÂ, pokud
a) maÂ sõÂdlo svyÂch rÏõÂdõÂcõÂch orgaÂnuÊ, poprÏõÂpadeÏ mõÂsto
podnikaÂnõÂ, a cÏinõÂ rozhodnutõÂ o skladbeÏ televiznõÂho
programu na uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky, nebo
b) maÂ sõÂdlo svyÂch rÏõÂdõÂcõÂch orgaÂnuÊ, poprÏõÂpadeÏ mõÂsto
podnikaÂnõÂ na uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky a rozhodnutõÂ
o skladbeÏ televiznõÂho programu cÏinõÂ v jineÂm cÏlenskeÂm staÂteÏ EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ nebo naopak,
jestlizÏe
1. vyÂznamnaÂ cÏaÂst jejõÂch zameÏstnancuÊ uskutecÏnÏuje
cÏinnosti souvisejõÂcõÂ s provozovaÂnõÂm televiznõÂho
vysõÂlaÂnõÂ na uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky, nebo
2. vyÂznamnaÂ cÏaÂst jejõÂch zameÏstnancuÊ uskutecÏnÏuje
cÏinnosti souvisejõÂcõÂ s provozovaÂnõÂm televiznõÂho
vysõÂlaÂnõÂ jak na uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky, tak v jineÂm cÏlenskeÂm staÂteÏ EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ,
jestlizÏe maÂ sõÂdlo svyÂch rÏõÂdõÂcõÂch orgaÂnuÊ, poprÏõÂpadeÏ mõÂsto podnikaÂnõÂ na uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky, nebo
3. vyÂznamnaÂ cÏaÂst jejõÂch zameÏstnancuÊ neuskutecÏnÏuje cÏinnosti souvisejõÂcõÂ s provozovaÂnõÂm televiznõÂho vysõÂlaÂnõÂ na uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky ani
v zÏaÂdneÂm cÏlenskeÂm staÂteÏ EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ, jestlizÏe provozovaÂnõÂ televiznõÂho vysõÂlaÂnõÂ
zahaÂjila na uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky v souladu
s pozÏadavky cÏeskeÂho praÂvnõÂho rÏaÂdu a trvale
udrzÏuje ekonomicky vyÂznamneÂ vazby s cÏeskyÂmi ekonomickyÂmi subjekty,
c) maÂ sõÂdlo svyÂch rÏõÂdõÂcõÂch orgaÂnuÊ, poprÏõÂpadeÏ mõÂsto
podnikaÂnõÂ na uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky, ale rozhodnutõÂ o skladbeÏ programu cÏinõÂ v trÏetõÂm staÂteÏ, nebo
naopak, jestlizÏe vyÂznamnaÂ cÏaÂst jejõÂch zameÏstnancuÊ
uskutecÏnÏuje cÏinnosti souvisejõÂcõÂ s provozovaÂnõÂm
televiznõÂho vysõÂlaÂnõÂ na uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky,
d) nenõÂ provozovatelem televiznõÂho vysõÂlaÂnõÂ podle
odstavce 1 a põÂsmen a) azÏ c), pokud k provozovaÂnõÂ

§4
PostavenõÂ Rady pro rozhlasoveÂ a televiznõÂ vysõÂlaÂnõÂ

Â S T D RU HA
Â
CÏ A
RADA PRO ROZHLASOVEÂ
Â NIÂ
A TELEVIZNIÂ VYSIÂLA

(1) ZrÏizuje se Rada pro rozhlasoveÂ a televiznõÂ vysõÂlaÂnõÂ (daÂle jen ¹Radaª) se sõÂdlem v Praze.
(2) Rada je spraÂvnõÂ uÂrÏad, kteryÂ vykonaÂvaÂ staÂtnõÂ
spraÂvu v oblasti rozhlasoveÂho a televiznõÂho vysõÂlaÂnõÂ
a prÏevzateÂho vysõÂlaÂnõÂ a dohlõÂzÏõÂ na zachovaÂvaÂnõÂ a rozvoj
plurality programoveÂ nabõÂdky a informacõÂ v oblasti
rozhlasoveÂho a televiznõÂho vysõÂlaÂnõÂ a prÏevzateÂho vysõÂlaÂnõÂ, dbaÂ na jeho obsahovou nezaÂvislost a plnõÂ dalsÏõÂ
uÂkoly stanoveneÂ tõÂmto zaÂkonem a zvlaÂsÏtnõÂmi praÂvnõÂmi
prÏedpisy.
§5
PuÊsobnost Rady
Rada
a) dohlõÂzÏõÂ na dodrzÏovaÂnõÂ praÂvnõÂch prÏedpisuÊ v oblasti
rozhlasoveÂho a televiznõÂho vysõÂlaÂnõÂ a podmõÂnek
stanovenyÂch v rozhodnutõÂ o udeÏlenõÂ licence cÏi
v rozhodnutõÂ o registraci,
b) udeÏluje, meÏnõÂ a odnõÂmaÂ licence k provozovaÂnõÂ
rozhlasoveÂho a televiznõÂho vysõÂlaÂnõÂ,
c) vydaÂvaÂ, meÏnõÂ a zrusÏuje rozhodnutõÂ o registraci
k provozovaÂnõÂ prÏevzateÂho vysõÂlaÂnõÂ,
d) vede evidenci provozovateluÊ vysõÂlaÂnõÂ a provozovateluÊ prÏevzateÂho vysõÂlaÂnõÂ,
e) pravidelneÏ uverÏejnÏuje zpuÊsobem umozÏnÏujõÂcõÂm
daÂlkovyÂ prÏõÂstup prÏehled zÏaÂdostõÂ o licenci a registraci a prÏehled udeÏlenyÂch licencõÂ a jejich zmeÏn,
registracõÂ a jejich zmeÏn a prÏehledy vyuzÏõÂvaÂnõÂ kmitocÏtuÊ kmitocÏtoveÂho spektra urcÏeneÂho pro rozhlasoveÂ a televiznõÂ vysõÂlaÂnõÂ,
f) uklaÂdaÂ sankce podle tohoto zaÂkona,
g) monitoruje vysõÂlaÂnõÂ,
h) udeÏluje souhlas CÏeskeÂmu telekomunikacÏnõÂmu
uÂrÏadu k vydaÂvaÂnõÂ povolenõÂ k provozovaÂnõÂ vysõÂlacÏuÊ
pro jineÂ radiokomunikacÏnõÂ sluzÏby v cÏaÂsti kmitocÏtoveÂho spektra urcÏeneÂ pro rozhlasoveÂ a televiznõÂ
vysõÂlaÂnõÂ,
i) zpracovaÂvaÂ v soucÏinnosti s CÏeskyÂm telekomunikacÏnõÂm uÂrÏadem cÏaÂst plaÂnu prÏideÏlenõÂ kmitocÏtoveÂho
spektra urcÏeneÂho pro rozhlasoveÂ a televiznõÂ vysõÂlaÂnõÂ,
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j) stanovõÂ soubor technickyÂch parametruÊ, ktereÂ jsou
soucÏaÂstõÂ opraÂvneÏnõÂ k provozovaÂnõÂ vysõÂlaÂnõÂ pro
provozovatele vysõÂlaÂnõÂ podle § 3 odst. 1 põÂsm. a)
a b),
k) podõÂlõÂ se svyÂmi stanovisky a naÂvrhy na vytvaÂrÏenõÂ
zaÂsad staÂtnõÂ politiky CÏeskeÂ republiky ve vztahu
k vysõÂlaÂnõÂ a koncepci jeho rozvoje,
l) vydaÂvaÂ statut a jednacõÂ rÏaÂd Rady a organizacÏnõÂ rÏaÂd
UÂrÏadu Rady,
m) prÏedklaÂdaÂ naÂvrh sveÂho rozpocÏtu a zaÂveÏrecÏneÂho
uÂcÏtu Ministerstvu financõÂ a prÏõÂslusÏneÂmu orgaÂnu
PoslaneckeÂ sneÏmovny,
n) zverÏejnÏuje usnesenõÂ Rady, vyÂrocÏnõÂ zpraÂvu Rady,
zaÂpisy z jednaÂnõÂ Rady, nebraÂnõÂ-li tomu zvlaÂsÏtnõÂ
praÂvnõÂ prÏedpisy, a prÏõÂpadneÏ dalsÏõÂ informace zpuÊsobem umozÏnÏujõÂcõÂm daÂlkovyÂ prÏõÂstup,
o) zverÏejnÏuje rozhodnutõÂ soudu o opravneÂm prostrÏedku a zÏalobeÏ proti rozhodnutõÂ Rady. TõÂm nejsou dotcÏena ustanovenõÂ zvlaÂsÏtnõÂch praÂvnõÂch prÏedpisuÊ,5)
p) plnõÂ dalsÏõÂ uÂkoly stanoveneÂ tõÂmto zaÂkonem.
§6
Povinnosti Rady
(1) Rada je povinna prÏedklaÂdat PoslaneckeÂ sneÏmovneÏ kazÏdorocÏneÏ vyÂrocÏnõÂ zpraÂvu o sveÂ cÏinnosti
a o stavu v oblasti rozhlasoveÂho a televiznõÂho vysõÂlaÂnõÂ
(daÂle jen ¹vyÂrocÏnõÂ zpraÂvaª), kteraÂ obsahuje zejmeÂna
a) aktuaÂlnõÂ seznam provozovateluÊ vysõÂlaÂnõÂ a provozovateluÊ prÏevzateÂho vysõÂlaÂnõÂ,
b) informaci o situaci v rozhlasoveÂm a televiznõÂm vysõÂlaÂnõÂ a v prÏevzateÂm rozhlasoveÂm a televiznõÂm vysõÂlaÂnõÂ,
c) informaci o dodrzÏovaÂnõÂ praÂvnõÂch prÏedpisuÊ v oblasti rozhlasoveÂho a televiznõÂho vysõÂlaÂnõÂ a o ulozÏenyÂch sankcõÂch,
d) informaci o vyÂsledcõÂch kontrol dodrzÏovaÂnõÂ povinnostõÂ stanovenyÂch tõÂmto zaÂkonem a podmõÂnek stanovenyÂch provozovateluÊm vysõÂlaÂnõÂ a provozovateluÊm prÏevzateÂho vysõÂlaÂnõÂ,
e) informaci o udeÏlenyÂch licencõÂch a kriteÂriõÂch, na
zaÂkladeÏ kteryÂch byly licence udeÏleny zÏadateluÊm
o licenci a zamõÂtnuty zÏaÂdosti vsÏech ostatnõÂch
uÂcÏastnõÂkuÊ rÏõÂzenõÂ,
f) informaci o zmeÏnaÂch licencÏnõÂch podmõÂnek provozovateluÊ vysõÂlaÂnõÂ s licencõÂ,
g) informaci o podporÏe evropskeÂ tvorby a evropskeÂ
nezaÂvisleÂ tvorby v televiznõÂm vysõÂlaÂnõÂ, plneÏnõÂ podõÂlu evropskeÂ tvorby (§ 42) a nezaÂvisleÂ tvorby (§ 43)
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a o duÊvodech prÏõÂpadneÂho nedosahovaÂnõÂ stanovenyÂch podõÂluÊ,
h) informaci o vyuzÏõÂvaÂnõÂ kmitocÏtoveÂho spektra urcÏeneÂho pro rozhlasoveÂ a televiznõÂ vysõÂlaÂnõÂ,
i) naÂvrhy opatrÏenõÂ zohlednÏujõÂcõÂch noveÂ technologie
v oblasti rozhlasoveÂho a televiznõÂho vysõÂlaÂnõÂ.
(2) VyÂrocÏnõÂ zpraÂvu je Rada povinna prÏedlozÏit PoslaneckeÂ sneÏmovneÏ ke schvaÂlenõÂ a soucÏasneÏ prÏedsedovi
vlaÂdy ke stanovisku nejpozdeÏji do konce uÂnora kazÏdeÂho kalendaÂrÏnõÂho roku. SoucÏasneÏ je povinna ji zverÏejnit zpuÊsobem umozÏnÏujõÂcõÂm daÂlkovyÂ prÏõÂstup. VyÂrocÏnõÂ
zpraÂva je verÏejnaÂ ode dne jejõÂho schvaÂlenõÂ Radou, jenzÏ
na nõÂ musõÂ byÂt vyznacÏen. PoslaneckaÂ sneÏmovna je
opraÂvneÏna vyzÏadovat od Rady vysveÏtlenõÂ a dodatecÏneÂ
informace k vyÂrocÏnõÂ zpraÂveÏ. Rada je povinna poskytnout vysveÏtlenõÂ a dodatecÏneÂ informace v prÏimeÏrÏeneÂ
lhuÊteÏ, kterou stanovõÂ PoslaneckaÂ sneÏmovna.
(3) PoslaneckaÂ sneÏmovna muÊzÏe prÏedsedovi vlaÂdy
navrhnout odvolaÂnõÂ Rady, neplnõÂ-li Rada opakovaneÏ
zaÂvazÏnyÂm zpuÊsobem povinnosti uvedeneÂ v § 5 a
v odstavcõÂch 1 a 2 nebo pokud opeÏtovneÏ neschvaÂlõÂ pro
zaÂvazÏneÂ nedostatky vyÂrocÏnõÂ zpraÂvu.
(4) VlaÂda a orgaÂny staÂtnõÂ spraÂvy spolupracujõÂ s Radou ve veÏcech vysõÂlaÂnõÂ a jsou zejmeÂna povinny, jde-li
o veÏci vysõÂlaÂnõÂ, vyzÏaÂdat si vzÏdy stanovisko Rady a v mezõÂch sveÂ puÊsobnosti poskytnout RadeÏ potrÏebnou soucÏinnost.
§7
Ï
ClenstvõÂ v RadeÏ
(1) Radu tvorÏõÂ 13 cÏlenuÊ, ktereÂ jmenuje a odvolaÂvaÂ
prÏedseda vlaÂdy na naÂvrh PoslaneckeÂ sneÏmovny, a to
neprodleneÏ po obdrzÏenõÂ naÂvrhu.
(2) FunkcÏnõÂ obdobõÂ cÏlena Rady je 6 let.
(3) Do funkce cÏlena Rady muÊzÏe byÂt navrzÏen
a jmenovaÂn obcÏan CÏeskeÂ republiky, kteryÂ
a) je plneÏ zpuÊsobilyÂ k praÂvnõÂm uÂkonuÊm,
b) maÂ trvalyÂ pobyt na uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky,
c) dosaÂhl veÏku 25 let,
d) je bezuÂhonnyÂ; za bezuÂhonneÂho se nepovazÏuje obcÏan, kteryÂ byl pravomocneÏ odsouzen pro trestnyÂ
cÏin, kteryÂ byl spaÂchaÂn v prÏõÂmeÂ souvislosti s provozovaÂnõÂm rozhlasoveÂho nebo televiznõÂho vysõÂlaÂnõÂ nebo prÏevzateÂho vysõÂlaÂnõÂ nebo s vydaÂvaÂnõÂm
periodickeÂho tisku anebo pro jinyÂ trestnyÂ cÏin spaÂchanyÂ uÂmyslneÏ, pokud jeho odsouzenõÂ pro trestneÂ
cÏiny nebylo zahlazeno anebo se na neÏj z jineÂho
duÊvodu hledõÂ, jako by nebyl odsouzen. Za bezuÂhonneÂho se daÂle nepovazÏuje obcÏan, kteryÂ ne-

) NaprÏõÂklad zaÂkon cÏ. 101/2000 Sb., o ochraneÏ osobnõÂch uÂdajuÊ a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch zaÂkonuÊ, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ,
zaÂkon cÏ. 513/1991 Sb., obchodnõÂ zaÂkonõÂk, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
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splnÏuje podmõÂnky stanoveneÂ zvlaÂsÏtnõÂm zaÂkonem.6)
(4) Do funkce cÏlena Rady nemuÊzÏe byÂt navrzÏena
a jmenovaÂna osoba, kteraÂ jizÏ po dveÏ po sobeÏ jdoucõÂ
funkcÏnõÂ obdobõÂ, poprÏõÂpadeÏ jejich cÏaÂsti vykonaÂvala
funkci cÏlena Rady.
(5) CÏlenstvõÂ v RadeÏ vznikaÂ dnem uvedenyÂm ve
jmenovacõÂm dekretu.
(6) CÏlenstvõÂ v RadeÏ zanikaÂ
a) uplynutõÂm funkcÏnõÂho obdobõÂ cÏlena Rady,
b) dnem naÂsledujõÂcõÂm po dorucÏenõÂ vzdaÂnõÂ se funkce
prÏedsedovi vlaÂdy,
c) dnem naÂsledujõÂcõÂm po dni dorucÏenõÂ põÂsemneÂho
rozhodnutõÂ prÏedsedy vlaÂdy o odvolaÂnõÂ cÏlena Rady
z funkce, poprÏõÂpadeÏ dnem uvedenyÂm v põÂsemneÂm
rozhodnutõÂ o odvolaÂnõÂ cÏlena Rady z funkce,
d) dnem nabytõÂ praÂvnõÂ moci rozsudku, jõÂmzÏ byl cÏlen
Rady zbaven zpuÊsobilosti k praÂvnõÂm uÂkonuÊm
nebo jõÂmzÏ byla jeho zpuÊsobilost k praÂvnõÂm uÂkonuÊm omezena,
e) dnem nabytõÂ praÂvnõÂ moci rozsudku, kteryÂm byl
cÏlen Rady odsouzen pro neÏkteryÂ z trestnyÂch cÏinuÊ
uvedenyÂch v odstavci 3 põÂsm. d),
f) uÂmrtõÂm nebo prohlaÂsÏenõÂm za mrtveÂho.
(7) PoslaneckaÂ sneÏmovna muÊzÏe navrhnout prÏedsedovi vlaÂdy odvolaÂnõÂ cÏlena Rady z funkce z teÏchto
duÊvoduÊ:
a) nevykonaÂvaÂ-li rÏaÂdneÏ svoji funkci,
b) nesplnÏuje-li podmõÂnky pro vyÂkon funkce uvedeneÂ
v tomto zaÂkoneÏ,
c) dopustil-li se takoveÂho jednaÂnõÂ, ktereÂ zpochybnÏuje jeho nestrannost, nezaÂvislost nebo nestrannost Rady.
(8) CÏlenu Rady, kteryÂ byl v souvislosti s trestnõÂm
stõÂhaÂnõÂm vzat do vazby, pozastavõÂ prÏedseda vlaÂdy na
dobu vazby vyÂkon funkce cÏlena Rady, navrhne-li to
PoslaneckaÂ sneÏmovna.
(9) S funkcõÂ cÏlena Rady je neslucÏitelnaÂ funkce prezidenta CÏeskeÂ republiky, poslance, senaÂtora, cÏlena
vlaÂdy, soudce, staÂtnõÂho zaÂstupce, cÏlena NejvysÏsÏõÂho
kontrolnõÂho uÂrÏadu, cÏlena bankovnõÂ rady CÏeskeÂ naÂrodnõÂ
banky, funkce cÏlena Rady CÏeskeÂ tiskoveÂ kancelaÂrÏe,
cÏlena Rady CÏeskeÂ televize, cÏlena Rady CÏeskeÂho rozhlasu.
(10) CÏlenoveÂ Rady vykonaÂvajõÂ sveÂ funkce osobneÏ
a pro jejich vyÂkon nesmeÏjõÂ prÏijõÂmat zÏaÂdneÂ pokyny a instrukce.
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(11) CÏlenoveÂ Rady nesmeÏjõÂ zastaÂvat funkce v politickyÂch stranaÂch nebo hnutõÂch a vystupovat v jejich
prospeÏch.
(12) CÏlenoveÂ Rady ani osoby jim blõÂzkeÂ nesmeÏjõÂ
zastaÂvat ani neplaceneÂ funkce v jakyÂchkoliv orgaÂnech
spolecÏnostõÂ, ktereÂ podnikajõÂ v oblasti hromadnyÂch sdeÏlovacõÂch prostrÏedkuÊ, audiovize a reklamy. CÏlenoveÂ
Rady ani osoby jim blõÂzkeÂ se daÂle nesmeÏjõÂ podõÂlet na
podnikaÂnõÂ obchodnõÂch spolecÏnostõÂ, ktereÂ puÊsobõÂ v oblasti hromadnyÂch sdeÏlovacõÂch prostrÏedkuÊ nebo v oblasti
audiovize a reklamy, a poskytovat prÏõÂmo nebo zprostrÏedkovaneÏ za uÂplatu poradenskou nebo obdobnou
pomoc provozovateluÊm vysõÂlaÂnõÂ a provozovateluÊm
prÏevzateÂho vysõÂlaÂnõÂ.
(13) Pokud vykonaÂvajõÂ vedle sveÂ funkce vyÂdeÏlecÏnou cÏinnost, jsou povinni cÏinit tak zpuÊsobem, kteryÂ
neohrozõÂ rÏaÂdnyÂ vyÂkon funkce cÏlena Rady. CÏlenoveÂ
Rady nesmeÏjõÂ vykonaÂvat ani veÏdeckou, pedagogickou,
literaÂrnõÂ, publicistickou a umeÏleckou cÏinnost zpuÊsobem, jõÂmzÏ by mohli narusÏit nebo ohrozit duÊveÏru v nezaÂvislost a nestrannost Rady.
§8
JednaÂnõÂ Rady
(1) Pokud zaÂkon nestanovõÂ jinak (odstavec 2), je
Rada zpuÊsobilaÂ se usnaÂsÏet, je-li prÏõÂtomna nadpolovicÏnõÂ
veÏtsÏina jejõÂch cÏlenuÊ a je-li soucÏasneÏ prÏõÂtomen prÏedseda
Rady nebo neÏkteryÂ z mõÂstoprÏedseduÊ.
(2) Rada rozhoduje nadpolovicÏnõÂ veÏtsÏinou hlasuÊ
svyÂch cÏlenuÊ, s vyÂjimkou rozhodnutõÂ o udeÏlenõÂ licence
podle § 18, prodlouzÏenõÂ licence podle § 12 odst. 8 azÏ 12
nebo o odneÏtõÂ licence podle § 63 nebo o zrusÏenõÂ registrace podle § 64, kdy je k rozhodnutõÂ trÏeba 9 hlasuÊ
cÏlenuÊ Rady.
(3) Z rozhodovaÂnõÂ Rady jsou vyloucÏeni cÏlenoveÂ
Rady, u nichzÏ se zrÏetelem na jejich pomeÏr k veÏci nebo
k uÂcÏastnõÂkuÊm rÏõÂzenõÂ nebo jejich zaÂstupcuÊm jsou duÊvodneÂ pochybnosti o jejich podjatosti. CÏlen Rady je
povinen oznaÂmit RadeÏ skutecÏnosti nasveÏdcÏujõÂcõÂ sveÂmu
vyloucÏenõÂ z projednaÂvaÂnõÂ a rozhodovaÂnõÂ veÏci, jakmile
se o nich dozvõÂ. O naÂmitce podjatosti rozhoduje Rada
bez zbytecÏneÂho odkladu.
(4) PrÏi jednaÂnõÂ se Rada rÏõÂdõÂ svyÂm jednacõÂm rÏaÂdem,
kteryÂ stanovõÂ zejmeÂna zpuÊsob hlasovaÂnõÂ a zpuÊsob zaznamenaÂvaÂnõÂ a zverÏejnÏovaÂnõÂ rozdõÂlnyÂch stanovisek
cÏlenuÊ Rady, zpuÊsob volby a odvolaÂvaÂnõÂ prÏedsedy Rady
a mõÂstoprÏedseduÊ Rady, jakozÏ i pravidla zastupovaÂnõÂ
prÏedsedy.

) ZaÂkon cÏ. 451/1991 Sb., kteryÂm se stanovõÂ neÏktereÂ dalsÏõÂ prÏedpoklady pro vyÂkon neÏkteryÂch funkcõÂ ve staÂtnõÂch orgaÂnech
a organizacõÂch CÏeskeÂ a SlovenskeÂ FederativnõÂ Republiky, CÏeskeÂ republiky a SlovenskeÂ republiky, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch
prÏedpisuÊ.
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(5) O hlasovaÂnõÂ se vede protokol, do ktereÂho se
zaznamenaÂvaÂ, jak jednotlivõÂ cÏlenoveÂ Rady hlasovali.

noveÂ Rady majõÂ naÂrok na plat, dalsÏõÂ plat a odchodneÂ
podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu.7)

§9
PrÏedseda Rady a mõÂstoprÏedsedoveÂ Rady

§ 11
ZabezpecÏenõÂ cÏinnosti Rady

(1) Rada volõÂ a odvolaÂvaÂ ze svyÂch cÏlenuÊ prÏedsedu
a 3 mõÂstoprÏedsedy.

(1) Rada hospodarÏõÂ s vlastnõÂm rozpocÏtem podle
zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu8) a jejõÂ cÏinnost je hrazena
ze samostatneÂ kapitoly staÂtnõÂho rozpocÏtu CÏeskeÂ republiky.
(2) UÂkoly spojeneÂ s odbornyÂm, organizacÏnõÂm
a technickyÂm zabezpecÏenõÂm cÏinnosti Rady zajisÏt'uje
UÂrÏad Rady, kteryÂ je orgaÂnem Rady, a jeho cÏinnost je
hrazena z rozpocÏtu Rady.
(3) VedoucõÂho UÂrÏadu Rady jmenuje a odvolaÂvaÂ
Rada. VedoucõÂ UÂrÏadu Rady je podrÏõÂzen prÏedsedovi
Rady.
(4) OstatnõÂ zameÏstnance UÂrÏadu Rady prÏijõÂmaÂ do
pracovnõÂho pomeÏru vedoucõÂ UÂrÏadu Rady.

(2) PrÏedseda Rady rÏõÂdõÂ cÏinnost Rady a jednaÂ jejõÂm
jmeÂnem.
(3) Rada prÏedsedu z funkce odvolaÂ,
a) nevykonaÂval-li funkci po dobu delsÏõÂ nezÏ 3 meÏsõÂce,
nebo
b) nesplnÏuje-li podmõÂnky pro vyÂkon funkce cÏlena
Rady, nebo
c) vyskytujõÂ-li se ve vyÂkonu jeho funkce opeÏtovneÏ
vaÂzÏneÂ nedostatky.
(4) VyÂkon funkce prÏedsedy Rady zanikaÂ
a) dnem zaÂniku jeho cÏlenstvõÂ v RadeÏ, nebo
b) uplynutõÂm obdobõÂ, na ktereÂ byl Radou zvolen,
nebo
c) dnem naÂsledujõÂcõÂm po dorucÏenõÂ põÂsemneÂho rozhodnutõÂ o odvolaÂnõÂ z funkce, nebo
d) dnem naÂsledujõÂcõÂm po dorucÏenõÂ põÂsemneÂho vzdaÂnõÂ
se funkce RadeÏ, nebo
e) uÂmrtõÂm nebo prohlaÂsÏenõÂm za mrtveÂho.
(5) Po dobu, kdy prÏedseda Rady nevykonaÂvaÂ
funkci, jej zastupuje jõÂm poveÏrÏenyÂ mõÂstoprÏedseda
Rady; odstavce 3 a 4 se prÏimeÏrÏeneÏ pouzÏijõÂ i na odvolaÂnõÂ
a zaÂnik funkce mõÂstoprÏedsedy.
(6) Byl-li prÏedseda Rady nebo mõÂstoprÏedseda
Rady odvolaÂn, je Rada povinna noveÂho prÏedsedu Rady
nebo mõÂstoprÏedsedu zvolit do 30 dnuÊ ode dne odvolaÂnõÂ.
(7) ObdobneÏ je Rada povinna ucÏinit v prÏõÂpadeÏ odstoupenõÂ cÏi ukoncÏenõÂ funkcÏnõÂho obdobõÂ prÏedsedy nebo
neÏktereÂho z mõÂstoprÏedseduÊ.
§ 10
PracovneÏpraÂvnõÂ vztah cÏlena Rady
(1) Pokud tento zaÂkon nestanovõÂ jinak, vztahujõÂ se
na cÏleny Rady ustanovenõÂ zaÂkonõÂku praÂce.
(2) PrÏedseda Rady, mõÂstoprÏedsedoveÂ Rady a cÏle-

7

(5) Plat a odmeÏna za pracovnõÂ pohotovost zaÂ rÏadu Rady se rÏõÂdõÂ zvlaÂsÏtnõÂm praÂvnõÂm
meÏstnancuÊ U
9
prÏedpisem. )
(6) Podrobnosti a organizaci cÏinnosti Rady
a UÂrÏadu Rady upravuje jednacõÂ rÏaÂd Rady a organizacÏnõÂ
Â rÏadu Rady.
rÏaÂd U
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A TELEVIZNIÂHO VYSIÂLAÂNIÂ SÏIÂR
Ï EDNICTVIÂM VYSIÂLACÏU
Ê
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§ 12
Licence
(1) Licenci udeÏluje Rada v rÏõÂzenõÂ o udeÏlenõÂ licence
(daÂle jen ¹licencÏnõÂ rÏõÂzenõÂª). Licence opravnÏuje provozovatele vysõÂlaÂnõÂ k rozhlasoveÂmu a televiznõÂmu vysõÂlaÂnõÂ a k sÏõÂrÏenõÂ teletextu v rozsahu a za podmõÂnek stanovenyÂch tõÂmto zaÂkonem a jinyÂmi praÂvnõÂmi prÏedpisy.
Licence vstupuje v platnost dnem, kdy rozhodnutõÂ

) ZaÂkon cÏ. 236/1995 Sb., o platu a dalsÏõÂch naÂlezÏitostech spojenyÂch s vyÂkonem funkce prÏedstaviteluÊ staÂtnõÂ moci a neÏkteryÂch
staÂtnõÂch orgaÂnuÊ a soudcuÊ, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
8
) ZaÂkon cÏ. 218/2000 Sb., o rozpocÏtovyÂch pravidlech a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch souvisejõÂcõÂch zaÂkonuÊ (rozpocÏtovaÂ pravidla), ve
zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
9
) ZaÂkon cÏ. 143/1992 Sb., o platu a odmeÏneÏ za pracovnõÂ pohotovost v rozpocÏtovyÂch a v neÏkteryÂch dalsÏõÂch organizacõÂch
a orgaÂnech, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
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Rady nabylo praÂvnõÂ moci s vyÂjimkou prÏõÂpadu podle
§ 18 odst. 2.

tra nenõÂ podstatnaÂ, Rada platnost licence neprodlouzÏõÂ
v teÂto cÏaÂsti.

(2) Samostatnou licenci k vysõÂlaÂnõÂ teletextu nelze
udeÏlit bez souhlasu provozovatele vysõÂlaÂnõÂ.

(12) Rada daÂle platnost licence neprodlouzÏõÂ v prÏõÂpadeÏ, zÏe provozovateli vysõÂlaÂnõÂ s licencõÂ byla opakovaneÏ pravomocnyÂm rozhodnutõÂm ulozÏena sankce za
zaÂvazÏneÂ porusÏenõÂ naÂsledujõÂcõÂch povinnostõÂ:
a) zarÏadil do vysõÂlaÂnõÂ porÏady, ktereÂ propagujõÂ vaÂlku
nebo lõÂcÏõÂ krutaÂ nebo jinak nelidskaÂ jednaÂnõÂ takovyÂm zpuÊsobem, kteryÂ je jejich zlehcÏovaÂnõÂm,
omlouvaÂnõÂm nebo schvalovaÂnõÂm,
b) zarÏadil do vysõÂlaÂnõÂ porÏady, ktereÂ podneÏcovaly
k nenaÂvisti z duÊvodu rasy, pohlavõÂ, naÂbozÏenstvõÂ,
naÂrodnosti nebo prÏõÂslusÏnosti k urcÏiteÂ skupineÏ obyvatelstva,
c) zarÏadil do vysõÂlaÂnõÂ porÏady, ktereÂ bezduÊvodneÏ zobrazujõÂ osoby umõÂrajõÂcõÂ nebo vystaveneÂ teÏzÏkeÂmu
teÏlesneÂmu nebo dusÏevnõÂmu utrpenõÂ zpuÊsobem snizÏujõÂcõÂm lidskou duÊstojnost,
d) zarÏadil do vysõÂlaÂnõÂ podprahovaÂ sdeÏlenõÂ,
e) zarÏadil do vysõÂlaÂnõÂ porÏady, ktereÂ mohou vaÂzÏneÏ narusÏit fyzickyÂ, psychickyÂ nebo mravnõÂ vyÂvoj deÏtõÂ
a mladistvyÂch tõÂm, zÏe obsahujõÂ pornografii a hrubeÂ
samouÂcÏelneÂ naÂsilõÂ,
f) prÏevedl bez prÏedchozõÂho souhlasu Rady na trÏetõÂ
osoby podõÂl ve spolecÏnosti provozovatele vysõÂlaÂnõÂ
s licencõÂ, a porusÏil tak povinnost uvedenou v § 21
odst. 6 a 7.

(3) Rada je opraÂvneÏna vydat licenci k vysõÂlaÂnõÂ sÏõÂrÏeneÂmu prostrÏednictvõÂm
a) vysõÂlacÏuÊ,
b) druzÏic a kabelovyÂch systeÂmuÊ.
(4) Na udeÏlenõÂ licence nenõÂ praÂvnõÂ naÂrok, pokud
nenõÂ daÂle stanoveno jinak.
(5) Licence se udeÏluje na dobu urcÏitou, a to nejdeÂle na dobu
a) 8 let k rozhlasoveÂmu vysõÂlaÂnõÂ,
b) 12 let k televiznõÂmu vysõÂlaÂnõÂ.
(6) Provozovatel rozhlasoveÂho vysõÂlaÂnõÂ s licencõÂ je
povinen zahaÂjit vysõÂlaÂnõÂ nejdeÂle do 180 dnuÊ a provozovatel televiznõÂho vysõÂlaÂnõÂ s licencõÂ do 360 dnuÊ od nabytõÂ
praÂvnõÂ moci rozhodnutõÂ o udeÏlenõÂ licence.
(7) Licence je neprÏevoditelnaÂ na jinou osobu.
(8) Na zÏaÂdost provozovatele vysõÂlaÂnõÂ s licencõÂ
Rada dobu platnosti licence prodlouzÏõÂ. Dobu platnosti
licence lze prodlouzÏit jedenkraÂt, a to u rozhlasoveÂho
vysõÂlaÂnõÂ na dobu 8 let a u televiznõÂho vysõÂlaÂnõÂ na dobu
12 let. Na zÏaÂdost provozovatele vysõÂlaÂnõÂ s licencõÂ muÊzÏe
Rada prodlouzÏit dobu platnosti licence i na kratsÏõÂ
dobu.
(9) V zÏaÂdosti o prodlouzÏenõÂ licence muÊzÏe provozovatel vysõÂlaÂnõÂ s licencõÂ zaÂrovenÏ pozÏaÂdat o souhlas se
zmeÏnou praÂvnõÂ formy spolecÏnosti; Rada zÏaÂdosti vyhovõÂ, puÊjde-li o zmeÏnu na akciovou spolecÏnost s akciemi zneÏjõÂcõÂmi na jmeÂno.
(10) Provozovatel vysõÂlaÂnõÂ s licencõÂ muÊzÏe põÂsemneÏ
pozÏaÂdat Radu o prodlouzÏenõÂ doby platnosti licence, na
zaÂkladeÏ ktereÂ vysõÂlaÂ. Tato zÏaÂdost musõÂ byÂt RadeÏ dorucÏena
a) u celoplosÏneÂho rozhlasoveÂho vysõÂlaÂnõÂ v obdobõÂ od
pocÏaÂtku 36. do konce 30. meÏsõÂce prÏed pozbytõÂm
platnosti staÂvajõÂcõÂ licence,
b) u celoplosÏneÂho televiznõÂho vysõÂlaÂnõÂ v obdobõÂ od
pocÏaÂtku 48. do konce 42. meÏsõÂce prÏed pozbytõÂm
platnosti staÂvajõÂcõÂ licence,
c) u mõÂstnõÂho rozhlasoveÂho nebo televiznõÂho vysõÂlaÂnõÂ
v obdobõÂ od pocÏaÂtku 36. do konce 30. meÏsõÂce prÏed
pozbytõÂm platnosti staÂvajõÂcõÂ licence.
(11) Rada platnost licence neprodlouzÏõÂ v prÏõÂpadeÏ,
zÏe zÏadatel nesplnÏuje podmõÂnky podle § 13 odst. 3
nebo dosÏlo-li ke zmeÏneÏ plaÂnu vyuzÏitõÂ kmitocÏtoveÂho
spektra urcÏeneÂho pro rozhlasoveÂ cÏi televiznõÂ vysõÂlaÂnõÂ
z duÊvodu plneÏnõÂ mezinaÂrodnõÂ smlouvy tyÂkajõÂcõÂ se
koordinace kmitocÏtuÊ a tato zmeÏna by podstatnyÂm zpuÊsobem znemozÏnila vysõÂlaÂnõÂ provozovatele vysõÂlaÂnõÂ s licencõÂ; pokud zmeÏna plaÂnu vyuzÏitõÂ kmitocÏtoveÂho spek-

§ 13
UÂcÏastnõÂci licencÏnõÂho rÏõÂzenõÂ
(1) UÂcÏastnõÂky licencÏnõÂho rÏõÂzenõÂ jsou vsÏichni zÏadateleÂ o udeÏlenõÂ licence, jejichzÏ zÏaÂdost byla dorucÏena
RadeÏ ve lhuÊteÏ stanoveneÂ ve vyhlaÂsÏenõÂ licencÏnõÂho rÏõÂzenõÂ
(§ 15 odst. 2).
(2) Podat zÏaÂdost o licenci muÊzÏe praÂvnickaÂ osoba
nebo fyzickaÂ osoba uvedenaÂ v § 3 odst. 2 azÏ 4.
(3) ZÏadatel o licenci splnÏuje prÏedpoklady pro
uÂcÏast v licencÏnõÂm rÏõÂzenõÂ, jestlizÏe
a) na jeho majetek nebyl prohlaÂsÏen konkurz nebo na
jeho majetek nebylo zahaÂjeno konkurznõÂ rÏõÂzenõÂ
nebo rÏõÂzenõÂ o vyrovnaÂnõÂ anebo nevstoupil do likvidace,
b) prokaÂzÏe, zÏe nemaÂ v evidenci danõÂ zachyceny danÏoveÂ nedoplatky,
c) prokaÂzÏe, zÏe nemaÂ splatnyÂ nedoplatek pojistneÂho
na verÏejneÂ zdravotnõÂ pojisÏteÏnõÂ, pojistneÂho na sociaÂlnõÂ zabezpecÏenõÂ nebo prÏõÂspeÏvku na staÂtnõÂ politiku zameÏstnanosti,
d) mu nebyla v poslednõÂch 5 letech zrusÏena licence
nebo registrace; tento prÏedpoklad neplatõÂ v prÏõÂpadech, kdy licence nebo registrace byly zrusÏeny na
zÏaÂdost provozovatele,
e) nebyl pravomocneÏ odsouzen pro trestnyÂ cÏin spaÂ-
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chanyÂ uÂmyslneÏ. Je-li zÏadatelem o licenci praÂvnickaÂ
osoba, vztahuje se tato podmõÂnka i na fyzickeÂ osoby, ktereÂ jsou jejõÂm statutaÂrnõÂm orgaÂnem nebo
jsou cÏleny jejõÂho statutaÂrnõÂho nebo kontrolnõÂho
orgaÂnu,
f) nenõÂ spolecÏnõÂkem provozovatele vysõÂlaÂnõÂ ze zaÂkona ani obchodnõÂch spolecÏnostõÂ zrÏõÂzenyÂch provozovatelem vysõÂlaÂnõÂ ze zaÂkona.
(4) UÂcÏastnõÂk licencÏnõÂho rÏõÂzenõÂ nemaÂ praÂvo nahlõÂzÏet do cÏaÂsti spisu tyÂkajõÂcõÂ se jineÂho uÂcÏastnõÂka. Rada
ucÏinõÂ vhodnaÂ opatrÏenõÂ, aby se uÂcÏastnõÂk licencÏnõÂho rÏõÂzenõÂ nemohl seznaÂmit s uÂdaji o zpuÊsobu technickeÂho,
organizacÏnõÂho a financÏnõÂho zajisÏteÏnõÂ vysõÂlaÂnõÂ jineÂho
uÂcÏastnõÂka.
§ 14
ZÏaÂdost o licenci
(1) ZÏaÂdost o licenci musõÂ obsahovat naÂsledujõÂcõÂ
zaÂkladnõÂ uÂdaje:
a) u praÂvnickeÂ osoby obchodnõÂ firmu, sõÂdlo, praÂvnõÂ
formu, identifikacÏnõÂ cÏõÂslo (bylo-li prÏideÏleno),
jmeÂno, prÏõÂjmenõÂ a rodneÂ cÏõÂslo osoby opraÂvneÏneÂ
za ni jednat. Je-li zÏadatel o licenci zahranicÏnõÂ praÂvnickou osobou, uvede teÂzÏ uÂdaje o umõÂsteÏnõÂ a oznacÏenõÂ organizacÏnõÂ slozÏky na uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky, jmeÂno, prÏõÂjmenõÂ a rodneÂ cÏõÂslo (bylo-li prÏideÏleno), jinak datum narozenõÂ vedoucõÂho organizacÏnõÂ slozÏky a adresu jeho pobytu na uÂzemõÂ CÏeskeÂ
republiky; je-li ustanoven zaÂstupce, musõÂ teÂzÏ obsahovat jeho jmeÂno, prÏõÂjmenõÂ a mõÂsto trvaleÂho pobytu,
b) u fyzickeÂ osoby jmeÂno, prÏõÂjmenõÂ, rodneÂ cÏõÂslo
(bylo-li prÏideÏleno), jinak datum narozenõÂ, bydlisÏteÏ, doklad o trvaleÂm pobytu na uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky, daÂle obchodnõÂ firmu, identifikacÏnõÂ cÏõÂslo
(bylo-li prÏideÏleno), jinak datum zahaÂjenõÂ podnikaÂnõÂ a adresu bydlisÏteÏ. Je-li zÏadatel o licenci zahranicÏnõÂ fyzickou osobou, uvede adresu bydlisÏteÏ
mimo uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky a adresu pobytu na
uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky, pokud mu byl povolen,
uÂdaje o umõÂsteÏnõÂ a oznacÏenõÂ organizacÏnõÂ slozÏky
na uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky, jmeÂno, prÏõÂjmenõÂ a rodneÂ
cÏõÂslo (bylo-li prÏideÏleno), jinak datum narozenõÂ vedoucõÂho organizacÏnõÂ slozÏky a adresu jeho pobytu
na uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky,
c) uÂdaje podle põÂsmene a) nebo b) o vsÏech spolecÏnõÂcõÂch a osobaÂch, ktereÂ jsou statutaÂrnõÂm orgaÂnem
nebo cÏlenem statutaÂrnõÂho nebo kontrolnõÂho
orgaÂnu, je-li zÏadatel o licenci praÂvnickou osobou,
d) uÂdaje o vyÂsÏi zaÂkladnõÂho jmeÏnõÂ, o podõÂlech na hlasovacõÂch praÂvech a vkladech spolecÏnõÂkuÊ, jsou-li
povinneÂ, a to vcÏetneÏ urcÏenõÂ druhu a peneÏzÏnõÂho
oceneÏnõÂ nepeneÏzÏityÂch vkladuÊ, je-li zÏadatel o licenci
praÂvnickou osobou,
e) oznacÏenõÂ (naÂzev) programu,
f) cÏasovyÂ a uÂzemnõÂ rozsah vysõÂlaÂnõÂ,
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g) zaÂkladnõÂ programovou specifikaci, vcÏetneÏ uÂdaje
o cÏaÂsti programu prÏevzateÂho od jineÂho provozovatele vysõÂlaÂnõÂ,
h) u zÏadatele o provozovaÂnõÂ televiznõÂho vysõÂlaÂnõÂ navrhovanyÂ podõÂl celkoveÂho vysõÂlacõÂho cÏasu, kteryÂ
by meÏl byÂt vyhrazen vysõÂlaÂnõÂ evropskyÂch deÏl
a evropskyÂch deÏl vyrobenyÂch nezaÂvislyÂmi vyÂrobci, tyÂkaÂ-li se zÏaÂdost provozovaÂnõÂ televiznõÂho
vysõÂlaÂnõÂ,
i) uÂdaje a doklady o vyÂsÏi financÏnõÂch prostrÏedkuÊ,
ktereÂ je schopen vynalozÏit na provozovaÂnõÂ rozhlasoveÂho a televiznõÂho vysõÂlaÂnõÂ.
(2) ZaÂkladnõÂ uÂdaje uvedeneÂ v odstavci 1 doklaÂdaÂ
zÏadatel zakladatelskou nebo spolecÏenskou smlouvou,
poprÏ. zakladatelskou listinou, stanovami, seznamem
akcionaÂrÏuÊ, vyÂpisem z obchodnõÂho rejstrÏõÂku nebo obdobneÂho rejstrÏõÂku ne starsÏõÂm nezÏ 3 meÏsõÂce, dokladem
o pobytu. K zÏaÂdosti o licenci zÏadatel soucÏasneÏ prÏipojuje potvrzenõÂ prÏõÂslusÏneÂho orgaÂnu ne starsÏõÂ nezÏ 3 meÏsõÂce o tom, zÏe zÏadatel o licenci nemaÂ v evidenci danõÂ
zachyceny danÏoveÂ nedoplatky a zÏe nemaÂ splatnyÂ nedoplatek pojistneÂho na verÏejneÂ zdravotnõÂ pojisÏteÏnõÂ, pojistneÂho na sociaÂlnõÂ zabezpecÏenõÂ nebo prÏõÂspeÏvku na
staÂtnõÂ politiku zameÏstnanosti, vyÂpis z evidence RejstrÏõÂku trestuÊ ne starsÏõÂ nezÏ 30 dnuÊ zÏadatele o licenci
a cÏlenuÊ jeho statutaÂrnõÂho a kontrolnõÂho orgaÂnu.
(3) Je-li zÏadatel provozovatelem vysõÂlaÂnõÂ nebo
provozovatelem prÏevzateÂho vysõÂlaÂnõÂ v CÏeskeÂ republice
nebo v zahranicÏõÂ nebo vydavatelem periodickeÂho tisku
v CÏeskeÂ republice nebo v zahranicÏõÂ anebo uÂcÏastnõÂkem
spolecÏnosti jineÂho provozovatele vysõÂlaÂnõÂ nebo spolecÏnosti vydaÂvajõÂcõÂ periodickyÂ tisk v CÏeskeÂ republice nebo
v zahranicÏõÂ, uvede obdobneÂ uÂdaje uvedeneÂ vyÂsÏe teÂzÏ
o teÏchto aktivitaÂch.
(4) ZÏadatel je povinen v pruÊbeÏhu licencÏnõÂho rÏõÂzenõÂ
neprodleneÏ ohlaÂsit RadeÏ zmeÏny uÂdajuÊ uvaÂdeÏnyÂch v zÏaÂdosti o licenci, ktereÂ nastaly po podaÂnõÂ zÏaÂdosti.
(5) Pokud zÏaÂdost nemaÂ prÏedepsaneÂ naÂlezÏitosti,
vyzve põÂsemneÏ Rada uÂcÏastnõÂka, aby v prÏimeÏrÏeneÂ lhuÊteÏ,
kteraÂ nesmõÂ byÂt kratsÏõÂ nezÏ 15 dnuÊ, odstranil nedostatky.
V prÏõÂpadeÏ, zÏe zÏadatel nedostatky neodstranõÂ ve stanoveneÂ lhuÊteÏ, Rada zÏaÂdost odmõÂtne. Po dobu lhuÊty k odstraneÏnõÂ nedostatkuÊ se spolecÏneÂ licencÏnõÂ rÏõÂzenõÂ neprÏerusÏuje.
§ 15
ZahaÂjenõÂ licencÏnõÂho rÏõÂzenõÂ
(1) LicencÏnõÂ rÏõÂzenõÂ se zahajuje z vlastnõÂho podneÏtu Rady vyhlaÂsÏenõÂm licencÏnõÂho rÏõÂzenõÂ.
(2) Rada ve vyhlaÂsÏenõÂ licencÏnõÂho rÏõÂzenõÂ stanovõÂ
lhuÊtu a mõÂsto podaÂnõÂ zÏaÂdosti o licenci, cÏasovyÂ a uÂzemnõÂ
rozsah a soubor technickyÂch parametruÊ prÏedpoklaÂdaneÂho vysõÂlaÂnõÂ; u licencÏnõÂho rÏõÂzenõÂ na celoplosÏneÂ vysõÂlaÂnõÂ Rada stanovõÂ pozÏadavky na zaÂkladnõÂ programovou
specifikaci celoplosÏneÂho vysõÂlaÂnõÂ (daÂle jen ¹pozÏa-
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davkyª). Rada oznaÂmenõÂ o vyhlaÂsÏenõÂ licencÏnõÂho rÏõÂzenõÂ
zverÏejnõÂ na uÂrÏednõÂ desce, nejmeÂneÏ ve dvou celostaÂtnõÂch
denõÂcõÂch a zpuÊsobem umozÏnÏujõÂcõÂm daÂlkovyÂ prÏõÂstup.

stanoviska pouze osoby, ktereÂ k tomu majõÂ vyÂslovneÂ
svolenõÂ prÏedsedy Rady nebo jõÂm poveÏrÏeneÂho cÏlena
Rady.

(3) Rada odmõÂtne zÏaÂdosti o licenci dorucÏeneÂ po
stanoveneÂ lhuÊteÏ a zÏaÂdosti, ktereÂ jsou v rozporu s vyhlaÂsÏenyÂmi pozÏadavky.

(9) PrÏedmeÏtem verÏejneÂho slysÏenõÂ nemohou byÂt
skutecÏnosti chraÂneÏneÂ podle zvlaÂsÏtnõÂch praÂvnõÂch prÏedpisuÊ.

(4) O zÏaÂdostech dorucÏenyÂch RadeÏ ve lhuÊteÏ podle
odstavce 2 se vede spolecÏneÂ licencÏnõÂ rÏõÂzenõÂ.

(10) Za neprÏõÂstojneÂ narusÏovaÂnõÂ verÏejneÂho slysÏenõÂ
muÊzÏe prÏedseda Rady nebo jõÂm poveÏrÏenyÂ cÏlen Rady
zaÂstupce verÏejnosti napomenout a za opakovaneÂ neprÏõÂstojneÂ narusÏovaÂnõÂ verÏejneÂho slysÏenõÂ vykaÂzat z jednacõÂch
prostor nejdeÂle do konce jednacõÂho dne, v neÏmzÏ k vykaÂzaÂnõÂ dosÏlo.

§ 16
VerÏejneÂ slysÏenõÂ
(1) Ve lhuÊteÏ 90 dnuÊ ode dne zahaÂjenõÂ licencÏnõÂho
rÏõÂzenõÂ narÏõÂdõÂ prÏedseda Rady konaÂnõÂ verÏejneÂho slysÏenõÂ.
(2) VerÏejneÂ slysÏenõÂ je urcÏeno k projednaÂnõÂ otaÂzek
tyÂkajõÂcõÂch se programoveÂ skladby navrhovaneÂ jednotlivyÂmi uÂcÏastnõÂky licencÏnõÂho rÏõÂzenõÂ.
(3) Ve verÏejneÂm slysÏenõÂ konaneÂm v raÂmci licencÏnõÂho rÏõÂzenõÂ k jineÂmu nezÏ mõÂstnõÂmu televiznõÂmu vysõÂlaÂnõÂ
musõÂ byÂt projednaÂna otaÂzka zastoupenõÂ evropskyÂch
deÏl, evropskyÂch deÏl vyrobenyÂch nezaÂvislyÂmi vyÂrobci
a deÏl soucÏasneÂ evropskeÂ tvorby v navrhovaneÂ programoveÂ skladbeÏ televiznõÂho vysõÂlaÂnõÂ jednotlivyÂch uÂcÏastnõÂkuÊ licencÏnõÂho rÏõÂzenõÂ k provozovaÂnõÂ televiznõÂho vysõÂlaÂnõÂ.
(4) Ve verÏejneÂm slysÏenõÂ navrhnou uÂcÏastnõÂci licencÏnõÂho rÏõÂzenõÂ zneÏnõÂ licencÏnõÂch podmõÂnek, ktereÂ se v prÏõÂpadeÏ udeÏlenõÂ licence stanou licencÏnõÂmi podmõÂnkami
podle § 18 odst. 4, s vyÂjimkou podmõÂnek podle põÂsmene c), ktereÂ stanovõÂ Rada po dohodeÏ s uÂcÏastnõÂkem
rÏõÂzenõÂ.
(5) PozvaÂnka na verÏejneÂ slysÏenõÂ, kterou je Rada
povinna zaslat vsÏem uÂcÏastnõÂkuÊm licencÏnõÂho rÏõÂzenõÂ nejpozdeÏji 14 dnuÊ prÏed konaÂnõÂm verÏejneÂho slysÏenõÂ, musõÂ
obsahovat
a) mõÂsto a termõÂn konaÂnõÂ verÏejneÂho slysÏenõÂ,
b) oznacÏenõÂ vsÏech uÂcÏastnõÂkuÊ licencÏnõÂho rÏõÂzenõÂ, vcÏetneÏ
adresy jejich sõÂdla, jde-li o praÂvnickeÂ osoby, anebo
adresy jejich bydlisÏteÏ nebo mõÂsta pobytu, poprÏõÂpadeÏ mõÂsta podnikaÂnõÂ, jde-li o fyzickeÂ osoby,
c) prÏedmeÏt jednaÂnõÂ vymezenyÂ ve vztahu k jednotlivyÂm uÂcÏastnõÂkuÊm licencÏnõÂho rÏõÂzenõÂ.
(6) KonaÂnõÂ verÏejneÂho slysÏenõÂ oznamuje Rada vyveÏsÏenõÂm pozvaÂnky na sveÂ uÂrÏednõÂ desce a prostrÏednictvõÂm hromadnyÂch sdeÏlovacõÂch prostrÏedkuÊ a zpuÊsobem
umozÏnÏujõÂcõÂm daÂlkovyÂ prÏõÂstup nejpozdeÏji 14 dnuÊ prÏed
konaÂnõÂm verÏejneÂho slysÏenõÂ.
(7) VerÏejneÂ slysÏenõÂ zahajuje, rÏõÂdõÂ a ukoncÏuje prÏedseda Rady nebo jõÂm poveÏrÏenyÂ cÏlen Rady.
(8) KromeÏ pozvanyÂch uÂcÏastnõÂkuÊ licencÏnõÂho rÏõÂzenõÂ
mohou prÏi verÏejneÂm slysÏenõÂ k projednaÂvanyÂm otaÂzkaÂm
vystoupit, podaÂvat põÂsemneÂ naÂvrhy a vyjadrÏovat svaÂ

(11) Z verÏejneÂho slysÏenõÂ se porÏizuje zvukovyÂ zaÂznam. O verÏejneÂm slysÏenõÂ se vyhotovuje protokol, jehozÏ soucÏaÂstõÂ jsou uÂdaje o jeho konaÂnõÂ, uÂcÏasti na neÏm,
texty jednotlivyÂch vystoupenõÂ, põÂsemneÏ podaneÂ naÂvrhy
a stanoviska. Protokol je verÏejnyÂ a od trÏetõÂho dne po
konaÂnõÂ verÏejneÂho slysÏenõÂ musõÂ byÂt na vyzÏaÂdaÂnõÂ prÏedlozÏen k nahleÂdnutõÂ v sõÂdle Rady.
§ 17
SkutecÏnosti vyÂznamneÂ pro rozhodovaÂnõÂ
o zÏaÂdostech o udeÏlenõÂ licencõÂ
(1) PrÏi rozhodovaÂnõÂ o udeÏlenõÂ licence Rada hodnotõÂ
a) ekonomickou, organizacÏnõÂ a technickou prÏipravenost zÏadatele k zajisÏteÏnõÂ vysõÂlaÂnõÂ, vcÏetneÏ vyÂsledkuÊ
dosavadnõÂho podnikaÂnõÂ zÏadatele v oblasti rozhlasoveÂho a televiznõÂho vysõÂlaÂnõÂ, pokud v teÂto oblasti
podnikal,
b) transparentnost vlastnickyÂch vztahuÊ ve spolecÏnosti zÏadatele,
c) prÏõÂnos programoveÂ skladby navrhovaneÂ zÏadatelem
o licenci k rozmanitosti staÂvajõÂcõÂ nabõÂdky programuÊ rozhlasoveÂho nebo televiznõÂho vysõÂlaÂnõÂ na
uÂzemõÂ, ktereÂ by meÏlo byÂt rozhlasovyÂm nebo televiznõÂm vysõÂlaÂnõÂm pokryto,
d) zastoupenõÂ evropskeÂ tvorby (§ 42), tvorby evropskyÂch nezaÂvislyÂch producentuÊ a soucÏasneÂ tvorby
(§ 43) v navrhovaneÂ programoveÂ skladbeÏ televiznõÂho vysõÂlaÂnõÂ, jde-li o licenci k televiznõÂmu vysõÂlaÂnõÂ,
e) prÏõÂnos uchazecÏe pro rozvoj puÊvodnõÂ tvorby,
f) v televiznõÂm vysõÂlaÂnõÂ prÏipravenost zÏadatele opatrÏit
urcÏiteÂ procento vysõÂlanyÂch porÏaduÊ skrytyÂmi nebo
otevrÏenyÂmi titulky pro sluchoveÏ postizÏeneÂ,
g) prÏõÂnos zÏadatele k zajisÏteÏnõÂ rozvoje kultury naÂrodnostnõÂch, etnickyÂch a jinyÂch mensÏin v CÏeskeÂ republice.
(2) Licenci nelze udeÏlit uchazecÏi, ktereÂmu byla
licence odejmuta nebo zrusÏena registrace v prÏedchaÂzejõÂcõÂch peÏti letech z duÊvoduÊ porusÏenõÂ zaÂkona a nebo
pokud osoba, kteraÂ prÏedklaÂdaÂ vyÂpis z evidence Rej-
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pravomocneÏ

odsouzena

pro

§ 18
RozhodnutõÂ o udeÏlenõÂ licence
(1) O udeÏlenõÂ licence rozhoduje Rada hlasovaÂnõÂm.
HlasovaÂnõÂ o udeÏlenõÂ licence probõÂhaÂ na neverÏejneÂm zasedaÂnõÂ Rady.
(2) Na zÏaÂdost zakladateluÊ, poprÏõÂpadeÏ orgaÂnuÊ
nebo osob opraÂvneÏnyÂch podat naÂvrh na zaÂpis praÂvnickeÂ osoby se sõÂdlem v CÏeskeÂ republice do obchodnõÂho rejstrÏõÂku, lze vydat rozhodnutõÂ o udeÏlenõÂ licence
prÏed zaÂpisem do tohoto rejstrÏõÂku, je-li prokaÂzaÂno, zÏe
praÂvnickaÂ osoba byla zalozÏena. TeÏmto osobaÂm vznikaÂ
opraÂvneÏnõÂ k vysõÂlaÂnõÂ dnem zaÂpisu do obchodnõÂho rejstrÏõÂku. ObdobneÏ se postupuje i u osob, ktereÂ nemajõÂ
sõÂdlo na uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky.
(3) RozhodnutõÂ o udeÏlenõÂ licence obsahuje vyÂrok
o udeÏlenõÂ licence jednomu ze zÏadateluÊ o licenci a o zamõÂtnutõÂ zÏaÂdostõÂ ostatnõÂch zÏadateluÊ, podrobneÂ oduÊvodneÏnõÂ, ktereÂ obsahuje kriteÂria, na zaÂkladeÏ kteryÂch byla
licence udeÏlena zÏadateli o licenci a zamõÂtnuty zÏaÂdosti
vsÏech ostatnõÂch uÂcÏastnõÂkuÊ rÏõÂzenõÂ, a poucÏenõÂ o opravneÂm
prostrÏedku.
(4) RozhodnutõÂ o udeÏlenõÂ licence daÂle obsahuje
a) oznacÏenõÂ provozovatele vysõÂlaÂnõÂ s licencõÂ,
b) oznacÏenõÂ (naÂzev) programu,
c) cÏasovyÂ a uÂzemnõÂ rozsah vysõÂlaÂnõÂ a soubor technickyÂch parametruÊ,
d) dobu, na kterou byla licence udeÏlena,
e) zaÂkladnõÂ programovou specifikaci a dalsÏõÂ programoveÂ podmõÂnky,
f) uÂzemnõÂ rozsah vysõÂlaÂnõÂ u kabelovyÂch systeÂmuÊ,
(daÂle jen ¹licencÏnõÂ podmõÂnkyª).
(5) V oduÊvodneÏnyÂch prÏõÂpadech Rada rozhodne,
zÏe licence se neudeÏluje zÏaÂdneÂmu z zÏadateluÊ.
§ 19
RozhodnutõÂ o zamõÂtnutõÂ zÏaÂdosti o licenci
Proti vyÂroku v rozhodnutõÂ Rady o zamõÂtnutõÂ zÏaÂdosti o licenci lze podat opravnyÂ prostrÏedek k soudu ve
lhuÊteÏ do 30 dnuÊ ode dne dorucÏenõÂ rozhodnutõÂ; o opravneÂm prostrÏedku soud rozhodne do 60 dnuÊ.
§ 20
OmezenõÂ a zmeÏna uÂzemnõÂho rozsahu vysõÂlaÂnõÂ
(1) Rada muÊzÏe omezit uÂzemnõÂ rozsah vysõÂlaÂnõÂ
provozovateli vysõÂlaÂnõÂ s licencõÂ a provozovateli vysõÂlaÂnõÂ
ze zaÂkona, kteryÂ po zahaÂjenõÂ vysõÂlaÂnõÂ v pruÊbeÏhu kalendaÂrÏnõÂho roku na teÂto cÏaÂsti uÂzemõÂ nevysõÂlal võÂce nezÏ
90 dnuÊ nebo efektivneÏ nevyuzÏõÂval prÏideÏlenyÂ kmitocÏet;
do teÂto doby se nezapocÏõÂtaÂvaÂ doba, po kterou vysõÂlaÂnõÂ
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nebo efektivnõÂmu vyuzÏõÂvaÂnõÂ kmitocÏtu braÂnily oduÊvodneÏneÂ technickeÂ prÏekaÂzÏky.
(2) Rada rovneÏzÏ muÊzÏe zmeÏnit uÂzemnõÂ rozsah vysõÂlaÂnõÂ, pokud ji k tomu zavazuje mezinaÂrodnõÂ smlouva,
kterou je CÏeskaÂ republika vaÂzaÂna.
(3) Rada muÊzÏe v nezbytnyÂch prÏõÂpadech se souhlasem provozovatele vysõÂlaÂnõÂ s licencõÂ a provozovatele
vysõÂlaÂnõÂ ze zaÂkona proveÂst zmeÏnu v souboru technickyÂch parametruÊ vysõÂlaÂnõÂ, pokud se tõÂm zaÂsadnõÂm zpuÊsobem nezmeÏnõÂ uÂzemnõÂ rozsah vysõÂlaÂnõÂ.
(4) Rada muÊzÏe vyhoveÏt põÂsemneÂ zÏaÂdosti provozovateluÊ vysõÂlaÂnõÂ s licencõÂ a provozovateluÊ vysõÂlaÂnõÂ ze zaÂkona o vyÂmeÏneÏ technickyÂch parametruÊ, nedojde-li vyÂmeÏnou k porusÏenõÂ mezinaÂrodnõÂ smlouvy, kterou je
CÏeskaÂ republika vaÂzaÂna, nebo zvlaÂsÏtnõÂho zaÂkona.
(5) JinyÂm zpuÊsobem nelze uÂzemnõÂ rozsah vysõÂlaÂnõÂ
meÏnit.
§ 21
ZmeÏna neÏkteryÂch skutecÏnostõÂ a zmeÏna licencÏnõÂch
podmõÂnek
(1) Provozovatel vysõÂlaÂnõÂ s licencõÂ je povinen
prÏedem pozÏaÂdat Radu o põÂsemnyÂ souhlas se zmeÏnou
teÏchto skutecÏnostõÂ uvedenyÂch v zÏaÂdosti o licenci:
a) oznacÏenõÂ naÂzvu programu,
b) zmeÏna cÏasoveÂho a uÂzemnõÂho rozsahu vysõÂlaÂnõÂ
a souboru technickyÂch parametruÊ,
c) zmeÏna uÂzemnõÂho rozsahu vysõÂlaÂnõÂ u kabelovyÂch
systeÂmuÊ,
d) zmeÏna licencÏnõÂch podmõÂnek,
e) zmeÏna vyÂsÏe zaÂkladnõÂho jmeÏnõÂ, zpuÊsobu rozdeÏlenõÂ
hlasovacõÂch praÂv, vkladu jednotlivyÂch spolecÏnõÂkuÊ
(vcÏetneÏ obsahoveÂ specifikace a financÏnõÂho ohodnocenõÂ nepeneÏzÏityÂch vkladuÊ) nebo cÏlenuÊ a vyÂsÏe
jejich obchodnõÂch podõÂluÊ, spolecÏenskeÂ nebo zakladatelskeÂ smlouvy, stanov a seznamu spolecÏnõÂkuÊ
nebo akcionaÂrÏuÊ.
(2) ZmeÏnu ostatnõÂch skutecÏnostõÂ uvaÂdeÏnyÂch v § 14
odst. 1 a 2 s vyÂjimkou zmeÏny praÂvnõÂ formy praÂvnickeÂ
osoby je provozovatel vysõÂlaÂnõÂ s licencõÂ povinen RadeÏ
oznaÂmit do 15 dnuÊ ode dne, kdy k teÏmto zmeÏnaÂm
dosÏlo.
(3) Rada je povinna rozhodnout o zmeÏneÏ skutecÏnostõÂ podle odstavce 1 do 60 dnuÊ ode dne, kdy jõÂ byla
dorucÏena zÏaÂdost provozovatele vysõÂlaÂnõÂ s licencõÂ. Pokud Rada v teÂto lhuÊteÏ nerozhodne, maÂ se za to, zÏe se
zmeÏnou vyslovila souhlas. Rada souhlas neudeÏlõÂ pouze
tehdy, pokud by zmeÏna vedla k neudeÏlenõÂ licence na
zaÂkladeÏ verÏejneÂho slysÏenõÂ. DuÊvody neudeÏlenõÂ souhlasu
musõÂ byÂt shodneÂ s kriteÂrii uvedenyÂmi v § 6 odst. 1
põÂsm. e). ZaÂkladnõÂ programovou specifikaci nelze meÏnit. Rada muÊzÏe rÏõÂzenõÂ prÏerusÏit v prÏõÂpadeÏ, zÏe je trÏeba
odstranit ve stanoveneÂ lhuÊteÏ nedostatky v zÏaÂdosti

o zmeÏnu nebo pokud bylo zahaÂjeno rÏõÂzenõÂ o prÏedbeÏzÏneÂ
otaÂzce.10) V takoveÂm prÏõÂpadeÏ Rada v rozhodnutõÂ o prÏerusÏenõÂ rÏõÂzenõÂ uvede, o jakou otaÂzku se jednaÂ; po dobu
prÏerusÏenõÂ rÏõÂzenõÂ lhuÊty nebeÏzÏõÂ.
(4) Doklady o schvaÂlenyÂch zmeÏnaÂch je provozovatel vysõÂlaÂnõÂ s licencõÂ povinen prÏedlozÏit RadeÏ
do 30 dnuÊ od jejich provedenõÂ. V prÏõÂpadeÏ zmeÏn, ktereÂ
se zapisujõÂ do obchodnõÂho rejstrÏõÂku, do 30 dnuÊ ode dne
zapsaÂnõÂ zmeÏn v obchodnõÂm rejstrÏõÂku.
(5) Rada muÊzÏe podmõÂnky licence zmeÏnit i v prÏõÂpadeÏ, zÏe je to nezbytneÂ k dodrzÏenõÂ mezinaÂrodnõÂch zaÂvazkuÊ, jimizÏ je CÏeskaÂ republika vaÂzaÂna.
(6) Provozovatel rozhlasoveÂho vysõÂlaÂnõÂ s licencõÂ,
kteryÂ je praÂvnickou osobou, nebo jeho spolecÏnõÂk muÊzÏe
po prÏedchozõÂm souhlasu Rady prÏevaÂdeÏt na trÏetõÂ osoby
podõÂl ve spolecÏnosti provozovatele rozhlasoveÂho vysõÂlaÂnõÂ s licencõÂ; Rada souhlas neudeÏlõÂ pouze tehdy, pokud
by dosÏlo k omezenõÂ plurality informacõÂ podle § 55 a 56.
OsobaÂm, ktereÂ byly spolecÏnõÂky praÂvnickeÂ osoby ke dni
vydaÂnõÂ rozhodnutõÂ o udeÏlenõÂ licence, musõÂ byÂt zachovaÂn alesponÏ 66% podõÂl nebo 66 % hlasovacõÂch praÂv po
dobu 2 rokuÊ od udeÏlenõÂ licence.
(7) Provozovatel televiznõÂho vysõÂlaÂnõÂ s licencõÂ,
kteryÂ je praÂvnickou osobou, nebo jeho spolecÏnõÂk muÊzÏe
po prÏedchozõÂm souhlasu Rady prÏevaÂdeÏt na trÏetõÂ osoby
podõÂl ve spolecÏnosti provozovatele televiznõÂho vysõÂlaÂnõÂ
s licencõÂ. Rada souhlas neudeÏlõÂ pouze tehdy, pokud by
dosÏlo k omezenõÂ plurality informacõÂ podle § 55 a 56.
OsobaÂm, ktereÂ byly spolecÏnõÂky praÂvnickeÂ osoby ke dni
vydaÂnõÂ rozhodnutõÂ o udeÏlenõÂ licence, musõÂ byÂt zachovaÂn alesponÏ 66% podõÂl nebo 66 % hlasovacõÂch praÂv po
dobu 2 rokuÊ od udeÏlenõÂ licence.
§ 22
KraÂtkodobaÂ licence
(1) Rada muÊzÏe svyÂm rozhodnutõÂm udeÏlit kraÂtkodobou licenci, vcÏetneÏ licence ke zkusÏebnõÂmu vysõÂlaÂnõÂ,
na dobu neprÏesahujõÂcõÂ 60 dnuÊ v pruÊbeÏhu jednoho kalendaÂrÏnõÂho roku. ZÏaÂdost o kraÂtkodobou licenci musõÂ
obsahovat naÂlezÏitosti uvedeneÂ v § 14.
(2) Rada je povinna rozhodnout o udeÏlenõÂ kraÂtkodobeÂ licence do 30 dnuÊ od dorucÏenõÂ zÏaÂdosti.
§ 23
ZkraÂceneÂ rÏõÂzenõÂ
(1) Na zaÂkladeÏ zÏaÂdosti bez vyhlaÂsÏenõÂ licencÏnõÂho
rÏõÂzenõÂ Rada rozhoduje ve zkraÂceneÂm rÏõÂzenõÂ
a) o prodlouzÏenõÂ doby platnosti licence podle § 12
odst. 8 azÏ 12,
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b) o souhlasu se zmeÏnou praÂvnõÂ formy spolecÏnosti,
c) o udeÏlenõÂ kraÂtkodobeÂ licence jednomu zÏadateli.
(2) O zÏaÂdostech ve zkraÂceneÂm rÏõÂzenõÂ Rada rozhodne nejpozdeÏji do 60 dnuÊ od jejich dorucÏenõÂ.
§ 24
ZaÂnik platnosti licence
Platnost licence zanikaÂ
a) uplynutõÂm doby, na kterou byla udeÏlena,
b) dnem zaÂniku praÂvnickeÂ osoby, ktereÂ byla licence
udeÏlena,
c) smrtõÂ fyzickeÂ osoby, ktereÂ byla licence udeÏlena,
d) dnem nabytõÂ praÂvnõÂ moci rozhodnutõÂ Rady o odejmutõÂ licence z duÊvoduÊ uvedenyÂch v § 63,
e) dnem nabytõÂ praÂvnõÂ moci rozsudku, kteryÂm byl
provozovatel vysõÂlaÂnõÂ s licencõÂ, kteryÂ je fyzickou
osobou, pravomocneÏ odsouzen pro zvlaÂsÏt' zaÂvazÏnyÂ
trestnyÂ cÏin nebo pro trestnyÂ cÏin hospodaÂrÏskyÂ nebo
trestnyÂ cÏin proti majetku,
f) dnem, ke ktereÂmu provozovatel vysõÂlaÂnõÂ s licencõÂ
pozÏaÂdal o ukoncÏenõÂ vysõÂlaÂnõÂ.
HLAVA I I
Ï
Â
Ï
Â
LICENCNI RIZENIÂ K PROVOZOVAÂNIÂ
ROZHLASOVEÂHO NEBO TELEVIZNIÂHO
Ï ENEÂHO PROSTR
Ï EDNICTVIÂM
VYSIÂLAÂNIÂ SÏIÂR
Ê
DRUZÏIC A KABELOVYÂCH SYSTEÂMU
§ 25
(1) LicencÏnõÂ rÏõÂzenõÂ k provozovaÂnõÂ vysõÂlaÂnõÂ sÏõÂrÏeneÂho prostrÏednictvõÂm druzÏic a kabelovyÂch systeÂmuÊ se
Â cÏastnõÂkem rÏõÂzahajuje z podneÏtu zÏadatele o licenci. U
zenõÂ je pouze zÏadatel o licenci.
(2) ZÏaÂdost o licenci musõÂ kromeÏ naÂlezÏitostõÂ stanovenyÂch v § 14 obsahovat
a) põÂsemnyÂ souhlas osoby opraÂvneÏneÂ k provozovaÂnõÂ
kabeloveÂ sõÂteÏ podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu
s umõÂsteÏnõÂm programu zÏadatele o licenci do kabeloveÂ sõÂteÏ, jde-li o vysõÂlaÂnõÂ programu prostrÏednictvõÂm kabeloveÂ sõÂteÏ a uÂcÏastnõÂk rÏõÂzenõÂ nemaÂ opraÂvneÏnõÂ ke zrÏõÂzenõÂ a provozovaÂnõÂ kabeloveÂ sõÂteÏ,
b) informaci o tom, ve kteryÂch staÂtech lze program
prÏijõÂmat, a specifikaci druzÏice, jde-li o vysõÂlaÂnõÂ
programu prostrÏednictvõÂm druzÏice.
(3) Rada je povinna narÏõÂdit ve lhuÊteÏ 30 dnuÊ ode
dne zahaÂjenõÂ licencÏnõÂho rÏõÂzenõÂ uÂstnõÂ jednaÂnõÂ s uÂcÏastnõÂkem licencÏnõÂho rÏõÂzenõÂ, ve ktereÂm uÂcÏastnõÂk navrhuje

) § 29 a 40 zaÂkona cÏ. 71/1967 Sb., o spraÂvnõÂm rÏõÂzenõÂ (spraÂvnõÂ rÏaÂd).
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programovou skladbu. O uÂstnõÂm jednaÂnõÂ se vyhotovuje
protokol.
(4) RozhodnutõÂ o udeÏlenõÂ licence musõÂ obsahovat
vyÂrok o udeÏlenõÂ licence, oduÊvodneÏnõÂ a poucÏenõÂ o opravneÂm prostrÏedku.
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dnem naÂsledujõÂcõÂm po uplynutõÂ teÂto lhuÊty; o tom Rada
vydaÂ prÏihlasÏovateli potvrzenõÂ.
(4) Rada zamõÂtne prÏihlaÂsÏku k registraci, jestlizÏe
a) prÏihlasÏovateli byla odejmuta licence nebo zrusÏena
registrace v prÏedchaÂzejõÂcõÂch peÏti letech z duÊvodu
porusÏovaÂnõÂ zaÂkona, nebo

(5) Rada licenci zÏadateli o licenci neudeÏlõÂ pouze
tehdy, pokud zÏadatel nesplnÏuje podmõÂnky podle § 13
odst. 3 nebo pokud navrhovanaÂ programovaÂ skladba
nesplnÏuje pozÏadavky podle § 31 a § 32 odst. 1.

b) osoba, kteraÂ prÏedklaÂdaÂ vyÂpis z evidence RejstrÏõÂku
trestuÊ, byla pravomocneÏ odsouzena pro uÂmyslnyÂ
trestnyÂ cÏin, nebo

Â ST CÏ T V RTA
Â
CÏ A

c) z prÏihlaÂsÏky vyplyÂvaÂ, zÏe prÏevzatyÂm vysõÂlaÂnõÂm dojde k porusÏenõÂ praÂvnõÂch prÏedpisuÊ.

REGISTRACE
§ 26
Registrace prÏevzateÂho vysõÂlaÂnõÂ
(1) Registrace provozovatele prÏevzateÂho vysõÂlaÂnõÂ
v kabeloveÂm systeÂmu nebo prostrÏednictvõÂm druzÏic
opravnÏuje provozovatele k provozovaÂnõÂ prÏevzateÂho
vysõÂlaÂnõÂ prostrÏednictvõÂm kabeloveÂho systeÂmu nebo
prostrÏednictvõÂm druzÏice.

§ 29
ZmeÏna registrace
(1) Provozovatel prÏevzateÂho vysõÂlaÂnõÂ je povinen
oznaÂmit RadeÏ prÏedem zmeÏnu naÂsledujõÂcõÂch skutecÏnostõÂ
uvaÂdeÏnyÂch v prÏihlaÂsÏce o registraci:
a) vklady jednotlivyÂch spolecÏnõÂkuÊ, vyÂsÏe jejich obchodnõÂch podõÂluÊ a zpuÊsob rozdeÏlenõÂ hlasovacõÂch
praÂv,

(2) Na registraci je praÂvnõÂ naÂrok, jsou-li splneÏny
podmõÂnky uvedeneÂ v § 27.

b) seznam akcionaÂrÏuÊ (spolecÏnõÂkuÊ),

(3) Registrace vznikaÂ dnem, kdy rozhodnutõÂ
Rady o registraci nabylo praÂvnõÂ moci.

d) uÂzemnõÂ rozsah vysõÂlaÂnõÂ.

§ 27
PrÏihlaÂsÏka k registraci
(1) PrÏihlaÂsÏka k registraci se podaÂvaÂ nejmeÂneÏ
60 dnuÊ prÏed zamyÂsÏlenyÂm zahaÂjenõÂm prÏevzateÂho vysõÂlaÂnõÂ.
(2) PrÏihlaÂsÏka k registraci obsahuje uÂdaje uvedeneÂ
v § 14 odst. 1 s vyÂjimkou põÂsmen g) a h) a daÂle zpuÊsob
technickeÂho, organizacÏnõÂho a financÏnõÂho zajisÏteÏnõÂ vysõÂlaÂnõÂ, informace o programech, ktereÂ prÏihlasÏovatel zamyÂsÏlõÂ sÏõÂrÏit, poprÏõÂpadeÏ plaÂnovaneÂ obsazenõÂ kanaÂluÊ
a technickou specifikaci kabeloveÂho systeÂmu.
§ 28
NeÏkteraÂ ustanovenõÂ o rÏõÂzenõÂ o registraci
Ï õÂzenõÂ o registraci se zahajuje dorucÏenõÂm põÂ(1) R
semneÂ prÏihlaÂsÏky RadeÏ. NemaÂ-li prÏihlaÂsÏka naÂlezÏitosti
podle § 27 odst. 2 nebo jsou-li uÂdaje neuÂplneÂ, poskytne
zÏadateli bezodkladneÏ, nejpozdeÏji vsÏak do 15 dnuÊ od
jejõÂho dorucÏenõÂ, lhuÊtu k odstraneÏnõÂ vad.
(2) Rada registraci odmõÂtne v prÏõÂpadeÏ, zÏe vady
prÏihlaÂsÏky nebudou odstraneÏny ve stanoveneÂ lhuÊteÏ.
(3) Rada rozhodne o prÏihlaÂsÏce k registraci
do 30 dnuÊ ode dne jejõÂho dorucÏenõÂ RadeÏ. JestlizÏe Rada
nerozhodne o prÏihlaÂsÏce k registraci ve lhuÊteÏ podle
prÏedchaÂzejõÂcõÂ veÏty, platõÂ, zÏe prÏihlasÏovatel je registrovaÂn

c) zmeÏnu programoveÂ nabõÂdky,
(2) ZmeÏna muÊzÏe byÂt provedena poteÂ, co Rada
zmeÏnu zaregistrovala.
(3) ZmeÏnu ostatnõÂch skutecÏnostõÂ uvedenyÂch v prÏihlaÂsÏce k registraci je provozovatel prÏevzateÂho vysõÂlaÂnõÂ
povinen oznaÂmit RadeÏ do 15 dnuÊ ode dne, kdy k teÏmto
zmeÏnaÂm dosÏlo.
(4) UstanovenõÂ § 28 odst. 1 azÏ 3 se pouzÏijõÂ obdobneÏ.
§ 30
ZaÂnik platnosti registrace
Registrace zanikaÂ
a) dnem zaÂniku praÂvnickeÂ osoby, kteraÂ byla registrovaÂna,
b) smrtõÂ fyzickeÂ osoby, kteraÂ byla registrovaÂna,
c) rozhodnutõÂm Rady o zrusÏenõÂ registrace z duÊvoduÊ
uvedenyÂch v § 64,
d) zrusÏenõÂm registrace na zÏaÂdost provozovatele prÏevzateÂho vysõÂlaÂnõÂ,
e) dnem nabytõÂ praÂvnõÂ moci rozsudku, kteryÂm byl
provozovatel prÏevzateÂho vysõÂlaÂnõÂ, kteryÂ je fyzickou osobou, pravomocneÏ odsouzen pro zvlaÂsÏt' zaÂvazÏnyÂ trestnyÂ cÏin nebo pro trestnyÂ cÏin hospodaÂrÏskyÂ nebo trestnyÂ cÏin proti majetku.
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§ 31
Obsah programuÊ
(1) Provozovatel vysõÂlaÂnõÂ a provozovatel prÏevzateÂho vysõÂlaÂnõÂ maÂ praÂvo vysõÂlat programy svobodneÏ
a nezaÂvisle. Do jejich obsahu lze zasahovat pouze na
zaÂkladeÏ zaÂkona a v jeho mezõÂch.
(2) Provozovatel vysõÂlaÂnõÂ poskytuje objektivnõÂ
a vyvaÂzÏeneÂ informace nezbytneÂ pro svobodneÂ vytvaÂrÏenõÂ naÂzoruÊ. NaÂzory nebo hodnotõÂcõÂ komentaÂrÏe musõÂ
byÂt oddeÏleny od informacõÂ zpravodajskeÂho charakteru.
(3) Provozovatel vysõÂlaÂnõÂ je povinen zajistit, aby
ve zpravodajskyÂch a politicko-publicistickyÂch porÏadech bylo dbaÂno zaÂsad objektivity a vyvaÂzÏenosti a zejmeÂna nebyla v celku vysõÂlaneÂho programu jednostranneÏ zvyÂhodnÏovaÂna zÏaÂdnaÂ politickaÂ strana nebo
hnutõÂ, poprÏõÂpadeÏ jejich naÂzory nebo naÂzory jednotlivyÂch skupin verÏejnosti, a to s prÏihleÂdnutõÂm k jejich
reaÂlneÂmu postavenõÂ v politickeÂm a spolecÏenskeÂm zÏivoteÏ.
(4) Provozovatel vysõÂlaÂnõÂ ze zaÂkona je povinen
sestavovat programovou skladbu tak, aby ve sveÂm vysõÂlaÂnõÂ poskytoval vyvaÂzÏenou nabõÂdku pro vsÏechny
obyvatele se zrÏetelem na jejich veÏk, pohlavõÂ, barvu
pleti, võÂru, naÂbozÏenstvõÂ, politickeÂ cÏi jineÂ smyÂsÏlenõÂ, naÂrodnostnõÂ, etnickyÂ nebo sociaÂlnõÂ puÊvod a prÏõÂslusÏnost
k mensÏineÏ.
§ 32
ZaÂkladnõÂ povinnosti provozovateluÊ vysõÂlaÂnõÂ
a provozovateluÊ prÏevzateÂho vysõÂlaÂnõÂ
(1) Provozovatel vysõÂlaÂnõÂ je povinen
a) provozovat vysõÂlaÂnõÂ vlastnõÂm jmeÂnem, na vlastnõÂ
uÂcÏet a na vlastnõÂ odpoveÏdnost a neÂst odpoveÏdnost
za obsah programuÊ,
b) zajistit, aby vysõÂlaneÂ porÏady nepropagovaly vaÂlku
nebo nelõÂcÏily krutaÂ nebo jinak nelidskaÂ jednaÂnõÂ
takovyÂm zpuÊsobem, kteryÂ je jejich zlehcÏovaÂnõÂm,
omlouvaÂnõÂm nebo schvalovaÂnõÂm,
c) zajistit, aby vysõÂlaneÂ porÏady nepodneÏcovaly k nenaÂvisti z duÊvoduÊ rasy, pohlavõÂ, naÂbozÏenstvõÂ, naÂrodnosti nebo prÏõÂslusÏnosti k urcÏiteÂ skupineÏ obyvatelstva,
d) zajistit, aby vysõÂlaneÂ porÏady neobsahovaly podprahovaÂ sdeÏlenõÂ,
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e) nezarÏazovat do vysõÂlaÂnõÂ porÏady, ktereÂ mohou vaÂzÏneÏ narusÏit fyzickyÂ, psychickyÂ nebo mravnõÂ vyÂvoj
deÏtõÂ a mladistvyÂch zejmeÂna tõÂm, zÏe obsahujõÂ
pornografii a hrubeÂ samouÂcÏelneÂ naÂsilõÂ,
f) bezduÊvodneÏ nezobrazovat osoby umõÂrajõÂcõÂ nebo
vystaveneÂ teÏzÏkeÂmu teÏlesneÂmu nebo dusÏevnõÂmu
utrpenõÂ zpuÊsobem snizÏujõÂcõÂm lidskou duÊstojnost,
g) nezarÏazovat v dobeÏ od 06.00 hodin do 22.00 hodin
porÏady a upoutaÂvky, ktereÂ by mohly ohrozit fyzickyÂ, psychickyÂ nebo mravnõÂ vyÂvoj deÏtõÂ a mladistvyÂch,
h) zajistit, aby rozhlasoveÂmu a televiznõÂmu vysõÂlaÂnõÂ
porÏaduÊ, na ktereÂ se vztahuje omezenõÂ podle põÂsmene g), bezprostrÏedneÏ prÏedchaÂzelo slovnõÂ upozorneÏnõÂ na nevhodnost porÏadu pro deÏti a mladistveÂ
a aby porÏad, kteryÂ by mohl ohrozit fyzickyÂ, psychickyÂ nebo mravnõÂ vyÂvoj deÏtõÂ a mladistvyÂch a je
vysõÂlaÂn mimo dobu uvedenou v põÂsmenu g), byl
oznacÏen v prÏõÂpadeÏ televiznõÂho vysõÂlaÂnõÂ obrazovyÂm
symbolem upozornÏujõÂcõÂm na jeho nevhodnost pro
deÏti a mladistveÂ po celou dobu vysõÂlaÂnõÂ,
i) poskytnout v naleÂhaveÂm verÏejneÂm zaÂjmu staÂtnõÂm
orgaÂnuÊm a orgaÂnuÊm uÂzemnõÂ samospraÂvy na jejich
zÏaÂdost nezbytnyÂ vysõÂlacõÂ cÏas pro duÊlezÏitaÂ a neodkladnaÂ oznaÂmenõÂ v souvislosti s vyhlaÂsÏenõÂm nouzoveÂho stavu, stavu ohrozÏenõÂ staÂtu nebo vaÂlecÏneÂho
stavu; odpoveÏdnost za obsah teÏchto oznaÂmenõÂ maÂ
osoba, ktereÂ byl vysõÂlacõÂ cÏas poskytnut,
j) uchovaÂvat zaÂznamy vsÏech odvysõÂlanyÂch porÏaduÊ
nejmeÂneÏ po dobu 30 dnuÊ ode dne jejich vysõÂlaÂnõÂ
a poskytnout je RadeÏ; provozovatel vysõÂlaÂnõÂ maÂ
vuÊcÏi RadeÏ praÂvo na naÂhradu nutnyÂch naÂkladuÊ spojenyÂch s plneÏnõÂm teÂto povinnosti,
k) bylo-li v duÊsledku vysõÂlaÂnõÂ urcÏiteÂho porÏadu Radou
nebo jinyÂm staÂtnõÂm orgaÂnem zahaÂjeno spraÂvnõÂ rÏõÂzenõÂ o ulozÏenõÂ sankce podle tohoto zaÂkona nebo
podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu anebo trestnõÂ
rÏõÂzenõÂ, poprÏõÂpadeÏ obcÏanskeÂ soudnõÂ rÏõÂzenõÂ, je provozovatel vysõÂlaÂnõÂ povinen na vyÂzvu prÏõÂslusÏneÂho
staÂtnõÂho orgaÂnu uchovat zaÂznam porÏadu, jehozÏ se
zahaÂjeneÂ rÏõÂzenõÂ tyÂkaÂ, v naÂlezÏiteÂ technickeÂ kvaliteÏ
azÏ do ukoncÏenõÂ rÏõÂzenõÂ pravomocnyÂm rozhodnutõÂm,
l) uvaÂdeÏt oznacÏenõÂ televiznõÂho programu (logo) v televiznõÂm vysõÂlaÂnõÂ, s vyÂjimkou vysõÂlaÂnõÂ reklamy
a teleshoppingu,
m) identifikovat rozhlasovyÂ program alesponÏ jedenkraÂt za hodinu, nenarusÏõÂ-li tõÂm celistvost vysõÂlaneÂho porÏadu,
n) oznamovat RadeÏ, zÏe dosÏlo k technickyÂm prÏekaÂzÏkaÂm vysõÂlaÂnõÂ, ktereÂ mu braÂnõÂ ve vysõÂlaÂnõÂ,
o) pozÏaÂdat Radu o prÏedchozõÂ souhlas s kazÏdyÂm prÏerusÏenõÂm vysõÂlaÂnõÂ z jinyÂch duÊvoduÊ nezÏ uvedenyÂch
v põÂsmenu n).
(2) Provozovatel celoplosÏneÂho televiznõÂho vysõÂlaÂnõÂ s licencõÂ je povinen opatrÏit minimaÂlneÏ 15 % vy-
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sõÂlanyÂch porÏaduÊ skrytyÂmi nebo otevrÏenyÂmi titulky pro
sluchoveÏ postizÏeneÂ a provozovatel celoplosÏneÂho televiznõÂho vysõÂlaÂnõÂ ze zaÂkona je povinen opatrÏit 70 % vysõÂlanyÂch porÏaduÊ skrytyÂmi nebo otevrÏenyÂmi titulky pro
sluchoveÏ postizÏeneÂ, pokud zvlaÂsÏtnõÂ zaÂkon nestanovõÂ
jinak.
(3) Provozovatel prÏevzateÂho vysõÂlaÂnõÂ nenõÂ opraÂvneÏn sÏõÂrÏit takovyÂ program, kteryÂ obsahuje
a) porÏady, ktereÂ jsou vysõÂlaÂny v rozporu s ustanovenõÂmi § 31 a odstavcem 1 põÂsm. b), c), e) a f),
b) porÏady, ktereÂ mohou narusÏit fyzickyÂ, psychickyÂ
nebo mravnõÂ vyÂvoj deÏtõÂ a mladistvyÂch, pokud jsou
vysõÂlaÂny v rozporu s ustanovenõÂmi odstavce 1
põÂsm. g) a h).
§ 33
Povinnosti provozovatele vysõÂlaÂnõÂ
prÏi vysõÂlaÂnõÂ udaÂlostõÂ znacÏneÂho spolecÏenskeÂho
vyÂznamu
(1) Provozovatel televiznõÂho vysõÂlaÂnõÂ nesmõÂ vyuzÏõÂvat vyÂhradnõÂ praÂva k vysõÂlaÂnõÂ udaÂlosti znacÏneÂho
spolecÏenskeÂho vyÂznamu zpuÊsobem, kteryÂ by podstatnou cÏaÂst verÏejnosti v CÏeskeÂ republice zbavoval mozÏnosti sledovat tuto udaÂlost v prÏõÂmeÂm prÏenosu nebo ze
zaÂznamu v celoplosÏneÂm televiznõÂm vysõÂlaÂnõÂ v nezakoÂdovaneÂ podobeÏ a bez zvlaÂsÏtnõÂho poplatku.
(2) Je-li taÂzÏ udaÂlost znacÏneÂho spolecÏenskeÂho vyÂznamu vzhledem ke sveÂ povaze vysõÂlaÂna zaÂrovenÏ v prÏõÂmeÂm prÏenosu i ze zaÂznamu, musõÂ byÂt toto vysõÂlaÂnõÂ
uskutecÏnÏovaÂno tak, aby tvorÏilo uÂcÏelneÏ a prÏehledneÏ
usporÏaÂdanyÂ celek. UdaÂlost znacÏneÂho spolecÏenskeÂho
vyÂznamu lze vysõÂlat pouze ze zaÂznamu jen tehdy, je-li v prÏõÂmeÂm prÏenosu vysõÂlaÂna jinaÂ udaÂlost znacÏneÂho
spolecÏenskeÂho vyÂznamu, kteraÂ se konaÂ soucÏasneÏ s udaÂlostõÂ, jejõÂzÏ vysõÂlaÂnõÂ ze zaÂznamu proto musõÂ byÂt na nezbytnou dobu pozdrzÏeno.
(3) Za udaÂlost znacÏneÂho spolecÏenskeÂho vyÂznamu
se povazÏuje udaÂlost uvedenaÂ v Seznamu udaÂlostõÂ znacÏneÂho spolecÏenskeÂho vyÂznamu, kteryÂ po projednaÂnõÂ
s Radou stanovõÂ Ministerstvo kultury (daÂle jen ¹ministerstvoª) vyhlaÂsÏkou.
(4) Za udaÂlost znacÏneÂho spolecÏenskeÂho vyÂznamu
se daÂle povazÏuje udaÂlost, kteraÂ byla za udaÂlost znacÏneÂho spolecÏenskeÂho vyÂznamu prohlaÂsÏena neÏkteryÂm
z cÏlenskyÂch staÂtuÊ EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ a tato skutecÏnost byla oznaÂmena v UÂrÏednõÂm veÏstnõÂku EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ. Provozovatel televiznõÂho vysõÂlaÂnõÂ
nesmõÂ vyuzÏõÂvat vyÂhradnõÂ praÂva k vysõÂlaÂnõÂ udaÂlosti
znacÏneÂho spolecÏenskeÂho vyÂznamu oznaÂmeneÂ v UÂrÏednõÂm veÏstnõÂku EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ zpuÊsobem,
kteryÂ by podstatnou cÏaÂst verÏejnosti v cÏlenskeÂm staÂteÏ
EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ, jenzÏ ji prohlaÂsil za udaÂlost
znacÏneÂho spolecÏenskeÂho vyÂznamu, v rozporu s jeho
praÂvnõÂmi prÏedpisy zbavoval mozÏnosti sledovat tuto
udaÂlost v prÏõÂmeÂm prÏenosu nebo ze zaÂznamu na volneÏ

Strana 5051

dostupneÂm televiznõÂm programu. Seznam udaÂlostõÂ
znacÏneÂho spolecÏenskeÂho vyÂznamu oznaÂmenyÂch
v UÂrÏednõÂm veÏstnõÂku EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ je Rada
povinna zprÏõÂstupnit zpuÊsobem umozÏnÏujõÂcõÂm daÂlkovyÂ
prÏõÂstup.
(5) Za udaÂlost znacÏneÂho spolecÏenskeÂho vyÂznamu
se povazÏuje rovneÏzÏ udaÂlost, kteraÂ byla za udaÂlost znacÏneÂho spolecÏenskeÂho vyÂznamu prohlaÂsÏena neÏkteryÂm
z cÏlenskyÂch staÂtuÊ Rady Evropy a tato skutecÏnost byla
podle mezinaÂrodnõÂ smlouvy stanovenyÂm zpuÊsobem
zverÏejneÏna prÏõÂslusÏnyÂm orgaÂnem Rady Evropy (daÂle
jen ¹udaÂlost zverÏejneÏnaÂ orgaÂnem Rady Evropyª). Provozovatel televiznõÂho vysõÂlaÂnõÂ nesmõÂ vyuzÏõÂvat vyÂhradnõÂ
praÂva k vysõÂlaÂnõÂ udaÂlosti zverÏejneÏneÂ orgaÂnem Rady
Evropy zpuÊsobem, kteryÂ by podstatnou cÏaÂst verÏejnosti
v cÏlenskeÂm staÂteÏ Rady Evropy, jenzÏ ji prohlaÂsil za udaÂlost znacÏneÂho spolecÏenskeÂho vyÂznamu, v rozporu
s jeho praÂvnõÂmi prÏedpisy zbavoval mozÏnosti sledovat
tuto udaÂlost v prÏõÂmeÂm prÏenosu nebo ze zaÂznamu na
volneÏ dostupneÂm televiznõÂm programu. Seznam udaÂlostõÂ zverÏejneÏnyÂch orgaÂnem Rady Evropy je Rada povinna zprÏõÂstupnit zpuÊsobem umozÏnÏujõÂcõÂm daÂlkovyÂ prÏõÂstup.
§ 34
VysõÂlaÂnõÂ strucÏnyÂch informacõÂ
(1) Provozovatel televiznõÂho vysõÂlaÂnõÂ maÂ praÂvo
vysõÂlat v raÂmci pravidelnyÂch zpravodajskyÂch porÏaduÊ
strucÏneÂ aktuaÂlnõÂ informace o udaÂlosti, kteraÂ je prÏedmeÏtem zvyÂsÏeneÂho zaÂjmu verÏejnosti, prÏestozÏe k jejõÂmu vysõÂlaÂnõÂ maÂ jinyÂ provozovatel televiznõÂho vysõÂlaÂnõÂ vyÂhradnõÂ vysõÂlacõÂ praÂva, je-li tato udaÂlost verÏejneÏ prÏõÂstupnaÂ. CelkovaÂ doba vysõÂlaÂnõÂ strucÏnyÂch informacõÂ
o kazÏdeÂ takoveÂ udaÂlosti nesmõÂ prÏesaÂhnout 3 minuty
denneÏ.
(2) Provozovatel televiznõÂho vysõÂlaÂnõÂ, kteryÂ v CÏeskeÂ republice vykonaÂvaÂ vyÂhradnõÂ praÂva k vysõÂlaÂnõÂ udaÂlosti uvedeneÂ v odstavci 1, je povinen poskytnout zaÂznam teÂto udaÂlosti provozovateluÊm televiznõÂho vysõÂlaÂnõÂ, jimzÏ prÏõÂtomnost na mõÂsteÏ konaÂnõÂ udaÂlosti nebyla
umozÏneÏna z duÊvoduÊ ohrozÏenõÂ verÏejneÂ bezpecÏnosti, porÏaÂdku nebo nerusÏeneÂho pruÊbeÏhu udaÂlosti anebo z technickyÂch nebo prostorovyÂch duÊvoduÊ na straneÏ porÏadatele, a to bez zbytecÏneÂho odkladu a za uÂhradu nutnyÂch
naÂkladuÊ spojenyÂch s prÏepisem zaÂznamu teÂto udaÂlosti.
HLAVA I I
OCHRANA OSOB DOTCÏENYÂCH OBSAHEM
ROZHLASOVEÂHO NEBO TELEVIZNIÂHO
VYSIÂLAÂNIÂ
§ 35
PraÂvo na odpoveÏd'
(1) JestlizÏe bylo v rozhlasoveÂm nebo televiznõÂm
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vysõÂlaÂnõÂ uverÏejneÏno sdeÏlenõÂ obsahujõÂcõÂ skutkoveÂ
tvrzenõÂ, ktereÂ se dotyÂkaÂ cti, duÊstojnosti nebo soukromõÂ
urcÏiteÂ fyzickeÂ osoby anebo jmeÂna nebo dobreÂ poveÏsti
urcÏiteÂ praÂvnickeÂ osoby, maÂ tato osoba praÂvo pozÏadovat
na provozovateli vysõÂlaÂnõÂ uverÏejneÏnõÂ odpoveÏdi. Provozovatel vysõÂlaÂnõÂ je povinen na zÏaÂdost teÂto osoby odpoveÏd' uverÏejnit.
(2) OdpoveÏd' se musõÂ omezit pouze na skutkoveÂ
tvrzenõÂ, kteryÂm se tvrzenõÂ podle odstavce 1 uvaÂdõÂ na
pravou mõÂru, nebo neuÂplneÂ cÏi jinak pravdu zkreslujõÂcõÂ
tvrzenõÂ se doplnÏuje nebo zprÏesnÏuje. OdpoveÏd' musõÂ byÂt
prÏimeÏrÏenaÂ rozsahu napadeneÂho sdeÏlenõÂ, a je-li napadaÂna jen jeho cÏaÂst, pak teÂto cÏaÂsti; z odpoveÏdi musõÂ
byÂt patrno, kdo ji cÏinõÂ.
(3) Osoba, na jejõÂzÏ zÏaÂdost byla provozovatelem
vysõÂlaÂnõÂ uverÏejneÏna odpoveÏd' podle tohoto zaÂkona, nemuÊzÏe pozÏadovat uverÏejneÏnõÂ dalsÏõÂ odpoveÏdi na tuto odpoveÏd'.
(4) Po smrti fyzickeÂ osoby prÏõÂslusÏõÂ praÂvo podle
odstavce 1 jejõÂmu manzÏelu a deÏtem, a nenõÂ-li jich, jejõÂm
rodicÏuÊm.
(5) UstanovenõÂ zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu
o ochraneÏ osobnosti a ochraneÏ jmeÂna nebo dobreÂ poveÏsti praÂvnickeÂ osoby zuÊstaÂvajõÂ uÂpravou podle odstavcuÊ 1 azÏ 4 nedotcÏena.
§ 36
DodatecÏneÂ sdeÏlenõÂ
(1) JestlizÏe bylo v rozhlasoveÂm nebo televiznõÂm
vysõÂlaÂnõÂ uverÏejneÏno sdeÏlenõÂ o trestnõÂm rÏõÂzenõÂ nebo o rÏõÂzenõÂ ve veÏcech prÏestupkuÊ vedeneÂm proti fyzickeÂ osobeÏ
anebo o rÏõÂzenõÂ ve veÏcech spraÂvnõÂch deliktuÊ vedeneÂm
proti fyzickeÂ nebo praÂvnickeÂ osobeÏ, kterou lze podle
tohoto sdeÏlenõÂ ztotozÏnit, a toto rÏõÂzenõÂ nebylo ukoncÏeno pravomocnyÂm rozhodnutõÂm, maÂ tato osoba praÂvo
pozÏadovat na provozovateli vysõÂlaÂnõÂ uverÏejneÏnõÂ informace o vyÂsledku tohoto rÏõÂzenõÂ jako dodatecÏneÂho sdeÏlenõÂ. Provozovatel vysõÂlaÂnõÂ je povinen na zÏaÂdost teÂto
osoby informaci o pravomocneÂm rozhodnutõÂ uverÏejnit.
(2) Po smrti fyzickeÂ osoby prÏõÂslusÏõÂ praÂvo podle
odstavce 1 jejõÂmu manzÏelu a deÏtem, a nenõÂ-li jich, jejõÂm
rodicÏuÊm.
(3) UstanovenõÂ zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu
o ochraneÏ osobnosti a ochraneÏ jmeÂna nebo dobreÂ poveÏsti praÂvnickeÂ osoby zuÊstaÂvajõÂ uÂpravou podle odstavcuÊ 1 a 2 nedotcÏena.
§ 37
PodaÂvaÂnõÂ a naÂlezÏitosti zÏaÂdosti o uverÏejneÏnõÂ odpoveÏdi
a dodatecÏneÂho sdeÏlenõÂ
(1) ZÏaÂdost o uverÏejneÏnõÂ odpoveÏdi nebo dodatecÏneÂho sdeÏlenõÂ musõÂ mõÂt põÂsemnou formu.

(2) Ze zÏaÂdosti o uverÏejneÏnõÂ odpoveÏdi musõÂ byÂt
zrÏejmeÂ, v cÏem se skutkoveÂ tvrzenõÂ obsazÏeneÂ v uverÏejneÏneÂm sdeÏlenõÂ dotyÂkaÂ cti, duÊstojnosti nebo soukromõÂ fyzickeÂ osoby anebo jmeÂna nebo dobreÂ poveÏsti praÂvnickeÂ
osoby. SoucÏaÂstõÂ zÏaÂdosti musõÂ byÂt teÂzÏ naÂvrh zneÏnõÂ odpoveÏdi nebo dodatecÏneÂho sdeÏlenõÂ.
(3) ZÏaÂdost o uverÏejneÏnõÂ odpoveÏdi musõÂ byÂt provozovateli vysõÂlaÂnõÂ dorucÏena nejpozdeÏji do 30 dnuÊ ode
dne uverÏejneÏnõÂ napadeneÂho sdeÏlenõÂ v rozhlasoveÂm
nebo televiznõÂm vysõÂlaÂnõÂ, jinak praÂvo na uverÏejneÏnõÂ odpoveÏdi zanikaÂ.
(4) ZÏaÂdost o uverÏejneÏnõÂ dodatecÏneÂho sdeÏlenõÂ musõÂ byÂt provozovateli vysõÂlaÂnõÂ dorucÏena nejpozdeÏji
do 30 dnuÊ od praÂvnõÂ moci rozhodnutõÂ, kteryÂm bylo
rÏõÂzenõÂ pravomocneÏ skoncÏeno, jinak praÂvo na uverÏejneÏnõÂ
dodatecÏneÂho sdeÏlenõÂ zanikaÂ. Bylo-li pravomocneÂ rozhodnutõÂ zrusÏeno, platõÂ prÏedchozõÂ ustanovenõÂ obdobneÏ.
§ 38
PodmõÂnky uverÏejneÏnõÂ odpoveÏdi a dodatecÏneÂho
sdeÏlenõÂ
(1) OdpoveÏd' nebo dodatecÏneÂ sdeÏlenõÂ je provozovatel vysõÂlaÂnõÂ povinen uverÏejnit
a) ve stejneÂm porÏadu, v neÏmzÏ bylo uverÏejneÏno napadeneÂ sdeÏlenõÂ, a nebude-li to mozÏneÂ, ve stejneÏ
hodnotneÂm vysõÂlacõÂm cÏase, v jakeÂm bylo uverÏejneÏno napadeneÂ sdeÏlenõÂ, a to takovyÂm zpuÊsobem,
aby noveÂ sdeÏlenõÂ bylo formou rovnocenneÂ a rozsahem prÏimeÏrÏeneÂ napadeneÂmu sdeÏlenõÂ,
b) vyÂslovnyÂm oznacÏenõÂm ¹odpoveÏd'ª nebo ¹dodatecÏneÂ sdeÏlenõÂª,
c) na vlastnõÂ naÂklady,
d) v teÂmzÏe jazyce, ve ktereÂm bylo uverÏejneÏno napadeneÂ sdeÏlenõÂ,
e) s uvedenõÂm jmeÂna a prÏõÂjmenõÂ nebo naÂzvu osoby,
kteraÂ o uverÏejneÏnõÂ odpoveÏdi nebo dodatecÏneÂho
sdeÏlenõÂ zÏaÂdaÂ, jestlizÏe osoba takovyÂ pozÏadavek
uplatnila.
(2) Provozovatel vysõÂlaÂnõÂ je povinen odpoveÏd'
nebo dodatecÏneÂ sdeÏlenõÂ uverÏejnit do 8 dnuÊ od dorucÏenõÂ
zÏaÂdosti o uverÏejneÏnõÂ odpoveÏdi nebo dodatecÏneÂho sdeÏlenõÂ.
(3) Pokud opraÂvneÏnõÂ provozovatele k rozhlasoveÂmu a televiznõÂmu vysõÂlaÂnõÂ zanikne, je provozovatel
vysõÂlaÂnõÂ povinen na svuÊj naÂklad zajistit uverÏejneÏnõÂ odpoveÏdi nebo dodatecÏneÂho sdeÏlenõÂ za podmõÂnek stanovenyÂch tõÂmto zaÂkonem v rozhlasoveÂm nebo televiznõÂm
vysõÂlaÂnõÂ jineÂho provozovatele vysõÂlaÂnõÂ pokryÂvajõÂcõÂm
obdobnyÂ pocÏet posluchacÏuÊ nebo divaÂkuÊ ve shodneÂm
regionu jako vysõÂlaÂnõÂ, ve ktereÂm bylo napadeneÂ sdeÏlenõÂ
uverÏejneÏno.
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§ 39
UplatneÏnõÂ praÂva na uverÏejneÏnõÂ odpoveÏdi
a dodatecÏneÂho sdeÏlenõÂ u soudu
(1) NeuverÏejnõÂ-li provozovatel vysõÂlaÂnõÂ odpoveÏd'
nebo dodatecÏneÂ sdeÏlenõÂ vuÊbec nebo nedodrzÏõÂ-li podmõÂnky pro uverÏejneÏnõÂ odpoveÏdi nebo dodatecÏneÂho sdeÏlenõÂ stanoveneÂ v § 38, rozhodne o povinnosti uverÏejnit
odpoveÏd' nebo dodatecÏneÂ sdeÏlenõÂ na naÂvrh osoby, kteraÂ
o jejich uverÏejneÏnõÂ pozÏaÂdala, soud.
(2) NaÂvrh musõÂ byÂt podaÂn u soudu do 15 dnuÊ po
uplynutõÂ lhuÊty stanoveneÂ pro zverÏejneÏnõÂ odpoveÏdi
nebo dodatecÏneÂho sdeÏlenõÂ, jinak praÂvo domaÂhat se uverÏejneÏnõÂ odpoveÏdi nebo dodatecÏneÂho sdeÏlenõÂ u soudu
zanikaÂ.
§ 40
VyÂjimky z povinnosti uverÏejnit odpoveÏd'
a dodatecÏneÂ sdeÏlenõÂ
(1) Provozovatel vysõÂlaÂnõÂ nenõÂ povinen uverÏejnit
odpoveÏd' nebo dodatecÏneÂ sdeÏlenõÂ, jestlizÏe
a) uverÏejneÏnõÂm navrzÏeneÂho textu by byl spaÂchaÂn
trestnyÂ cÏin nebo spraÂvnõÂ delikt,
b) uverÏejneÏnõÂ navrzÏeneÂho textu by bylo v rozporu
s dobryÂmi mravy,
c) napadeneÂ sdeÏlenõÂ, poprÏõÂpadeÏ jeho napadenaÂ cÏaÂst je
citacõÂ sdeÏlenõÂ trÏetõÂ osoby urcÏeneÂho pro verÏejnost
nebo jeho pravdivou interpretacõÂ a jako takoveÂ
bylo oznacÏeno nebo prezentovaÂno.
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(3) PraÂvy podle odstavcuÊ 1 a 2 nejsou dotcÏeny
zvlaÂsÏtnõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem stanoveneÂ povinnosti
nenadrzÏovat pachateli trestneÂho cÏinu a prÏekazit nebo
oznaÂmit trestnyÂ cÏin a ve vztahu k teÏmto zvlaÂsÏtnõÂm
praÂvnõÂm prÏedpisem stanovenyÂm povinnostem ani povinnosti, ktereÂ jsou stanoveny v trestnõÂm rÏõÂzenõÂ.
H L AVA I I I
PODPORA EVROPSKEÂ TVORBY
A EVROPSKEÂ NEZAÂVISLEÂ
A SOUCÏASNEÂ TVORBY
§ 42
Provozovatel televiznõÂho vysõÂlaÂnõÂ je povinen tam,
kde je to proveditelneÂ, vyhradit pro evropskaÂ dõÂla nadpolovicÏnõÂ podõÂl celkoveÂho vysõÂlacõÂho cÏasu kazÏdeÂho
sveÂho programu. Do celkoveÂho vysõÂlacõÂho cÏasu programu, z neÏhozÏ se urcÏuje podõÂl vysõÂlacõÂho cÏasu vyhrazeneÂho pro evropskaÂ dõÂla, se nezapocÏõÂtaÂvaÂ cÏas urcÏenyÂ
vysõÂlaÂnõÂ zpravodajskyÂch porÏaduÊ, sportovnõÂch udaÂlostõÂ,
souteÏzÏõÂ, teletextu, reklamy a teleshoppingu.
§ 43

(2) Provozovatel vysõÂlaÂnõÂ nenõÂ povinen uverÏejnit
odpoveÏd', jestlizÏe zÏaÂdost o jejõÂ uverÏejneÏnõÂ smeÏrÏuje vuÊcÏi
textu uverÏejneÏneÂmu na zaÂkladeÏ prokazatelneÂho prÏedchozõÂho souhlasu osoby, kteraÂ zÏaÂdost podala.

(1) Provozovatel televiznõÂho vysõÂlaÂnõÂ je povinen
tam, kde je to proveditelneÂ, vyhradit pro evropskaÂ dõÂla
vyrobenaÂ nezaÂvislyÂmi vyÂrobci alesponÏ 10 % celkoveÂho
vysõÂlacõÂho cÏasu kazÏdeÂho sveÂho programu. Do celkoveÂho vysõÂlacõÂho cÏasu programu, z neÏhozÏ se urcÏuje podõÂl
vysõÂlacõÂho cÏasu vyhrazeneÂho pro evropskaÂ dõÂla vyrobenaÂ nezaÂvislyÂmi vyÂrobci, se nezapocÏõÂtaÂvaÂ cÏas urcÏenyÂ
vysõÂlaÂnõÂ zpravodajskyÂch porÏaduÊ, sportovnõÂch udaÂlostõÂ,
souteÏzÏõÂ, teletextu, reklamy a teleshoppingu.

(3) Provozovatel vysõÂlaÂnõÂ nenõÂ povinen uverÏejnit
dodatecÏneÂ sdeÏlenõÂ, jestlizÏe jesÏteÏ prÏedtõÂm, nezÏ mu byla
zÏaÂdost o jeho uverÏejneÏnõÂ dorucÏena, uverÏejnil sdeÏlenõÂ
odpovõÂdajõÂcõÂ dodatecÏneÂmu sdeÏlenõÂ z vlastnõÂho podneÏtu
a dodrzÏel prÏitom podmõÂnky stanoveneÂ tõÂmto zaÂkonem.

(2) Povinnost podle odstavce 1 se povazÏuje za
splneÏnou, pokud provozovatel televiznõÂho vysõÂlaÂnõÂ vynaklaÂdaÂ alesponÏ 10 % sveÂho programoveÂho rozpocÏtu
na vyÂrobu nebo naÂkup evropskyÂch deÏl vyrobenyÂch nezaÂvislyÂmi vyÂrobci.

§ 41
Ochrana zdroje a obsahu informacõÂ
(1) FyzickaÂ osoba nebo praÂvnickaÂ osoba, kteraÂ se
podõÂlela na zõÂskaÂvaÂnõÂ nebo zpracovaÂnõÂ informacõÂ pro
uverÏejneÏnõÂ nebo uverÏejneÏnyÂch v rozhlasoveÂm nebo televiznõÂm vysõÂlaÂnõÂ, maÂ praÂvo odeprÏõÂt soudu, jineÂmu staÂtnõÂmu orgaÂnu nebo orgaÂnu verÏejneÂ spraÂvy poskytnutõÂ
informace o puÊvodu cÏi obsahu teÏchto informacõÂ.
(2) FyzickaÂ osoba nebo praÂvnickaÂ osoba, kteraÂ se
podõÂlela na zõÂskaÂvaÂnõÂ nebo zpracovaÂnõÂ informacõÂ pro
uverÏejneÏnõÂ nebo uverÏejneÏnyÂch v rozhlasoveÂm nebo televiznõÂm vysõÂlaÂnõÂ, maÂ praÂvo soudu, jineÂmu staÂtnõÂmu
orgaÂnu nebo orgaÂnu verÏejneÂ spraÂvy odeprÏõÂt prÏedlozÏenõÂ
nebo vydaÂnõÂ veÏci, z nichzÏ by mohl byÂt zjisÏteÏn puÊvod cÏi
obsah teÏchto informacõÂ.

(3) Za nezaÂvisleÂho vyÂrobce se povazÏuje praÂvnickaÂ
osoba nebo fyzickaÂ osoba, kteraÂ nenõÂ provozovatelem
televiznõÂho vysõÂlaÂnõÂ anebo jejõÂzÏ dodaÂvky deÏl pro jednoho provozovatele televiznõÂho vysõÂlaÂnõÂ neprÏesaÂhnou
v pruÊbeÏhu 3 let 90 % jejõÂ celkoveÂ vyÂroby.
§ 44
(1) Provozovatel televiznõÂho vysõÂlaÂnõÂ je povinen
tam, kde je to proveditelneÂ, zajistit, aby v raÂmci vysõÂlacõÂho cÏasu vyhrazeneÂho pro vysõÂlaÂnõÂ evropskyÂch deÏl
vyrobenyÂch nezaÂvislyÂmi vyÂrobci tvorÏilo vysõÂlaÂnõÂ deÏl,
od jejichzÏ prvnõÂho zverÏejneÏnõÂ neuplynulo võÂce nezÏ
5 let, alesponÏ 10 %.
(2) Provozovatel televiznõÂho vysõÂlaÂnõÂ, kteryÂ plnõÂ
povinnost podpory evropskeÂ nezaÂvisleÂ tvorby v souladu s ustanovenõÂm § 43 odst. 2 tak, zÏe vynaklaÂdaÂ nej-
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meÂneÏ 10 % z programoveÂho rozpocÏtu na vyÂrobu nebo
naÂkup evropskyÂch deÏl vyrobenyÂch nezaÂvislyÂmi vyÂrobci, je povinen vynalozÏit alesponÏ 10 % z takto stanoveneÂ cÏaÂstky na dõÂla, od jejichzÏ prvnõÂho zverÏejneÏnõÂ
neuplynulo võÂce nezÏ 5 let.
§ 45
(1) Povinnosti provozovatele televiznõÂho vysõÂlaÂnõÂ
stanoveneÂ v § 42 azÏ 44 se nevztahujõÂ na provozovatele
a) lokaÂlnõÂho programu, kteryÂ nenõÂ uÂcÏastnõÂkem celoplosÏneÂ televiznõÂ sõÂteÏ,
b) programu vysõÂlaneÂho vyÂhradneÏ v jineÂm nezÏ cÏeskeÂm jazyce nebo v jineÂm nezÏ v neÏktereÂm z jazykuÊ
cÏlenskyÂch staÂtuÊ EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ; je-li
vsÏak v jineÂm nezÏ cÏeskeÂm jazyce nebo v jineÂm
nezÏ v neÏktereÂm z jazykuÊ cÏlenskyÂch staÂtuÊ EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ vysõÂlaÂna jen podstatnaÂ cÏaÂst
programu, povinnosti provozovatele televiznõÂho
vysõÂlaÂnõÂ stanoveneÂ v § 42 azÏ 44 se nevztahujõÂ jen
na tuto cÏaÂst.
(2) Povinnosti provozovatele televiznõÂho vysõÂlaÂnõÂ
stanoveneÂ v § 42 azÏ 44 se nevztahujõÂ na provozovatele
televiznõÂho vysõÂlaÂnõÂ urcÏeneÂho vyÂlucÏneÏ pro prÏõÂjem
mimo uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky, jakozÏ i mimo uÂzemõÂ
cÏlenskyÂch staÂtuÊ EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ, ktereÂ nenõÂ
prÏõÂmo nebo neprÏõÂmo prÏijõÂmaÂno verÏejnostõÂ v CÏeskeÂ republice anebo v neÏktereÂm z cÏlenskyÂch staÂtuÊ EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ.
§ 46
EvropskaÂ dõÂla
(1) Za evropskaÂ dõÂla se pro uÂcÏely tohoto zaÂkona
povazÏujõÂ
a) dõÂla pochaÂzejõÂcõÂ z cÏlenskyÂch staÂtuÊ EvropskyÂch
spolecÏenstvõÂ,
b) dõÂla pochaÂzejõÂcõÂ z evropskyÂch staÂtuÊ, ktereÂ nejsou
cÏlenskyÂmi staÂty EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ, avsÏak
jsou stranami EvropskeÂ uÂmluvy o prÏeshranicÏnõÂ televizi Rady Evropy a splnÏujõÂ podmõÂnky odstavce 2,
c) dõÂla pochaÂzejõÂcõÂ z evropskyÂch staÂtuÊ, ktereÂ nejsou
uvedeny v põÂsmenech a) a b), jestlizÏe splnÏujõÂ podmõÂnky podle odstavce 3,
d) dõÂla pochaÂzejõÂcõÂ z CÏeskeÂ republiky.
UstanovenõÂ põÂsmen b) a c) se pouzÏijõÂ pouze tehdy, nebudou-li v prÏõÂslusÏnyÂch evropskyÂch staÂtech uplatnÏovaÂna
diskriminacÏnõÂ opatrÏenõÂ vuÊcÏi dõÂluÊm z cÏlenskyÂch staÂtuÊ
EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ.
(2) Za dõÂla uvedenaÂ v odstavci 1 põÂsm. a) nebo b)
se povazÏujõÂ dõÂla vytvorÏenaÂ prÏevaÂzÏneÏ autory a pracovnõÂky s trvalyÂm pobytem v jednom nebo neÏkolika staÂtech uvedenyÂch v odstavci 1 põÂsm. a) nebo b) za prÏedpokladu, zÏe
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a) jsou vyrobena vyÂrobcem nebo neÏkolika vyÂrobci se
sõÂdlem v jednom nebo võÂce z teÏchto staÂtuÊ,
b) vyÂroba deÏl je sledovaÂna a skutecÏneÏ kontrolovaÂna
vyÂrobcem nebo neÏkolika vyÂrobci se sõÂdlem v jednom nebo võÂce z teÏchto staÂtuÊ, nebo
c) podõÂl koproducentuÊ z teÏchto staÂtuÊ na celkovyÂch
koprodukcÏnõÂch naÂkladech je prÏevazÏujõÂcõÂ a spolecÏnaÂ
vyÂroba nenõÂ kontrolovaÂna jednõÂm nebo võÂce vyÂrobci se sõÂdlem mimo uÂzemõÂ teÏchto staÂtuÊ.
(3) DõÂly uvedenyÂmi v odstavci 1 põÂsm. c) se rozumeÏjõÂ dõÂla vyrobenaÂ vyÂrobci sõÂdlõÂcõÂmi v jednom nebo
võÂce evropskyÂch staÂtech, se kteryÂmi EvropskaÂ spolecÏenstvõÂ uzavrÏela smlouvy tyÂkajõÂcõÂ se audiovizuaÂlnõÂ oblasti, jestlizÏe jsou tato dõÂla vytvorÏena prÏevaÂzÏneÏ autory
a pracovnõÂky sõÂdlõÂcõÂmi v jednom nebo võÂce evropskyÂch
staÂtech. TakovyÂmi dõÂly jsou i dõÂla vyrobenaÂ teÏmito vyÂrobci v koprodukci s vyÂrobci se sõÂdlem v jednom nebo
võÂce cÏlenskyÂch staÂtech EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ.
(4) DõÂla, kteraÂ nelze povazÏovat za evropskaÂ dõÂla
podle odstavce 1, avsÏak byla vyrobena na zaÂkladeÏ
dvoustrannyÂch smluv o koprodukci uzavrÏenyÂch mezi
cÏlenskyÂmi staÂty EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ a evropskyÂmi
staÂty, ktereÂ nejsou cÏlenskyÂmi staÂty EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ, lze povazÏovat za evropskaÂ dõÂla za prÏedpokladu,
zÏe podõÂl koproducentuÊ z cÏlenskyÂch staÂtuÊ EvropskyÂch
spolecÏenstvõÂ na jejich celkovyÂch vyÂrobnõÂch naÂkladech
je prÏevazÏujõÂcõÂ a jejich vyÂroba nenõÂ kontrolovaÂna jednõÂm
nebo võÂce vyÂrobci se sõÂdlem mimo uÂzemõÂ cÏlenskyÂch
staÂtuÊ EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ.
(5) DõÂla, kteraÂ nejsou evropskyÂmi dõÂly podle odstavcuÊ 1 a 4, avsÏak byla vyrobena prÏevaÂzÏneÏ autory
a pracovnõÂky sõÂdlõÂcõÂmi v jednom nebo võÂce cÏlenskyÂch
staÂtech EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ, se poklaÂdajõÂ za
evropskaÂ dõÂla v rozsahu odpovõÂdajõÂcõÂm podõÂlu koproducentuÊ z cÏlenskyÂch staÂtuÊ EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ na
jejich celkovyÂch vyÂrobnõÂch naÂkladech.
§ 47
SledovaÂnõÂ podpory evropskeÂ tvorby a evropskeÂ
nezaÂvisleÂ a soucÏasneÂ tvorby
(1) Na plneÏnõÂ povinnostõÂ podle § 42 azÏ 44 dohlõÂzÏõÂ
Rada, ktereÂ je provozovatel televiznõÂho vysõÂlaÂnõÂ povinen za sledovaneÂ obdobõÂ prÏedklaÂdat
a) uÂdaje o pocÏtu a deÂlce vysõÂlanyÂch evropskyÂch deÏl
vcÏetneÏ identifikace teÏchto deÏl a jejich vyÂrobcuÊ,
b) uÂdaje o pocÏtu a deÂlce vysõÂlanyÂch evropskyÂch deÏl
vyrobenyÂch nezaÂvislyÂmi vyÂrobci, vcÏetneÏ identifikace teÏchto deÏl a jejich vyÂrobcuÊ, poprÏõÂpadeÏ doklady, ktereÂ prokazujõÂ, zÏe vynalozÏil nejmeÂneÏ 10 %
sveÂho programoveÂho rozpocÏtu na vyÂrobu nebo
naÂkup evropskyÂch deÏl vyrobenyÂch nezaÂvislyÂmi
vyÂrobci, vcÏetneÏ identifikace vyÂrobcuÊ teÏchto deÏl,
c) seznamy vysõÂlanyÂch evropskyÂch deÏl vyrobenyÂch
nezaÂvislyÂmi vyÂrobci, od jejichzÏ vyÂroby neuplynulo võÂce nezÏ 5 let.
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(2) V prÏõÂpadeÏ, zÏe z uÂdajuÊ prÏedlozÏenyÂch RadeÏ podle odstavce 1 vyplyÂvaÂ, zÏe povinnosti podle § 42 azÏ 44
ve sledovaneÂm obdobõÂ splneÏny nebyly, je provozovatel
televiznõÂho vysõÂlaÂnõÂ povinen sdeÏlit RadeÏ duÊvody jejich
nesplneÏnõÂ.
(3) SledovanyÂm obdobõÂm se pro uÂcÏely odstavcuÊ 1
a 2 rozumõÂ 1 kalendaÂrÏnõÂ rok.
(4) Ministerstvo je opraÂvneÏno vyzÏaÂdat si od Rady
uÂdaje potrÏebneÂ pro uÂcÏely plneÏnõÂ zaÂvazkuÊ, ktereÂ pro
CÏeskou republiku vyplyÂvajõÂ z mezinaÂrodnõÂch smluv,
poprÏõÂpadeÏ z jejõÂho cÏlenstvõÂ v mezinaÂrodnõÂch organizacõÂch. Rada je povinna tyto uÂdaje ministerstvu poskytnout.
H L AVA I V
REKLAMA, TELESHOPPING
Â NIÂ POR
Ï ADU
Ê
A SPONZOROVA
§ 48
Povinnosti provozovateluÊ vysõÂlaÂnõÂ prÏi vysõÂlaÂnõÂ
reklamy a teleshoppingu
(1) ProvozovateleÂ vysõÂlaÂnõÂ jsou povinni nezarÏazovat do vysõÂlaÂnõÂ
a) reklamy a teleshopping, ktereÂ podporujõÂ chovaÂnõÂ
ohrozÏujõÂcõÂ moraÂlku, zaÂjmy spotrÏebitele nebo zaÂjmy ochrany zdravõÂ, bezpecÏnosti nebo zÏivotnõÂho
prostrÏedõÂ,
b) reklamy a teleshopping urcÏeneÂ deÏtem nebo
v nichzÏ vystupujõÂ deÏti, pokud podporujõÂ chovaÂnõÂ
ohrozÏujõÂcõÂ jejich fyzickyÂ, psychickyÂ nebo mravnõÂ
vyÂvoj,
c) reklamy a teleshopping, v nichzÏ uÂcÏinkujõÂ hlasateleÂ,
moderaÂtorÏi a redaktorÏi zpravodajskyÂch a politicko-publicistickyÂch porÏaduÊ,
d) naÂbozÏenskeÂ a ateistickeÂ reklamy a teleshopping,
reklamy politickyÂch stran a hnutõÂ a reklamy nezaÂvislyÂch kandidaÂtuÊ na poslance, senaÂtory nebo
cÏleny zastupitelstva meÏsta nebo obce nebo vysÏsÏõÂho
uÂzemnõÂho samospraÂvneÂho celku, pokud zvlaÂsÏtnõÂ
zaÂkon nestanovõÂ jinak,
e) reklamy a teleshopping na leÂcÏiveÂ prÏõÂpravky a prostrÏedky zdravotnickeÂ techniky, jejichzÏ vyÂdej je vaÂzaÂn na leÂkarÏskyÂ prÏedpis v tuzemsku,
f) reklamy na tabaÂk a tabaÂkoveÂ vyÂrobky,
g) skryteÂ a podprahoveÂ reklamy,
h) reklamy a teleshopping, ktereÂ snizÏujõÂ uÂctu k lidskeÂ
duÊstojnosti.
(2) ProvozovateleÂ televiznõÂho vysõÂlaÂnõÂ prÏi vysõÂlaÂnõÂ
reklamy nesmeÏjõÂ
a) prÏõÂmo pobõÂzet deÏti a mladistveÂ, aby kupovali neÏjakyÂ vyÂrobek nebo sluzÏbu s vyuzÏitõÂm jejich nezkusÏenosti nebo duÊveÏrÏivosti,
b) prÏõÂmo pobõÂzet deÏti a mladistveÂ, aby prÏemlouvali
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sveÂ rodicÏe nebo neÏkoho jineÂho k naÂkupu nabõÂzeneÂho zbozÏõÂ nebo sluzÏeb,
c) vyuzÏõÂvat zvlaÂsÏtnõÂ duÊveÏru deÏtõÂ a mladistvyÂch vuÊcÏi
jejich rodicÏuÊm nebo jinyÂm osobaÂm,
d) bezduÊvodneÏ ukazovat deÏti a mladistveÂ v nebezpecÏnyÂch situacõÂch.
(3) Provozovatel televiznõÂho vysõÂlaÂnõÂ musõÂ zajistit, aby teleshopping byl v souladu s pozÏadavky uvedenyÂmi v odstavci 2 a aby nevybõÂzel deÏti a mladistveÂ
k uzavõÂraÂnõÂ smluv o prodeji nebo pronaÂjmu zbozÏõÂ a sluzÏeb.
(4) Provozovatel vysõÂlaÂnõÂ je povinen zajistit, aby
reklamy a teleshopping
a) byly rozeznatelneÂ a u provozovatele rozhlasoveÂho
vysõÂlaÂnõÂ zrÏetelneÏ zvukoveÏ, u provozovatele televiznõÂho vysõÂlaÂnõÂ zrÏetelneÏ zvukoveÏ, obrazoveÏ cÏi zvukoveÏ-obrazoveÏ oddeÏleneÂ od ostatnõÂch cÏaÂstõÂ programu,
b) byly zaÂsadneÏ vysõÂlaÂny v blocõÂch mezi jednotlivyÂmi
porÏady; izolovaneÂ reklamnõÂ a teleshoppingoveÂ
spoty zarÏazuje do vysõÂlaÂnõÂ vyÂjimecÏneÏ; to neplatõÂ
pro rozhlasoveÂ vysõÂlaÂnõÂ,
c) na erotickeÂ sluzÏby a erotickeÂ vyÂrobky nebyly zarÏazovaÂny do vysõÂlaÂnõÂ v dobeÏ od 06.00 hodin do
22.00 hodin,
d) nebyly zarÏazovaÂny bezprostrÏedneÏ prÏed vysõÂlaÂnõÂm
bohosluzÏeb ani bezprostrÏedneÏ po jejich vysõÂlaÂnõÂ.
(5) Za pravdivost uÂdajuÊ obsazÏenyÂch v reklameÏ
a teleshoppingu odpovõÂdaÂ zadavatel reklamy; pokud
zadavatele reklamy nelze urcÏit, odpovõÂdaÂ provozovatel
vysõÂlaÂnõÂ.
(6) Provozovatel vysõÂlaÂnõÂ je povinen vyloucÏit vliv
zadavatele reklamy a teleshoppingu na obsah vysõÂlanyÂch porÏaduÊ.
(7) PrÏedpisy o regulaci reklamy zuÊstaÂvajõÂ nedotcÏeny.
§ 49
Povinnosti prÏi zarÏazovaÂnõÂ reklam a teleshoppingu
do programu
(1) Provozovatel televiznõÂho vysõÂlaÂnõÂ je opraÂvneÏn
zarÏazovat reklamu a teleshopping do porÏaduÊ slozÏenyÂch
ze samostatnyÂch cÏaÂstõÂ nebo do sportovnõÂch a podobneÏ
strukturovanyÂch porÏaduÊ nebo porÏaduÊ obsahujõÂcõÂch
prÏestaÂvky, avsÏak pouze mezi tyto samostatneÂ cÏaÂsti
nebo do prÏestaÂvek.
(2) Provozovatel televiznõÂho vysõÂlaÂnõÂ s licencõÂ je
opraÂvneÏn za podmõÂnek uvedenyÂch v odstavcõÂch 3 a 4
prÏerusÏit vysõÂlaÂnõÂ televiznõÂch porÏaduÊ reklamou a teleshoppingem, pokud tõÂm nebude narusÏena integrita
a hodnota porÏaduÊ prÏi respektovaÂnõÂ charakteru, doby
trvaÂnõÂ porÏadu a vnitrÏnõÂ struktury porÏadu. NesmõÂ byÂt
prÏitom porusÏena praÂva vlastnõÂkuÊ praÂv k porÏaduÊm prÏiznanaÂ podle zvlaÂsÏtnõÂho zaÂkona.
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(3) Provozovatel televiznõÂho vysõÂlaÂnõÂ s licencõÂ
muÊzÏe prÏerusÏit vysõÂlaÂnõÂ audiovizuaÂlnõÂch deÏl, jako jsou
hraneÂ filmy a televiznõÂ filmy (s vyÂjimkou seriaÂluÊ, zaÂbavnyÂch porÏaduÊ a dokumentaÂrnõÂch porÏaduÊ), reklamou
nebo teleshoppingem, jen pokud je jejich plaÂnovaneÂ
trvaÂnõÂ delsÏõÂ nezÏ 45 minut, a to ne cÏasteÏji nezÏ jednou
beÏhem kazÏdeÂho 45minutoveÂho cÏasoveÂho uÂseku. DalsÏõÂ
prÏerusÏenõÂ je prÏõÂpustneÂ, jestlizÏe jejich plaÂnovaneÂ trvaÂnõÂ
je nejmeÂneÏ o 20 minut delsÏõÂ nezÏ dva nebo võÂce 45minutovyÂch cÏasovyÂch uÂsekuÊ. Mezi dveÏma po sobeÏ naÂsledujõÂcõÂmi prÏerusÏenõÂmi teÏchto porÏaduÊ reklamou nebo teleshoppingem musõÂ uplynout vzÏdy nejmeÂneÏ 20 minut.
(4) Provozovatel televiznõÂho vysõÂlaÂnõÂ s licencõÂ
muÊzÏe vysõÂlaÂnõÂ porÏaduÊ, na ktereÂ se nevztahujõÂ ustanovenõÂ podle odstavce 3, prÏerusÏit reklamou nebo teleshoppingem, jen pokud je plaÂnovaneÂ trvaÂnõÂ porÏadu
delsÏõÂ nezÏ 30 minut, a to ne cÏasteÏji nezÏ jednou beÏhem
kazÏdeÂho 30minutoveÂho cÏasoveÂho uÂseku. Mezi dveÏma
po sobeÏ naÂsledujõÂcõÂmi prÏerusÏenõÂmi porÏadu reklamou nebo teleshoppingem musõÂ uplynout nejmeÂneÏ 20 minut.
(5) ZpravodajskeÂ, publicistickeÂ, dokumentaÂrnõÂ,
naÂbozÏenskeÂ porÏady a porÏady pro deÏti nesmõÂ provozovatel vysõÂlaÂnõÂ s licencõÂ prÏerusÏovat reklamou nebo
teleshoppingem, je-li jejich plaÂnovaneÂ trvaÂnõÂ kratsÏõÂ
nezÏ 30 minut.
(6) Reklamou a teleshoppingem nesmeÏjõÂ byÂt prÏerusÏovaÂny bohosluzÏby.
(7) Do plaÂnovaneÂho trvaÂnõÂ porÏadu podle prÏedchozõÂch odstavcuÊ se zapocÏõÂtaÂvaÂ zarÏazenaÂ reklama a teleshopping a ohlaÂsÏenõÂ porÏadu.
§ 50
Ï
CasovyÂ rozsah reklamy a teleshoppingu
v televiznõÂm vysõÂlaÂnõÂ
Ï
(1) Cas vyhrazenyÂ reklameÏ nesmõÂ v televiznõÂm
vysõÂlaÂnõÂ provozovatele vysõÂlaÂnõÂ ze zaÂkona prÏesaÂhnout
1 % dennõÂho vysõÂlacõÂho cÏasu; provozovatel vysõÂlaÂnõÂ ze
zaÂkona muÊzÏe tento podõÂl zvyÂsÏit vysõÂlaÂnõÂm teleshoppingu azÏ na 10 % dennõÂho vysõÂlacõÂho cÏasu. VysõÂlaÂnõÂ
reklam a teleshoppingu u provozovatele vysõÂlaÂnõÂ ze zaÂkona v dobeÏ od 19.00 hodin do 22.00 hodin nesmõÂ
prÏekrocÏit 6 minut v pruÊbeÏhu jedneÂ vysõÂlacõÂ hodiny.
(2) CÏas vyhrazenyÂ reklameÏ v televiznõÂm vysõÂlaÂnõÂ provozovateluÊ vysõÂlaÂnõÂ s licencõÂ nesmõÂ prÏesaÂhnout
15 % dennõÂho vysõÂlacõÂho cÏasu; tento podõÂl muÊzÏe provozovatel vysõÂlaÂnõÂ s licencõÂ zvyÂsÏit vysõÂlaÂnõÂm teleshoppingu, s vyÂjimkou vysõÂlaÂnõÂ souvislyÂch teleshoppingovyÂch porÏaduÊ, azÏ na 20 % dennõÂho vysõÂlacõÂho cÏasu.
(3) CÏas vyhrazenyÂ reklameÏ a teleshoppingu v televiznõÂm vysõÂlaÂnõÂ provozovateluÊ vysõÂlaÂnõÂ nesmõÂ prÏesaÂhnout v pruÊbeÏhu 1 vysõÂlacõÂ hodiny 12 minut.
(4) Do vysõÂlacõÂho cÏasu se pro uÂcÏely ustanovenõÂ
odstavcuÊ 1 azÏ 3 nezapocÏõÂtaÂvaÂ vysõÂlaÂnõÂ teletextu.
(5) OznaÂmenõÂ provozovatele televiznõÂho vysõÂlaÂnõÂ
ucÏineÏnaÂ ve spojenõÂ s vlastnõÂmi porÏady, zbozÏõÂm a sluzÏ-
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bami prÏõÂmo odvozenyÂmi od teÏchto programuÊ, bezplatneÏ odvysõÂlanaÂ oznaÂmenõÂ ucÏineÏnaÂ ve verÏejneÂm zaÂjmu a ve prospeÏch obecneÏ prospeÏsÏnyÂch cõÂluÊ se nezapocÏõÂtaÂvajõÂ do cÏasoveÂho omezenõÂ reklamy ve vysõÂlaÂnõÂ podle
prÏedchozõÂch odstavcuÊ.
(6) SouvisleÂ teleshoppingoveÂ porÏady, ktereÂ trvajõÂ
bez prÏerusÏenõÂ alesponÏ 15 minut, muÊzÏe provozovatel
televiznõÂho vysõÂlaÂnõÂ s licencõÂ vysõÂlat nad raÂmec cÏasovyÂch omezenõÂ reklamy a teleshoppingu uvedenyÂch
v odstavcõÂch 2 a 3.
(7) V pruÊbeÏhu jednoho dne muÊzÏe provozovatel
televiznõÂho vysõÂlaÂnõÂ s licencõÂ vysõÂlat nejvyÂsÏe 8 souvislyÂch teleshoppingovyÂch porÏaduÊ, avsÏak jejich celkovaÂ
doba trvaÂnõÂ nesmõÂ prÏekrocÏit 3 hodiny. JednotliveÂ souvisleÂ teleshoppingoveÂ porÏady musõÂ byÂt zvukoveÏ a obrazoveÏ oznacÏeny a mezi jejich vysõÂlaÂnõÂm musõÂ uplynout
nejmeÂneÏ 15 minut.
§ 51
Ï
CasovyÂ rozsah reklamy a teleshoppingu
v rozhlasoveÂm vysõÂlaÂnõÂ
Ï
(1) Cas vyhrazenyÂ reklameÏ a teleshoppingu provozovatele rozhlasoveÂho vysõÂlaÂnõÂ ze zaÂkona nesmõÂ prÏesaÂhnout na celoplosÏneÂm vysõÂlacõÂm okruhu 3 minuty
dennõÂho vysõÂlacõÂho cÏasu a 5 minut dennõÂho vysõÂlacõÂho
cÏasu na mõÂstnõÂm okruhu.
(2) CÏas vyhrazenyÂ reklameÏ a teleshoppingu v rozhlasoveÂm vysõÂlaÂnõÂ ostatnõÂch provozovateluÊ vysõÂlaÂnõÂ nesmõÂ prÏesaÂhnout 25 % dennõÂho vysõÂlacõÂho cÏasu.
(3) Provozovatel rozhlasoveÂho vysõÂlaÂnõÂ ze zaÂkona
nesmõÂ cÏas vyhrazenyÂ reklameÏ a teleshoppingu, kteryÂ
nevyuzÏil na neÏktereÂm ze svyÂch programuÊ, vyuzÏõÂt k vysõÂlaÂnõÂ reklamy a teleshoppingu nad raÂmec cÏasovyÂch
omezenõÂ vysõÂlaÂnõÂ reklamy a teleshoppingu na jineÂm
sveÂm programu.
(4) OznaÂmenõÂ provozovatele rozhlasoveÂho vysõÂlaÂnõÂ ucÏineÏnaÂ ve spojenõÂ s vlastnõÂmi porÏady, zbozÏõÂm
a sluzÏbami prÏõÂmo odvozenyÂmi od teÏchto programuÊ,
bezplatneÏ odvysõÂlanaÂ oznaÂmenõÂ ucÏineÏnaÂ ve verÏejneÂm
zaÂjmu a charitativnõÂ oznaÂmenõÂ se nezapocÏõÂtaÂvajõÂ do cÏasoveÂho omezenõÂ reklamy ve vysõÂlaÂnõÂ podle prÏedchozõÂch
odstavcuÊ.
§ 52
ZvlaÂsÏtnõÂ ustanovenõÂ o reklameÏ a teleshoppingu
na alkoholickeÂ naÂpoje
Reklama a teleshopping na alkoholickeÂ naÂpoje nesmeÏjõÂ
a) byÂt zameÏrÏeny speciaÂlneÏ na mladistveÂ nebo zobrazovat mladistveÂ konzumujõÂcõÂ alkoholickeÂ naÂpoje,
b) spojovat spotrÏebu alkoholickyÂch naÂpojuÊ se zvyÂsÏenyÂmi teÏlesnyÂmi vyÂkony nebo rÏõÂzenõÂm vozidla,
c) vytvaÂrÏet dojem, zÏe spotrÏeba alkoholickyÂch naÂpojuÊ
prÏispõÂvaÂ ke spolecÏenskeÂmu nebo sexuaÂlnõÂmu uÂspeÏchu,
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d) tvrdit, zÏe alkoholickeÂ naÂpoje majõÂ leÂcÏebneÂ, stimulujõÂcõÂ nebo uklidnÏujõÂcõÂ uÂcÏinky nebo zÏe jsou prostrÏedkem rÏesÏenõÂ osobnõÂch konfliktuÊ,
e) podporovat nestrÏõÂdmou spotrÏebu alkoholickyÂch
naÂpojuÊ nebo ukazovat abstinenci nebo umõÂrneÏnost
v pozÏõÂvaÂnõÂ alkoholickyÂch naÂpojuÊ v neprÏõÂzniveÂm
sveÏtle,
f) zduÊraznÏovat vysokyÂ obsah alkoholu jako pozitivnõÂ kvalitu alkoholickeÂho naÂpoje.
§ 53
Povinnosti provozovateluÊ vysõÂlaÂnõÂ
prÏi vysõÂlaÂnõÂ sponzorovanyÂch porÏaduÊ
(1) Provozovatel vysõÂlaÂnõÂ je povinen oznacÏit
kazÏdyÂ porÏad sponzorovanyÂ zcela nebo zcÏaÂsti zejmeÂna
na jeho zacÏaÂtku nebo na jeho konci obchodnõÂm jmeÂnem, obrazovyÂm symbolem (logem), ochrannou znaÂmkou nebo znaÂmkou sluzÏeb sponzora. Je-li sponzor vyÂrobcem nebo distributorem leÂcÏivyÂch prÏõÂpravkuÊ, jejichzÏ
vyÂdej je vaÂzaÂn na leÂkarÏskyÂ prÏedpis, muÊzÏe byÂt obsahem
sponzorskeÂho vzkazu pouze obchodnõÂ jmeÂno sponzora, poprÏõÂpadeÏ jeho logo.
(2) Sponzorovat nelze politicko-publicistickeÂ porÏady a zpravodajskeÂ porÏady s vyÂjimkou samostatnyÂch
servisnõÂch informacõÂ, zejmeÂna o pocÏasõÂ, dopraveÏ, cÏasomõÂry ve vysõÂlaÂnõÂ sportovnõÂch porÏaduÊ a informacõÂ o prÏesneÂm cÏasu.
(3) PorÏady nemohou byÂt sponzorovaÂny osobami,
jejichzÏ hlavnõÂm prÏedmeÏtem cÏinnosti je vyÂroba vyÂrobkuÊ, jejich pronaÂjem nebo poskytovaÂnõÂ sluzÏeb, ktereÂ
nesmeÏjõÂ byÂt podle zaÂkona prÏedmeÏtem reklamy.
(4) Provozovatel vysõÂlaÂnõÂ je povinen zajistit, aby
obsah a cÏas zarÏazenõÂ sponzorovaneÂho porÏadu do vysõÂlaÂnõÂ nemohly byÂt ovlivneÏny sponzorem.
(5) Provozovatel vysõÂlaÂnõÂ je povinen zabezpecÏit,
aby obsah sponzorovanyÂch porÏaduÊ nepropagoval prodej, naÂkup cÏi pronaÂjem vyÂrobkuÊ nebo sluzÏeb sponzora
nebo trÏetõÂ osoby, zejmeÂna tõÂm, zÏe by v teÏchto porÏadech
byly jejich vyÂrobky cÏi sluzÏby zvlaÂsÏteÏ zminÏovaÂny.
H L AVA V
ZVLAÂSÏTNIÂ OPRAÂVNEÏNIÂ A POVINNOSTI
Ê VYSIÂLAÂNIÂ
PROVOZOVATELU
Ï EVZATEÂHO
Ê PR
A PROVOZOVATELU
VYSIÂLAÂNIÂ V KABELOVEÂM SYSTEÂMU
§ 54
ZajisÏteÏnõÂ mõÂstnõÂho vysõÂlaÂnõÂ a povinnaÂ nejnizÏsÏõÂ programovaÂ nabõÂdka
(1) Provozovatel vysõÂlaÂnõÂ s licencõÂ v kabeloveÂm
systeÂmu a provozovatel prÏevzateÂho vysõÂlaÂnõÂ v kabeloveÂm systeÂmu na zÏaÂdost obce nebo dobrovolneÂho
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svazku obcõÂ vyhradõÂ jeden kanaÂl pro bezplatnyÂ mõÂstnõÂ
informacÏnõÂ systeÂm slouzÏõÂcõÂ vyÂhradneÏ potrÏebaÂm obce,
kteryÂ nesmõÂ byÂt bez souhlasu provozovatele vysõÂlaÂnõÂ
s licencõÂ a provozovatele prÏevzateÂho vysõÂlaÂnõÂ vyuzÏõÂvaÂn
k reklameÏ a teleshoppingu.
(2) Provozovatel prÏevzateÂho vysõÂlaÂnõÂ v kabeloveÂm
systeÂmu je prÏi vytvaÂrÏenõÂ nejnizÏsÏõÂ programoveÂ nabõÂdky
povinen zajistit, aby v nõÂ bylo zahrnuto zemskeÂ a nezakoÂdovaneÂ vysõÂlaÂnõÂ vsÏech celoplosÏnyÂch programuÊ
provozovateluÊ vysõÂlaÂnõÂ ze zaÂkona a vsÏech celoplosÏnyÂch
provozovateluÊ vysõÂlaÂnõÂ s licencõÂ, vcÏetneÏ mõÂstnõÂho vysõÂlaÂnõÂ na sdõÂlenyÂch kmitocÏtech s provozovatelem celoplosÏneÂho vysõÂlaÂnõÂ s licencõÂ, kromeÏ programuÊ vysõÂlanyÂch pouze digitaÂlneÏ.
(3) Provozovatel vysõÂlaÂnõÂ ze zaÂkona a provozovatel celoplosÏneÂho vysõÂlaÂnõÂ s licencõÂ a provozovatel mõÂstnõÂho vysõÂlaÂnõÂ na sdõÂlenyÂch kmitocÏtech s provozovatelem celoplosÏneÂho vysõÂlaÂnõÂ s licencõÂ jsou povinni poskytnout sveÂ programy provozovateli prÏevzateÂho vysõÂlaÂnõÂ bezplatneÏ a provozovatel prÏevzateÂho vysõÂlaÂnõÂ je
povinen tyto programy ve sveÂ nejnizÏsÏõÂ programoveÂ nabõÂdce bezplatneÏ umõÂstit.
Â ST SÏ ESTA
Â
CÏ A
ZAJISÏTEÏNIÂ PLURALITY INFORMACIÂ
Â NIÂ
V ROZHLASOVEÂM VYSIÂLA
Â
Â
Â
A TELEVIZNIM VYSILANIÂ
§ 55
ZajisÏteÏnõÂ plurality informacõÂ v celoplosÏneÂm
rozhlasoveÂm a televiznõÂm vysõÂlaÂnõÂ
(1) Jedna praÂvnickaÂ osoba nebo jedna fyzickaÂ
osoba nesmõÂ byÂt drzÏitelem võÂce nezÏ jedneÂ licence k celoplosÏneÂmu televiznõÂmu vysõÂlaÂnõÂ.
(2) Jedna praÂvnickaÂ osoba nebo jedna fyzickaÂ
osoba nesmõÂ byÂt drzÏitelem võÂce nezÏ jedneÂ licence k celoplosÏneÂmu rozhlasoveÂmu vysõÂlaÂnõÂ.
(3) Provozovatel celoplosÏneÂho rozhlasoveÂho vysõÂlaÂnõÂ se nesmõÂ majetkoveÏ podõÂlet na podnikaÂnõÂ jineÂho
provozovatele celoplosÏneÂho rozhlasoveÂho vysõÂlaÂnõÂ.
(4) Provozovatel celoplosÏneÂho televiznõÂho vysõÂlaÂnõÂ se nesmõÂ majetkoveÏ podõÂlet na podnikaÂnõÂ jineÂho
provozovatele celoplosÏneÂho televiznõÂho vysõÂlaÂnõÂ.
(5) Provozovatel celoplosÏneÂho televiznõÂho vysõÂlaÂnõÂ ze zaÂkona se nesmõÂ slucÏovat s provozovatelem celoplosÏneÂho televiznõÂho vysõÂlaÂnõÂ, a to tak, zÏe jejich statutaÂrnõÂ orgaÂny nebo cÏlenoveÂ statutaÂrnõÂch orgaÂnuÊ jsou
stejneÂ osoby nebo osoby blõÂzkeÂ nebo jsou spolecÏnõÂky
ve stejneÂ obchodnõÂ spolecÏnosti nebo jsou osobami
blõÂzkyÂmi.
(6) Provozovatel celoplosÏneÂho rozhlasoveÂho vysõÂlaÂnõÂ ze zaÂkona se nesmõÂ slucÏovat s jinyÂm provozova-
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telem celoplosÏneÂho rozhlasoveÂho vysõÂlaÂnõÂ, a to tak, zÏe
jejich statutaÂrnõÂ orgaÂny nebo cÏlenoveÂ statutaÂrnõÂch
orgaÂnuÊ jsou stejneÂ osoby nebo osoby blõÂzkeÂ nebo jsou
spolecÏnõÂky ve stejneÂ obchodnõÂ spolecÏnosti nebo jsou
osobami blõÂzkyÂmi.
(7) Provozovatel celoplosÏneÂho televiznõÂho vysõÂlaÂnõÂ se nesmõÂ slucÏovat s provozovatelem celoplosÏneÂho
televiznõÂho vysõÂlaÂnõÂ jinyÂm zpuÊsobem (§ 58).
(8) Provozovatel celoplosÏneÂho rozhlasoveÂho vysõÂlaÂnõÂ se nesmõÂ slucÏovat s provozovatelem celoplosÏneÂho
rozhlasoveÂho vysõÂlaÂnõÂ jinyÂm zpuÊsobem (§ 58).
(9) Povinnosti uvedeneÂ v odstavcõÂch 1 a 2 se nevztahujõÂ na digitaÂlnõÂ vysõÂlaÂnõÂ a na rozhlasoveÂ a televiznõÂ
vysõÂlaÂnõÂ sÏõÂrÏeneÂ prostrÏednictvõÂm kabelovyÂch systeÂmuÊ
a druzÏic.
(10) UstanovenõÂ odstavcuÊ 7 a 8 se nevztahujõÂ na
osoby zabyÂvajõÂcõÂ se naÂborem a prodejem reklamnõÂch
sluzÏeb, sluzÏeb spojenyÂch se sponzorstvõÂm a teleshoppingem, sluzÏeb spojenyÂch s vyÂzkumem trhu a sluzÏeb
spojenyÂch s naÂkupem porÏaduÊ, vyjma porÏaduÊ zpravodajskyÂch.
§ 56
ZajisÏteÏnõÂ plurality informacõÂ v mõÂstnõÂm rozhlasoveÂm
a televiznõÂm vysõÂlaÂnõÂ
(1) JestlizÏe je jedna praÂvnickaÂ osoba nebo jedna
fyzickaÂ osoba drzÏitelem võÂce licencõÂ k provozovaÂnõÂ jineÂho nezÏ celoplosÏneÂho televiznõÂho vysõÂlaÂnõÂ nebo võÂce
licencõÂ k provozovaÂnõÂ jineÂho nezÏ celoplosÏneÂho rozhlasoveÂho vysõÂlaÂnõÂ, nesmõÂ pokrytõÂ CÏeskeÂ republiky jejõÂm
vysõÂlaÂnõÂm v celkoveÂm soucÏtu licencõÂ k provozovaÂnõÂ jineÂho nezÏ celoplosÏneÂho rozhlasoveÂho vysõÂlaÂnõÂ ani v celkoveÂm soucÏtu licencõÂ k provozovaÂnõÂ jineÂho nezÏ celoplosÏneÂho televiznõÂho vysõÂlaÂnõÂ prÏesaÂhnout 70 % celkoveÂho pocÏtu obyvatel CÏeskeÂ republiky, pocÏõÂtaÂno podle
uÂdajuÊ vyplyÂvajõÂcõÂch z poslednõÂho scÏõÂtaÂnõÂ lidu.
(2) Jedna praÂvnickaÂ osoba nebo jedna fyzickaÂ
osoba se muÊzÏe majetkoveÏ podõÂlet na podnikaÂnõÂ võÂce
provozovateluÊ jineÂho nezÏ celoplosÏneÂho rozhlasoveÂho
vysõÂlaÂnõÂ nebo võÂce provozovateluÊ jineÂho nezÏ celoplosÏneÂho televiznõÂho vysõÂlaÂnõÂ pouze v prÏõÂpadeÏ, zÏe celkoveÂ
pokrytõÂ obyvatel CÏeskeÂ republiky vysõÂlaÂnõÂm vsÏech provozovateluÊ jineÂho nezÏ celoplosÏneÂho rozhlasoveÂho vysõÂlaÂnõÂ ani vsÏech provozovateluÊ jineÂho nezÏ celoplosÏneÂho
televiznõÂho vysõÂlaÂnõÂ, na jejichzÏ podnikaÂnõÂ se tato osoba
podõÂlõÂ, neprÏesaÂhne 70 % celkoveÂho pocÏtu obyvatel
CÏeskeÂ republiky, pocÏõÂtaÂno podle uÂdajuÊ vyplyÂvajõÂcõÂch
z poslednõÂho scÏõÂtaÂnõÂ lidu.
(3) Povinnosti uvedeneÂ v odstavcõÂch 1 a 2 se nevztahujõÂ na digitaÂlnõÂ vysõÂlaÂnõÂ a na rozhlasoveÂ a televiznõÂ
vysõÂlaÂnõÂ sÏõÂrÏeneÂ prostrÏednictvõÂm kabelovyÂch systeÂmuÊ
a druzÏic.
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§ 57
VytvaÂrÏenõÂ programovyÂch sõÂtõÂ
ProgramovaÂ sõÂt' nesmõÂ pokryÂvat rozhlasovyÂm vysõÂlaÂnõÂm nebo televiznõÂm vysõÂlaÂnõÂm võÂce nezÏ 70 % celkoveÂho pocÏtu obyvatel CÏeskeÂ republiky, pocÏõÂtaÂno podle uÂdajuÊ vyplyÂvajõÂcõÂch z poslednõÂho scÏõÂtaÂnõÂ lidu.
§ 58
SloucÏenõÂ provozovateluÊ vysõÂlaÂnõÂ nebo provozovateluÊ
prÏevzateÂho vysõÂlaÂnõÂ
(1) Provozovatel vysõÂlaÂnõÂ a provozovatel prÏevzateÂho vysõÂlaÂnõÂ je povinen oznaÂmit RadeÏ, jestlizÏe
a) dosÏlo ke vzaÂjemneÂmu sloucÏenõÂ provozovateluÊ rozhlasoveÂho vysõÂlaÂnõÂ a vzaÂjemneÂmu sloucÏenõÂ provozovateluÊ televiznõÂho vysõÂlaÂnõÂ formou sloucÏenõÂ
praÂvnickyÂch osob nebo prodeje podniku nebo
jeho podstatneÂ cÏaÂsti;
b) dosÏlo k takoveÂmu sloucÏenõÂ mezi provozovateli
rozhlasoveÂho vysõÂlaÂnõÂ a provozovateli televiznõÂho
vysõÂlaÂnõÂ, zÏe
1. jejich statutaÂrnõÂ orgaÂny nebo cÏlenoveÂ statutaÂrnõÂch nebo jinyÂch orgaÂnuÊ nebo zameÏstnanci,
kterÏõÂ jsou v prÏõÂmeÂ rÏõÂdõÂcõÂ puÊsobnosti statutaÂrnõÂho orgaÂnu nebo jeho cÏlena anebo prokuristy,
jsou stejneÂ osoby nebo osoby blõÂzkeÂ,
2. spolecÏneÏ podnikajõÂ na zaÂkladeÏ smlouvy o sdruzÏenõÂ, nebo
3. jsou osobami blõÂzkyÂmi;
c) dosÏlo k takoveÂmu sloucÏenõÂ provozovateluÊ rozhlasoveÂho vysõÂlaÂnõÂ, kdy jedna praÂvnickaÂ osoba nebo
jedna fyzickaÂ osoba maÂ podstatnyÂ vliv na dva
nebo võÂce provozovateluÊ rozhlasoveÂho vysõÂlaÂnõÂ;
d) dosÏlo k takoveÂmu sloucÏenõÂ provozovateluÊ televiznõÂho vysõÂlaÂnõÂ, kdy jedna praÂvnickaÂ osoba nebo
jedna fyzickaÂ osoba maÂ podstatnyÂ vliv na dva
nebo võÂce provozovateluÊ televiznõÂho vysõÂlaÂnõÂ.
(2) PraÂvnickaÂ nebo fyzickaÂ osoba maÂ na provozovatele vysõÂlaÂnõÂ podstatnyÂ vliv, pokud
a) maÂ prÏõÂmyÂ nebo neprÏõÂmyÂ podõÂl na hlasovacõÂch praÂvech vysÏsÏõÂ nezÏ 34 %, prÏicÏemzÏ neprÏõÂmyÂm podõÂlem
se rozumõÂ podõÂl drzÏenyÂ zprostrÏedkovaneÏ prostrÏednictvõÂm ovlaÂdaneÂ osoby,
b) rozhoduje o veÏtsÏineÏ jeho zameÏstnancuÊ, kterÏõÂ jsou
v prÏõÂmeÂ rÏõÂdõÂcõÂ puÊsobnosti statutaÂrnõÂho orgaÂnu
nebo jeho cÏlena, anebo rozhoduje o osobaÂch, ktereÂ
na zaÂkladeÏ mandaÂtnõÂ nebo jineÂ smlouvy zajisÏt'ujõÂ
vyÂznamneÂ spraÂvnõÂ, rÏõÂdõÂcõÂ nebo obchodnõÂ cÏinnosti
provozovatele vysõÂlaÂnõÂ,
c) maÂ mozÏnost vykonaÂvat rozhodujõÂcõÂ vliv na rÏõÂzenõÂ
provozovatele vysõÂlaÂnõÂ na zaÂkladeÏ smlouvy, zvlaÂsÏtnõÂho ustanovenõÂ ve stanovaÂch, spolecÏenskeÂ
smlouveÏ nebo zakladatelskeÂ listineÏ, dohody s osobami, ktereÂ jsou spolecÏnõÂky nebo akcionaÂrÏi pro-
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vozovatele vysõÂlaÂnõÂ, a to bez ohledu na platnost
nebo neplatnost takoveÂ dohody.
(3) Povinnosti uvedeneÂ v § 56 a 57 se nevztahujõÂ
na provozovatele vysõÂlaÂnõÂ ze zaÂkona a na provozovatele vysõÂlaÂnõÂ s kraÂtkodobou licencõÂ.
Â ST SEDMA
Â
CÏ A
SANKCÏNIÂ USTANOVENIÂ
§ 59
OpatrÏenõÂ k naÂpraveÏ

i)
j)

k)
l)

(1) JestlizÏe provozovatel vysõÂlaÂnõÂ a provozovatel
prÏevzateÂho vysõÂlaÂnõÂ porusÏuje povinnosti stanoveneÂ
tõÂmto zaÂkonem nebo podmõÂnky udeÏleneÂ licence, upozornõÂ jej Rada na porusÏenõÂ tohoto zaÂkona a stanovõÂ mu
lhuÊtu k naÂpraveÏ.

m)

(2) DeÂlka lhuÊty k naÂpraveÏ podle prÏedchozõÂho odstavce musõÂ byÂt prÏimeÏrÏenaÂ charakteru porusÏeneÂ povinnosti.

o)

(3) Dojde-li k naÂpraveÏ ve stanoveneÂ lhuÊteÏ, Rada
sankci neulozÏõÂ.
(4) UstanovenõÂ odstavcuÊ 1 azÏ 3 se nepouzÏijõÂ, porusÏõÂ-li provozovatel vysõÂlaÂnõÂ a provozovatel prÏevzateÂho
vysõÂlaÂnõÂ zvlaÂsÏt' zaÂvazÏnyÂm zpuÊsobem povinnosti uvedeneÂ v § 32 odst. 1 põÂsm. c), d) a e), a daÂle z duÊvodu
uvedeneÂho v § 63 odst. 1 a § 64 odst. 1.
§ 60
Pokuty
(1) Pokutu ve vyÂsÏi od 5 000 KcÏ do 2 500 000 KcÏ
Rada ulozÏõÂ provozovateli vysõÂlaÂnõÂ a provozovateli prÏevzateÂho vysõÂlaÂnõÂ, pokud
a) zarÏazuje do vysõÂlaÂnõÂ porÏady, ktereÂ bezduÊvodneÏ zobrazujõÂ umõÂrajõÂcõÂ nebo lidi vystaveneÂ teÏzÏkeÂmu teÏlesneÂmu nebo dusÏevnõÂmu utrpenõÂ zpuÊsobem snizÏujõÂcõÂm lidskou duÊstojnost,
b) neplnõÂ povinnosti podle § 31 odst. 2 a 3,
c) neposkytne nezbytnyÂ vysõÂlacõÂ cÏas pro duÊlezÏitaÂ
a neodkladnaÂ oznaÂmenõÂ v naleÂhaveÂm verÏejneÂm
zaÂjmu podle § 32 odst. 1 põÂsm. i),
d) skartuje zaÂznamy odvysõÂlanyÂch porÏaduÊ prÏed uplynutõÂm lhuÊty uvedeneÂ v § 32 odst. 1 põÂsm. j),
e) neposkytne RadeÏ vyzÏaÂdanyÂ zaÂznam porÏadu
do 15 dnuÊ ode dne dorucÏenõÂ zÏaÂdosti podle § 32
odst. 1 põÂsm. j),
f) porusÏõÂ povinnosti tyÂkajõÂcõÂ se oznacÏovaÂnõÂ programu podle § 32 odst. 1 põÂsm. l) a m),
g) nezabezpecÏõÂ v kabeloveÂm rozvodu umõÂsteÏnõÂ provozovatele celoplosÏneÂho vysõÂlaÂnõÂ podle § 54
odst. 2,
h) neoznaÂmõÂ RadeÏ, zÏe dosÏlo k technickyÂm prÏekaÂzÏ-

n)
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kaÂm vysõÂlaÂnõÂ, ktereÂ mu braÂnõÂ ve vysõÂlaÂnõÂ podle
§ 32 odst. 1 põÂsm. n),
porusÏõÂ povinnosti nebo nesplnõÂ podmõÂnky prÏi vysõÂlaÂnõÂ udaÂlostõÂ znacÏneÂho spolecÏenskeÂho vyÂznamu
podle § 33 odst. 1 a 2,
neposkytuje zaÂznam vysõÂlaÂnõÂ udaÂlosti, kteraÂ je
udaÂlostõÂ znacÏneÂho spolecÏenskeÂho vyÂznamu, je-li
v prÏõÂmeÂm prÏenosu vysõÂlaÂna jinaÂ udaÂlost znacÏneÂho
spolecÏenskeÂho vyÂznamu podle § 33 odst. 2,
porusÏõÂ zaÂkaz sponzorovaÂnõÂ zpravodajskyÂch a politicko-publicistickyÂch porÏaduÊ podle § 53 odst. 2,
nedodrzÏõÂ povinnosti stanoveneÂ pro vysõÂlaÂnõÂ reklam, teleshoppingu a sponzorovanyÂch porÏaduÊ,
neposkytne RadeÏ uÂdaje potrÏebneÂ pro uÂcÏely kontroly podõÂlu evropskeÂ tvorby a nezaÂvisleÂ tvorby
podle § 47 odst. 1,
nezduÊvodnõÂ plneÏnõÂ pozÏadovaneÂho podõÂlu evropskeÂ tvorby a nezaÂvisleÂ tvorby podle § 47 odst. 2,
nedodrzÏõÂ ustanovenõÂ § 32 odst. 2.

(2) Pokutu ve vyÂsÏi od 10 000 KcÏ do 5 000 000 KcÏ
Rada ulozÏõÂ provozovateli vysõÂlaÂnõÂ a provozovateli prÏevzateÂho vysõÂlaÂnõÂ, pokud
a) nevyhradõÂ stanovenyÂ podõÂl vysõÂlacõÂho cÏasu pro
evropskaÂ dõÂla a pro evropskaÂ dõÂla vyrobenaÂ nezaÂvislyÂmi vyÂrobci podle § 42 azÏ 44,
b) neoznaÂmõÂ RadeÏ zmeÏnu uÂdajuÊ uvedenyÂch v zÏaÂdosti
o licenci podle § 21 odst. 2,
c) nepozÏaÂdaÂ Radu prÏedem o souhlas se zmeÏnou cÏasoveÂho a uÂzemnõÂho rozsahu vysõÂlaÂnõÂ a souboru
technickyÂch parametruÊ podle § 21 odst. 1
põÂsm. b),
d) nepozÏaÂdaÂ Radu prÏedem o souhlas se zmeÏnou technickyÂch parametruÊ, nepozÏaÂdaÂ Radu prÏedem o souhlas se zmeÏnou uÂzemnõÂho rozsahu vysõÂlaÂnõÂ u kabelovyÂch systeÂmuÊ,
e) nedodrzÏõÂ cÏasovyÂ nebo uÂzemnõÂ rozsah vysõÂlaÂnõÂ
a soubor technickyÂch parametruÊ,
f) nedodrzÏõÂ zaÂkladnõÂ programovou specifikaci,
g) neplnõÂ licencÏnõÂ podmõÂnky,
h) prÏedem RadeÏ neoznaÂmõÂ zmeÏnu skutecÏnostõÂ uvaÂdeÏnyÂch v prÏihlaÂsÏce k registraci podle § 29 odst. 1,
i) nevyhradõÂ jeden kanaÂl k vysõÂlaÂnõÂ programu pro
potrÏeby mõÂstneÏ omezeneÂ oblasti pokryteÂ kabelovyÂm systeÂmem podle § 54 odst. 1,
j) nedodrzÏõÂ uÂzemnõÂ rozsah vysõÂlaÂnõÂ u kabelovyÂch
systeÂmuÊ.
(3) Pokutu od 20 000 KcÏ do 10 000 000 KcÏ ulozÏõÂ
Rada provozovateli vysõÂlaÂnõÂ a provozovateli prÏevzateÂho vysõÂlaÂnõÂ, pokud
a) zarÏazuje do vysõÂlaÂnõÂ porÏady, ktereÂ propagujõÂ vaÂlku
nebo lõÂcÏõÂ krutaÂ nebo jinak nelidskaÂ jednaÂnõÂ takovyÂm zpuÊsobem, kteryÂ je jejich zlehcÏovaÂnõÂm,
omlouvaÂnõÂm nebo schvalovaÂnõÂm,
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b) zarÏazuje do vysõÂlaÂnõÂ porÏady, ktereÂ obsahujõÂ podprahovaÂ sdeÏlenõÂ,
c) zarÏazuje do vysõÂlaÂnõÂ porÏady, ktereÂ mohou vaÂzÏneÏ
narusÏit fyzickyÂ, psychickyÂ nebo mravnõÂ vyÂvoj deÏtõÂ
a mladistvyÂch zejmeÂna tõÂm, zÏe obsahujõÂ pornografii a hrubeÂ samouÂcÏelneÂ naÂsilõÂ,
d) zarÏazuje do vysõÂlaÂnõÂ od 06.00 hodin do 22.00 hodin porÏady a upoutaÂvky, ktereÂ by mohly ohrozit
fyzickyÂ, psychickyÂ nebo mravnõÂ vyÂvoj deÏtõÂ a mladistvyÂch,
e) porusÏõÂ povinnosti podle § 32 odst. 1 põÂsm. a),
f) porusÏõÂ povinnosti podle § 32 odst. 1 põÂsm. c),
g) porusÏõÂ povinnosti podle § 32 odst. 1 põÂsm. o).
(4) Pokutu od 50 000 KcÏ do 5 000 000 KcÏ ulozÏõÂ
Rada tomu, kdo zasahuje do obsahu programu provozovatele vysõÂlaÂnõÂ a provozovatele prÏevzateÂho vysõÂlaÂnõÂ
v rozporu s § 31 odst. 1 a porusÏõÂ povinnosti tyÂkajõÂcõÂ se
vyÂroby a vysõÂlaÂnõÂ porÏaduÊ uvedenyÂch ve zvlaÂsÏtnõÂch zaÂkonech.3), 4)
(5) Pokutu do vyÂsÏe 10 000 000 KcÏ Rada ulozÏõÂ
tomu, kdo provozuje vysõÂlaÂnõÂ, anizÏ je k tomu opraÂvneÏn
podle tohoto zaÂkona nebo podle zvlaÂsÏtnõÂho zaÂkona.
(6) Pokutu od 20 000 KcÏ do 5 000 000 KcÏ ulozÏõÂ
Rada provozovateli vysõÂlaÂnõÂ a provozovateli prÏevzateÂho vysõÂlaÂnõÂ, pokud
a) porusÏõÂ omezenõÂ neÏkteryÂch jednaÂnõÂ uvedenyÂch
v § 21 odst. 6 a 7,
b) porusÏõÂ oznamovacõÂ povinnost podle § 58,
c) porusÏõÂ zaÂvazÏneÏ licencÏnõÂ podmõÂnky.
§ 61
SpolecÏnaÂ ustanovenõÂ o uklaÂdaÂnõÂ pokut
(1) Pokutu Rada ulozÏõÂ do jednoho roku ode dne,
kdy se dozveÏdeÏla o porusÏenõÂ povinnosti, nejdeÂle vsÏak
do 2 let ode dne, kdy k porusÏenõÂ povinnosti dosÏlo.
SpraÂvnõÂ rÏõÂzenõÂ o ulozÏenõÂ pokuty lze zahaÂjit nejpozdeÏji
do 3 meÏsõÂcuÊ ode dne, kdy RadeÏ byl dorucÏen zaÂznam
vyzÏaÂdanyÂ podle § 32 odst. 1 põÂsm. j). PrÏi uklaÂdaÂnõÂ pokut se postupuje podle spraÂvnõÂho rÏaÂdu.
(2) PrÏi uklaÂdaÂnõÂ pokuty za porusÏenõÂ povinnosti
podle tohoto zaÂkona Rada prÏihlõÂzÏõÂ k povaze vysõÂlaneÂho
programu a k postavenõÂ provozovatele vysõÂlaÂnõÂ a provozovatele prÏevzateÂho vysõÂlaÂnõÂ na mediaÂlnõÂm trhu se
zrÏetelem k jeho odpoveÏdnosti vuÊcÏi divaÂckeÂ verÏejnosti
v oblasti informacõÂ, vyÂchovy, kultury a zaÂbavy.
(3) Rada stanovõÂ vyÂsÏi pokuty podle zaÂvazÏnosti
veÏci, mõÂry zavineÏnõÂ a s prÏihleÂdnutõÂm k rozsahu, typu
a dosahu zaÂvadneÂho vysõÂlaÂnõÂ a k vyÂsÏi prÏõÂpadneÂho financÏnõÂho prospeÏchu.
(4) Pokuta je splatnaÂ do 30 dnuÊ ode dne, kdy
rozhodnutõÂ, kteryÂm byla ulozÏena, nabylo praÂvnõÂ moci.
UlozÏenõÂm pokuty nejsou dotcÏena ustanovenõÂ zvlaÂsÏt-

nõÂch praÂvnõÂch prÏedpisuÊ o naÂhradeÏ sÏkody a nezanikajõÂ
povinnosti stanoveneÂ tõÂmto zaÂkonem.
(5) VyÂnosy z pokut jsou prÏõÂjmem staÂtnõÂho rozpocÏtu CÏeskeÂ republiky.
(6) Proti rozhodnutõÂ o udeÏlenõÂ pokuty je prÏõÂpustnyÂ opravnyÂ prostrÏedek k soudu.
§ 62
PozastavenõÂ prÏevzateÂho vysõÂlaÂnõÂ
(1) V souladu se zaÂvazky vyplyÂvajõÂcõÂmi z mezinaÂrodnõÂ smlouvy muÊzÏe Rada rozhodnout o pozastavenõÂ
sÏõÂrÏenõÂ programu televiznõÂho vysõÂlaÂnõÂ prÏejõÂmaneÂho z jineÂho staÂtu, jehozÏ obsahem je opeÏtovneÏ porusÏovaÂno
ustanovenõÂ § 32 odst. 3 a toto porusÏovaÂnõÂ je zrÏejmeÂ
a maÂ zaÂvazÏnou povahu.
(2) O pozastavenõÂ sÏõÂrÏenõÂ programu televiznõÂho
vysõÂlaÂnõÂ prÏejõÂmaneÂho z cÏlenskeÂ staÂtu EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ muÊzÏe Rada rozhodnout jen tehdy, jestlizÏe
provozovatele prÏevzateÂho vysõÂlaÂnõÂ v poslednõÂch 12 meÏsõÂcõÂch jizÏ alesponÏ dvakraÂt põÂsemneÏ upozornila, zÏe obsahem tohoto programu zrÏejmyÂm a zaÂvazÏnyÂm zpuÊsobem porusÏil ustanovenõÂ § 32 odst. 3 a jeho sÏõÂrÏenõÂ muÊzÏe
byÂt pozastaveno, pokud by k takoveÂmu porusÏenõÂ dosÏlo
opeÏtovneÏ.
§ 63
OdneÏtõÂ licence
(1) Rada odejme licenci provozovateli vysõÂlaÂnõÂ s licencõÂ, pokud
a) dosaÂhl jejõÂho udeÏlenõÂ na zaÂkladeÏ nepravdivyÂch
uÂdajuÊ uvedenyÂch v zÏaÂdosti o licenci nebo porusÏil
povinnost podle § 55 a 56,
b) zvlaÂsÏt' zaÂvazÏnyÂm zpuÊsobem opakovaneÏ porusÏuje
povinnost stanovenou v § 32 odst. 1 põÂsm. a), c),
d) a e) a za takoveÂ porusÏenõÂ povinnosti mu byla
ulozÏena opakovaneÏ pokuta,
c) zvlaÂsÏt' zaÂvazÏnyÂm zpuÊsobem opakovaneÏ porusÏuje
licencÏnõÂ podmõÂnky.
(2) Rada muÊzÏe odejmout licenci provozovateli
vysõÂlaÂnõÂ s licencõÂ, pokud
a) nezahaÂjil vysõÂlaÂnõÂ po nabytõÂ praÂvnõÂ moci rozhodnutõÂ o udeÏlenõÂ licence do 180 dnuÊ u rozhlasoveÂho
vysõÂlaÂnõÂ a do 360 dnuÊ u televiznõÂho vysõÂlaÂnõÂ,
b) po zahaÂjenõÂ vysõÂlaÂnõÂ v pruÊbeÏhu kalendaÂrÏnõÂho roku
nevysõÂlal celkem 30 dnuÊ; do teÂto doby se nezapocÏõÂtaÂvaÂ doba, po kterou vysõÂlaÂnõÂ braÂnily oduÊvodneÏneÂ technickeÂ prÏekaÂzÏky,
c) na jeho majetek byl prohlaÂsÏen konkurs.
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§ 64
ZrusÏenõÂ registrace

mõÂnky stanoveneÂ tõÂmto zaÂkonem. UstanovenõÂ § 42 azÏ
47 se na vysõÂlaÂnõÂ takoveÂho programu nevztahujõÂ.

(1) Rada zrusÏõÂ registraci nebo jejõÂ cÏaÂst provozovateli prÏevzateÂho vysõÂlaÂnõÂ, pokud
a) uvedl v prÏihlaÂsÏce k registraci nepravdiveÂ uÂdaje,
b) opakovaneÏ porusÏuje povinnosti uvedeneÂ v § 32
odst. 3 a byla mu za to jizÏ udeÏlena pokuta.

UstanovenõÂ prÏechodnaÂ
§ 68

(2) Rada muÊzÏe zrusÏit registraci cÏi jejõÂ cÏaÂst provozovateli prÏevzateÂho vysõÂlaÂnõÂ, pokud
a) zaÂvazÏnyÂm zpuÊsobem porusÏil tento zaÂkon nebo
mezinaÂrodnõÂ dohodu, kterou je CÏeskaÂ republika
vaÂzaÂna,
b) na jeho majetek byl prohlaÂsÏen konkurs.
§ 65
SpolecÏnaÂ ustanovenõÂ o odneÏtõÂ licence a zrusÏenõÂ
registrace
(1) Proti rozhodnutõÂ podle § 63 a 64 lze podat
opravnyÂ prostrÏedek k soudu ve lhuÊteÏ 30 dnuÊ od dorucÏenõÂ rozhodnutõÂ; o opravneÂm prostrÏedku soud rozhodne do 60 dnuÊ.
(2) Byla-li licence odnÏata nebo registrace zrusÏena,
je provozovatel vysõÂlaÂnõÂ s licencõÂ a provozovatel prÏevzateÂho vysõÂlaÂnõÂ povinen ukoncÏit vysõÂlaÂnõÂ ve lhuÊteÏ stanoveneÂ Radou.
Â S T O SMA
Â
CÏ A
Â A PR
Â
Ï ECHODNA
USTANOVENIÂ SPOLECÏNA
UstanovenõÂ spolecÏnaÂ
§ 66
NestanovõÂ-li tento zaÂkon jinak, postupuje se v rÏõÂzenõÂ podle zaÂkona cÏ. 71/1967 Sb., o spraÂvnõÂm rÏõÂzenõÂ
(spraÂvnõÂ rÏaÂd), ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ, s vyÂjimkou
§ 53 azÏ 69 spraÂvnõÂho rÏaÂdu. Proti vyÂroku rozhodnutõÂ,
kteryÂm se zamõÂtaÂ zÏaÂdost o udeÏlenõÂ licence, rozhodnutõÂ
o zmeÏneÏ licence, rozhodnutõÂ o odneÏtõÂ licence, rozhodnutõÂ o neprodlouzÏenõÂ licence, rozhodnutõÂ o odmõÂtnutõÂ
registrace, rozhodnutõÂ o zrusÏenõÂ registrace a rozhodnutõÂ
o sankci je mozÏno podat opravnyÂ prostrÏedek k soudu.
§ 67
(1) Na televiznõÂ vysõÂlaÂnõÂ programu zameÏrÏeneÂho
vyÂhradneÏ na propagaci vlastnõÂho televiznõÂho vysõÂlaÂnõÂ
a vyÂrobkuÊ, sluzÏeb a dalsÏõÂch cÏinnostõÂ souvisejõÂcõÂch s provozovaÂnõÂm vlastnõÂho televiznõÂho vysõÂlaÂnõÂ se nevztahujõÂ
ustanovenõÂ § 42 azÏ 47. JinaÂ reklama muÊzÏe byÂt v raÂmci
takoveÂho programu vysõÂlaÂna pouze za prÏedpokladu, zÏe
splnÏuje podmõÂnky stanoveneÂ tõÂmto zaÂkonem.
(2) Na televiznõÂ vysõÂlaÂnõÂ programu zameÏrÏeneÂho
vyÂhradneÏ na teleshopping se ustanovenõÂ § 49 vztahuje
prÏimeÏrÏeneÏ, reklama muÊzÏe byÂt v raÂmci takoveÂho programu vysõÂlaÂna pouze za prÏedpokladu, zÏe splnÏuje pod-

(1) Licence k vysõÂlaÂnõÂ a registrace k prÏevzateÂmu
vysõÂlaÂnõÂ vydaneÂ podle dosavadnõÂch prÏedpisuÊ se povazÏujõÂ za licence k vysõÂlaÂnõÂ a registrace k vysõÂlaÂnõÂ podle
tohoto zaÂkona. Provozovatel vysõÂlaÂnõÂ v kabeloveÂm systeÂmu nebo prostrÏednictvõÂm druzÏice pozÏaÂdaÂ o licenci
k teÏm programuÊm, ktereÂ nejsou prÏevzateÂ; o licenci
muÊzÏe pozÏaÂdat i dodavatel programu do kabeloveÂho systeÂmu nebo druzÏice; zÏaÂdost je trÏeba podat
do 12 meÏsõÂcuÊ ode dne uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona, jinak
opraÂvneÏnõÂ sÏõÂrÏit takovyÂ program pozbyÂvaÂ platnosti.
Rada vyhovõÂ takoveÂ zÏaÂdosti do 30 dnuÊ ode dne dorucÏenõÂ zÏaÂdosti RadeÏ, nebraÂnõÂ-li tomu ustanovenõÂ tohoto zaÂkona.
Ï õÂzenõÂ o udeÏlenõÂ licence a o registraci k vysõÂlaÂnõÂ
(2) R
zahaÂjeneÂ prÏed uÂcÏinnostõÂ tohoto zaÂkona se prÏerusÏujõÂ na
3 meÏsõÂce ode dne uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona; do teÂto
doby se prodluzÏuje platnost staÂvajõÂcõÂch licencõÂ, meÏlaÂ cÏastnõÂci
-li byÂt jejich platnost v teÂto dobeÏ ukoncÏena. U
rÏõÂzenõÂ doplnõÂ v teÂto lhuÊteÏ zÏaÂdost o udeÏlenõÂ licence k vysõÂlaÂnõÂ nebo prÏihlaÂsÏku k registraci vysõÂlaÂnõÂ podle tohoto
Ï õÂzenõÂ podle prÏedchozõÂ veÏty se poteÂ dokoncÏõÂ
zaÂkona. R
podle tohoto zaÂkona a za podmõÂnek stanovenyÂch tõÂmto
zaÂkonem.
(3) LhuÊta podle § 12 odst. 10 k podaÂnõÂ zÏaÂdostõÂ
o prodlouzÏenõÂ licence je zachovaÂna, podaÂ-li provozovatel vysõÂlaÂnõÂ s licencõÂ zÏaÂdost o prodlouzÏenõÂ licence
nejpozdeÏji do 1 meÏsõÂce od uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona.
(4) Doba rozhodnaÂ pro uzÏitõÂ ustanovenõÂ § 12
odst. 12 pocÏõÂnaÂ beÏzÏet dnem nabytõÂ uÂcÏinnosti tohoto
zaÂkona.
(5) Pokud licencÏnõÂ podmõÂnky provozovatele vysõÂlaÂnõÂ s licencõÂ neobsahujõÂ zaÂkladnõÂ programovou specifikaci, navrhne provozovatel vysõÂlaÂnõÂ s licencõÂ
do 6 meÏsõÂcuÊ ode dne uÂcÏinnosti zaÂkona jejõÂ zneÏnõÂ a Rada
je ucÏinõÂ soucÏaÂstõÂ licencÏnõÂch podmõÂnek. NaÂvrh musõÂ byÂt
shodnyÂ s praxõÂ provozovatele vysõÂlaÂnõÂ s licencõÂ beÏhem
poslednõÂho roku prÏed nabytõÂm uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona.
(6) FyzickaÂ osoba, kteraÂ je provozovatelem vysõÂlaÂnõÂ s licencõÂ nebo provozovatelem prÏevzateÂho vysõÂlaÂnõÂ,
muÊzÏe do 6 meÏsõÂcuÊ od uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona pozÏaÂdat,
aby licence nebo registrace, kteraÂ jõÂ byla udeÏlena, byla
prÏevedena na praÂvnickou osobu; Rada zÏaÂdosti vyhovõÂ
pouze v prÏõÂpadeÏ, zÏe puÊjde o praÂvnickou osobu, v nõÂzÏ
maÂ fyzickaÂ osoba 100% majetkovou uÂcÏast.
Ï õÂzenõÂ o ulozÏenõÂ pokuty zahaÂjenaÂ prÏed uÂcÏin(7) R
nostõÂ tohoto zaÂkona se dokoncÏõÂ podle dosavadnõÂch
prÏedpisuÊ.
(8) Rada CÏeskeÂ republiky pro rozhlasoveÂ a televiz-
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nõÂ vysõÂlaÂnõÂ ustavenaÂ podle zaÂkona cÏ. 103/1992 Sb.,
o RadeÏ CÏeskeÂ republiky pro rozhlasoveÂ a televiznõÂ vysõÂlaÂnõÂ, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ, se povazÏuje za
Radu podle tohoto zaÂkona. Do 6 meÏsõÂcuÊ od nabytõÂ
uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona uvedou cÏlenoveÂ Rady sveÂ pomeÏry do souladu s § 7.
(9) Provozovatel vysõÂlaÂnõÂ s licencõÂ je povinen prÏizpuÊsobit sveÂ praÂvnõÂ pomeÏry nejpozdeÏji do 1 roku ode
dne nabytõÂ uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona pozÏadavkuÊm podle
tohoto zaÂkona. NesplnõÂ-li provozovatel vysõÂlaÂnõÂ s licencõÂ tuto povinnost, jeho licence pozbude platnosti
uplynutõÂm uvedeneÂ lhuÊty. Ke zmeÏnaÂm, ktereÂ nejsou
v rozporu s pozÏadavky uvedenyÂmi v § 55 azÏ 58, udeÏlõÂ
Rada souhlas.
(10) Za evropskaÂ dõÂla se pro uÂcÏely tohoto zaÂkona
povazÏujõÂ audiovizuaÂlnõÂ dõÂla, jejichzÏ tvorbu, vyÂrobu
nebo koprodukci kontroluje cÏeskaÂ praÂvnickaÂ osoba
nebo cÏeskaÂ fyzickaÂ osoba anebo praÂvnickaÂ osoba nebo
fyzickaÂ osoba se sõÂdlem nebo mõÂstem trvaleÂho pobytu
v neÏktereÂm z cÏlenskyÂch staÂtu Rady Evropy, pokud
z mezinaÂrodnõÂ smlouvy nevyplyÂvaÂ neÏco jineÂho.
ZrusÏovacõÂ ustanovenõÂ
§ 69
ZrusÏujõÂ se:
1. ZaÂkon cÏ. 468/1991 Sb., o provozovaÂnõÂ rozhlasoveÂho
a televiznõÂho vysõÂlaÂnõÂ, ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 597/1992
Sb., zaÂkona cÏ. 36/1993 Sb., zaÂkona cÏ. 253/1994 Sb.,
zaÂkona cÏ. 40/1994 Sb., zaÂkona cÏ. 237/1992 Sb., zaÂkona cÏ. 301/1995 Sb., zaÂkona cÏ. 135/1997 Sb., zaÂkona cÏ. 46/2000 Sb., zaÂkona cÏ. 121/2000 Sb. a zaÂkona
cÏ. 39/2001 Sb.
2. ZaÂkon cÏ. 103/1992 Sb., o RadeÏ CÏeskeÂ republiky pro
rozhlasoveÂ a televiznõÂ vysõÂlaÂnõÂ, ve zneÏnõÂ zaÂkona
cÏ. 474/1992 Sb., zaÂkona cÏ. 36/1993 Sb., zaÂkona
cÏ. 331/1993 Sb., zaÂkona cÏ. 253/1994 Sb., zaÂkona
cÏ. 301/1995 Sb., zaÂkona cÏ. 135/1997 Sb. a zaÂkona
cÏ. 151/2000 Sb.
Â S T D E VA
Â TA
Â
CÏ A
ZmeÏna zaÂkona cÏ. 236/1995 Sb., o platu
a dalsÏõÂch naÂlezÏitostech spojenyÂch s vyÂkonem funkce
prÏedstaviteluÊ staÂtnõÂ moci a neÏkteryÂch staÂtnõÂch
orgaÂnuÊ a soudcuÊ
§ 70
ZaÂkon cÏ. 236/1995 Sb., o platu a dalsÏõÂch naÂlezÏitostech spojenyÂch s vyÂkonem funkce prÏedstaviteluÊ staÂtnõÂ
moci a neÏkteryÂch staÂtnõÂch orgaÂnuÊ a soudcuÊ, ve zneÏnõÂ
zaÂkona cÏ. 138/1996 Sb., zaÂkona cÏ. 287/1997 Sb. a zaÂkona cÏ. 155/2000 Sb., se meÏnõÂ takto:
1. V § 1 se za põÂsmeno e) vklaÂdaÂ noveÂ põÂsmeno f),
ktereÂ znõÂ:

¹f) cÏlena, mõÂstoprÏedsedy a prÏedsedy Rady pro rozhlasoveÂ a televiznõÂ vysõÂlaÂnõÂ,ª.
DosavadnõÂ põÂsmena f) a g) se oznacÏujõÂ jako põÂsmena g)
a h).
2. V cÏaÂsti druheÂ se za hlavu paÂtou vklaÂdaÂ novaÂ
hlava paÂtaÂ A, kteraÂ vcÏetneÏ nadpisu znõÂ:
Â TAÂ A
¹ H L AVA PA
Â LEZÏITOSTI CÏLENA, MIÂSTOPR
Ï EDSEDY
NA
Ï EDSEDY RADY PRO ROZHLASOVEÂ
A PR
A TELEVIZNIÂ VYSIÂLAÂNIÂ
Plat a dalsÏõÂ plat
§ 24a
(1) CÏlenu Rady pro rozhlasoveÂ a televiznõÂ vysõÂlaÂnõÂ
naÂlezÏõÂ plat urcÏenyÂ z platoveÂ zaÂkladny platovyÂm koeficientem ve vyÂsÏi 1,00.
(2) CÏlenu Rady pro rozhlasoveÂ a televiznõÂ vysõÂlaÂnõÂ
naÂlezÏõÂ dalsÏõÂ plat.
§ 24b
(1) MõÂstoprÏedsedovi Rady pro rozhlasoveÂ a televiznõÂ vysõÂlaÂnõÂ naÂlezÏõÂ plat urcÏenyÂ z platoveÂ zaÂkladny
platovyÂm koeficientem ve vyÂsÏi 1,10.
(2) MõÂstoprÏedsedovi Rady pro rozhlasoveÂ a televiznõÂ vysõÂlaÂnõÂ naÂlezÏõÂ dalsÏõÂ plat.
§ 24c
(1) PrÏedsedovi Rady pro rozhlasoveÂ a televiznõÂ
vysõÂlaÂnõÂ naÂlezÏõÂ plat urcÏenyÂ z platoveÂ zaÂkladny platovyÂm koeficientem ve vyÂsÏi 1,20.
(2) PrÏedsedovi Rady pro rozhlasoveÂ a televiznõÂ
vysõÂlaÂnõÂ naÂlezÏõÂ dalsÏõÂ plat.ª.
Â ST DE SA
Â TA
Â
CÏ A
ZmeÏna zaÂkona cÏ. 99/1963 Sb., obcÏanskyÂ soudnõÂ rÏaÂd,
ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ
§ 71
ZaÂkon cÏ. 99/1963 Sb., obcÏanskyÂ soudnõÂ rÏaÂd, ve
zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 36/1967 Sb., zaÂkona cÏ. 158/1969 Sb.,
zaÂkona cÏ. 49/1973 Sb., zaÂkona cÏ. 20/1975 Sb., zaÂkona
cÏ. 133/1982 Sb., zaÂkona cÏ. 180/1990 Sb., zaÂkona cÏ. 328/
/1991 Sb., zaÂkona cÏ. 519/1991 Sb., zaÂkona cÏ. 263/1992
Sb., zaÂkona cÏ. 24/1993 Sb., zaÂkona cÏ. 171/1993 Sb.,
zaÂkona cÏ. 117/1994 Sb., zaÂkona cÏ. 152/1994 Sb., zaÂkona
cÏ. 216/1994 Sb., zaÂkona cÏ. 84/1995 Sb., zaÂkona cÏ. 118/
/1995 Sb., zaÂkona cÏ. 160/1995 Sb., zaÂkona cÏ. 238/1995
Sb., zaÂkona cÏ. 247/1995 Sb., naÂlezu UÂstavnõÂho soudu
Â stavcÏ. 31/1996 Sb., zaÂkona cÏ. 142/1996 Sb., naÂlezu U
nõÂho soudu cÏ. 269/1996 Sb., zaÂkona cÏ. 202/1997 Sb.,
zaÂkona cÏ. 227/1997 Sb., zaÂkona cÏ. 15/1998 Sb., zaÂkona
cÏ. 91/1998 Sb., zaÂkona cÏ. 165/1998 Sb., zaÂkona cÏ. 326/
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/1999 Sb., zaÂkona cÏ. 360/1999 Sb., naÂlezu UÂstavnõÂho
soudu cÏ. 2/2000 Sb., zaÂkona cÏ. 27/2000 Sb., zaÂkona
cÏ. 30/2000 Sb., zaÂkona cÏ. 46/2000 Sb., zaÂkona cÏ. 105/
/2000 Sb., zaÂkona cÏ. 130/2000 Sb., zaÂkona cÏ. 155/2000
Sb., zaÂkona cÏ. 204/2000 Sb., zaÂkona cÏ. 220/2000 Sb.,
zaÂkona cÏ. 227/2000 Sb., zaÂkona cÏ. 367/2000 Sb., zaÂkona
cÏ. 370/2000 Sb., zaÂkona cÏ. 120/2001 Sb. a zaÂkona cÏ. 137/
/2001 Sb., se meÏnõÂ takto:
1. V § 9 se tecÏka na konci odstavce 2 nahrazuje
cÏaÂrkou a doplnÏuje se põÂsmeno j), ktereÂ vcÏetneÏ poznaÂmky pod cÏarou cÏ. 1a) znõÂ:
¹j) v rÏõÂzenõÂ proti rozhodnutõÂ Rady pro rozhlasoveÂ a televiznõÂ vysõÂlaÂnõÂ podle zvlaÂsÏtnõÂho zaÂkona.1a)
1a

) § 66 zaÂkona cÏ. 231/2001 Sb., o provozovaÂnõÂ rozhlasoveÂho
a televiznõÂho vysõÂlaÂnõÂ a o zmeÏneÏ dalsÏõÂch zaÂkonuÊ.ª.

2. V § 250m se na konci doplnÏuje odstavec 4,
kteryÂ vcÏetneÏ poznaÂmky pod cÏarou cÏ. 57b) znõÂ:
¹(4) O naÂvrhu podaneÂm podle zvlaÂsÏtnõÂho zaÂkona57b) musõÂ soud rozhodnout nejpozdeÏji do 60 dnuÊ
ode dne podaÂnõÂ.
57b
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3. PoznaÂmka pod cÏarou cÏ. 7) znõÂ:
¹7) ZaÂkon cÏ. 231/2001 Sb.ª.

sÏuje.

4. DosavadnõÂ poznaÂmka pod cÏarou cÏ. 8) se zru-

Â ST DVA NA
Â CTA
Â
CÏ A
ZmeÏna zaÂkona cÏ. 483/1991 Sb., o CÏeskeÂ televizi,
ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ
§ 73

ZaÂkon cÏ. 483/1991 Sb., o CÏeskeÂ televizi, ve zneÏnõÂ
zaÂkona cÏ. 36/1993 Sb., zaÂkona cÏ. 253/1994 Sb., zaÂkona
cÏ. 301/1995 Sb. a zaÂkona cÏ. 39/2001 Sb., se meÏnõÂ takto:
V § 3 odstavec 2 znõÂ:
¹(2) StaÂtnõÂ orgaÂn, kteryÂ vykonaÂvaÂ spraÂvu kmitocÏtoveÂho spektra podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu,1a)
vyhradõÂ po prÏedchozõÂm souhlasu Rady pro rozhlasoveÂ
a televiznõÂ vysõÂlaÂnõÂ pro CÏeskou televizi kmitocÏty
umozÏnÏujõÂcõÂ provozovaÂnõÂ televiznõÂho vysõÂlaÂnõÂ v rozsahu
stanoveneÂm v odstavci 1 põÂsm. a).ª.

) § 19 a § 65 odst. 1 zaÂkona cÏ. 231/2001 Sb.ª.

Â ST T R
Â CTA
Â
Ï INA
CÏ A
Â ST JEDENA
Â CTA
Â
CÏ A
ZmeÏna zaÂkona o regulaci reklamy
§ 72
ZaÂkon cÏ. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o zmeÏneÏ
a doplneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 468/1991 Sb., o provozovaÂnõÂ rozhlasoveÂho a televiznõÂho vysõÂlaÂnõÂ, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch
prÏedpisuÊ, ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 258/2000 Sb., se meÏnõÂ
takto:
1. V § 3 odstavec 1 vcÏetneÏ poznaÂmky pod cÏarou
cÏ. 3) znõÂ:
¹(3) Reklama na tabaÂk a tabaÂkoveÂ vyÂrobky se v televiznõÂm a rozhlasoveÂm vysõÂlaÂnõÂ zakazuje.3)
3

) § 48 odst. 1 põÂsm. f) zaÂkona cÏ. 231/2001 Sb., o provozovaÂnõÂ
rozhlasoveÂho a televiznõÂho vysõÂlaÂnõÂ a o zmeÏneÏ dalsÏõÂch zaÂkonuÊ.ª.

2. V § 7 põÂsm. a) se slova ¹Rada CÏeskeÂ republiky
pro rozhlasoveÂ a televiznõÂ vysõÂlaÂnõÂ7) pro reklamu rozsÏirÏovanou v rozhlasoveÂm a televiznõÂm vysõÂlaÂnõÂ8)ª nahrazujõÂ slovy ¹Rada pro rozhlasoveÂ a televiznõÂ vysõÂlaÂnõÂ7) pro reklamu rozsÏirÏovanou v rozhlasoveÂm a televiznõÂm vysõÂlaÂnõÂ7)ª.

ZmeÏna zaÂkona o spraÂvnõÂch poplatcõÂch
§ 74
SazebnõÂk spraÂvnõÂch poplatkuÊ, uvedenyÂ v prÏõÂloze
k zaÂkonu cÏ. 368/1992 Sb., o spraÂvnõÂch poplatcõÂch, ve
zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 10/1993 Sb., zaÂkona cÏ. 85/1994 Sb.,
zaÂkona cÏ. 273/1994 Sb., zaÂkona cÏ. 36/1995 Sb., zaÂkona
cÏ. 301/1995 Sb., zaÂkona cÏ. 305/1997 Sb., zaÂkona cÏ. 149/
/1998 Sb., zaÂkona cÏ. 157/1998 Sb., zaÂkona cÏ. 167/1998
Sb., zaÂkona cÏ. 63/1999 Sb., zaÂkona cÏ. 166/1999 Sb.,
zaÂkona cÏ. 167/1999 Sb., zaÂkona cÏ. 326/1999 Sb., zaÂkona
cÏ. 352/1999 Sb., zaÂkona cÏ. 357/1999 Sb., zaÂkona cÏ. 360/
/1999 Sb., zaÂkona cÏ. 363/1999 Sb., zaÂkona cÏ. 46/2000
Sb., zaÂkona cÏ. 62/2000 Sb., zaÂkona cÏ. 117/2000 Sb.,
zaÂkona cÏ. 133/2000 Sb., zaÂkona cÏ. 151/2000 Sb., zaÂkona
cÏ. 153/2000 Sb., zaÂkona cÏ. 154/2000 Sb., zaÂkona cÏ. 156/
/2000 Sb., zaÂkona cÏ. 158/2000 Sb., zaÂkona cÏ. 227/2000
Sb., zaÂkona cÏ. 242/2000 Sb., zaÂkona cÏ. 307/2000 Sb.,
zaÂkona cÏ. 365/2000 Sb. a zaÂkona cÏ. 140/2001 Sb., se
meÏnõÂ takto:
1. Nadpis nad polozÏkou 65 znõÂ: ¹OpraÂvneÏnõÂ
k provozovaÂnõÂ rozhlasoveÂho a televiznõÂho vysõÂlaÂnõÂ
a opraÂvneÏnõÂ k provozovaÂnõÂ prÏevzateÂho vysõÂlaÂnõÂª.
2. PolozÏka 66 vcÏetneÏ poznaÂmky znõÂ:
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¹PolozÏka 66
a) PodaÂnõÂ zÏaÂdosti
± o udeÏlenõÂ opraÂvneÏnõÂ k provozovaÂnõÂ televiznõÂho vysõÂlaÂnõÂ
± o prodlouzÏenõÂ doby platnosti opraÂvneÏnõÂ k provozovaÂnõÂ televiznõÂho vysõÂlaÂnõÂ

KcÏ
KcÏ

50 000,50 000,-

b) PodaÂnõÂ zÏaÂdosti
± o udeÏlenõÂ opraÂvneÏnõÂ k provozovaÂnõÂ rozhlasoveÂho vysõÂlaÂnõÂ
± o prodlouzÏenõÂ doby platnosti opraÂvneÏnõÂ k provozovaÂnõÂ rozhlasoveÂho vysõÂlaÂnõÂ

KcÏ
KcÏ

15 000,15 000,-

c) PodaÂnõÂ prÏihlaÂsÏky k provozovaÂnõÂ prÏevzateÂho vysõÂlaÂnõÂ v kabeloveÂm systeÂmu nebo
prostrÏednictvõÂm druzÏic

KcÏ

50 000,-

d) PodaÂnõÂ zÏaÂdosti o zmeÏny skutecÏnostõÂ uvedenyÂch
± v zÏaÂdosti o udeÏlenõÂ opraÂvneÏnõÂ k provozovaÂnõÂ televiznõÂho vysõÂlaÂnõÂ
± v zÏaÂdosti o udeÏlenõÂ opraÂvneÏnõÂ k provozovaÂnõÂ rozhlasoveÂho vysõÂlaÂnõÂ
± v prÏihlaÂsÏce k provozovaÂnõÂ prÏevzateÂho vysõÂlaÂnõÂ v kabeloveÂm systeÂmu
nebo prostrÏednictvõÂm druzÏic

KcÏ
KcÏ

10 000,3 000,-

KcÏ

10 000,-

e) RozhodnutõÂ Rady pro rozhlasoveÂ a televiznõÂ vysõÂlaÂnõÂ o prodlouzÏenõÂ doby
platnosti opraÂvneÏnõÂ k provozovaÂnõÂ celoplosÏneÂho televiznõÂho vysõÂlaÂnõÂ

KcÏ 200 000 000,-

PoznaÂmka:
Poplatek podle põÂsmena d) teÂto polozÏky nevybere spraÂvnõÂ orgaÂn za zmeÏny, ktereÂ se provaÂdeÏjõÂ teÂzÏ zaÂpisem
v obchodnõÂm rejstrÏõÂku [§ 14 odst. 1 põÂsm. a) azÏ d) zaÂkona cÏ. 231/2001 Sb., o provozovaÂnõÂ rozhlasoveÂho a televiznõÂho vysõÂlaÂnõÂ a o zmeÏneÏ dalsÏõÂch zaÂkonuÊ].ª.
Â ST CÏ T R N A
Â C TA
Â
CÏ A
ZmeÏna zaÂkona cÏ. 252/1994 Sb., o rozhlasovyÂch
a televiznõÂch poplatcõÂch, ve zneÏnõÂ zaÂkona
cÏ. 135/1997 Sb.
§ 75
ZaÂkon cÏ. 252/1994 Sb., o rozhlasovyÂch a televiznõÂch poplatcõÂch, ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 135/1997 Sb., se
meÏnõÂ takto:
1. V § 5 odstavec 1 znõÂ:
¹(1) PoplatnõÂk platõÂ rozhlasovyÂ poplatek CÏeskeÂmu rozhlasu a televiznõÂ poplatek CÏeskeÂ televizi prostrÏednictvõÂm CÏeskeÂ posÏty nebo jineÂ osoby, kterou provozovatel ze zaÂkona urcÏõÂ. NezaplatõÂ-li poplatnõÂk do
konce kalendaÂrÏnõÂho roku meÏsõÂce naÂsledujõÂcõÂho po meÏsõÂci, v neÏmzÏ byl poplatek splatnyÂ, je poplatnõÂk povinen
zaplatit dluzÏnou cÏaÂstku poplatku CÏeskeÂmu rozhlasu
nebo CÏeskeÂ televizi prÏõÂmo, pokud nenõÂ v tomto zaÂkoneÏ
uvedeno jinak.ª.
2. V § 5 se za odstavec 1 vklaÂdaÂ novyÂ odstavec 2,
kteryÂ znõÂ:
¹(2) PoplatnõÂk platõÂ rozhlasovyÂ poplatek CÏeskeÂmu rozhlasu nebo televiznõÂ poplatek CÏeskeÂ televizi

prÏõÂmo, je-li k tomu provozovatelem ze zaÂkona vyzvaÂn.ª.
DosavadnõÂ odstavce 2 azÏ 4 se oznacÏujõÂ jako odstavce 3
azÏ 5.
3. Nadpis pod § 6 znõÂ: ¹Evidence poplatnõÂkuÊª.
4. V § 6 odstavec 1 znõÂ:
¹(1) Evidence poplatnõÂkuÊ vede posÏta v provozovnaÂch mõÂstneÏ prÏõÂslusÏnyÂch podle trvaleÂho pobytu nebo
sõÂdla poplatnõÂka nebo provozovatel ze zaÂkona.ª.
Â S T PAT N A
Â CTA
Â
CÏ A
UÂCÏINNOST
§ 76
(1) Tento zaÂkon nabyÂvaÂ uÂcÏinnosti dnem vyhlaÂsÏenõÂ, s vyÂjimkou ustanovenõÂ § 33 odst. 4 a 5 a § 46,
kteraÂ nabyÂvajõÂ uÂcÏinnosti dnem, kdy vstoupõÂ v platnost
smlouva o prÏistoupenõÂ CÏeskeÂ republiky k EvropskeÂ
unii.
(2) UstanovenõÂ § 68 odst. 10 pozbyÂvaÂ platnosti
dnem, kdy vstoupõÂ v platnost smlouva o prÏistoupenõÂ
CÏeskeÂ republiky k EvropskeÂ unii.

Klaus v. r.
Zeman v. r.
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232
USN E S E N IÂ
PoslaneckeÂ sneÏmovny
ze dne 26. cÏervna 2001
PoslaneckaÂ sneÏmovna setrvaÂvaÂ na zaÂkonu o provozovaÂnõÂ rozhlasoveÂho a televiznõÂho vysõÂlaÂnõÂ a o zmeÏneÏ
dalsÏõÂch zaÂkonuÊ prÏijateÂm Parlamentem dne 17. kveÏtna 2001 a vraÂceneÂm prezidentem republiky dne 7. cÏervna 2001.
Klaus v. r.
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233
Â SÏ KA
VY HLA
Ministerstva kultury
ze dne 22. kveÏtna 2001,
kterou se vydaÂvaÂ Seznam udaÂlostõÂ znacÏneÂho spolecÏenskeÂho vyÂznamu
Ministerstvo kultury po projednaÂnõÂ s Radou pro
rozhlasoveÂ a televiznõÂ vysõÂlaÂnõÂ stanovõÂ podle § 33
odst. 3 zaÂkona cÏ. 231/2001 Sb., o provozovaÂnõÂ rozhlasoveÂho a televiznõÂho vysõÂlaÂnõÂ a o zmeÏneÏ dalsÏõÂch zaÂkonuÊ:
§1
Seznam udaÂlostõÂ znacÏneÂho
spolecÏenskeÂho vyÂznamu
Za udaÂlosti znacÏneÂho spolecÏenskeÂho vyÂznamu se
povazÏujõÂ
1. letnõÂ olympijskeÂ hry,
2. zimnõÂ olympijskeÂ hry,
3. mistrovstvõÂ sveÏta ve fotbalu v rozsahu
a) vsÏech utkaÂnõÂ reprezentacÏnõÂho druzÏstva CÏeskeÂ republiky,

b) semifinaÂlovyÂch utkaÂnõÂ a finaÂloveÂho utkaÂnõÂ,
4. mistrovstvõÂ Evropy ve fotbalu v rozsahu
a) vsÏech utkaÂnõÂ reprezentacÏnõÂho druzÏstva CÏeskeÂ republiky,
b) semifinaÂlovyÂch utkaÂnõÂ a finaÂloveÂho utkaÂnõÂ,
5. mistrovstvõÂ sveÏta v lednõÂm hokeji v rozsahu
a) vsÏech utkaÂnõÂ reprezentacÏnõÂho druzÏstva CÏeskeÂ republiky,
b) semifinaÂlovyÂch utkaÂnõÂ a finaÂloveÂho utkaÂnõÂ,
6. mistrovstvõÂ sveÏta v lehkeÂ atletice.

Ministr:
DostaÂl v. r.

§2
Â
UcÏinnost
Tato vyhlaÂsÏka nabyÂvaÂ uÂcÏinnosti dnem vyhlaÂsÏenõÂ.
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SDEÏ L E N IÂ
Ministerstva vnitra
o opraveÏ tiskovyÂch chyb
v zaÂkonu cÏ. 229/2001 Sb., kteryÂm se meÏnõÂ zaÂkon cÏ. 219/2000 Sb., o majetku CÏeskeÂ republiky
a jejõÂm vystupovaÂnõÂ v praÂvnõÂch vztazõÂch, ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 492/2000 Sb., a neÏktereÂ dalsÏõÂ zaÂkony
V cÏaÂsti prvnõÂ v cÏl. I bodu 5 majõÂ poznaÂmky pod
cÏarou cÏ. 86) a 87) spraÂvneÏ znõÂt:
¹86) § 3 põÂsm. c) vyhlaÂsÏky cÏ. 137/1998 Sb., o obecnyÂch technickyÂch pozÏadavcõÂch na vyÂstavbu.
87
) § 10 odst. 2 vyhlaÂsÏky cÏ. 137/1968 Sb., o financÏnõÂ, uÂveÏroveÂ
a jineÂ pomoci druzÏstevnõÂ a individuaÂlnõÂ bytoveÂ vyÂstavbeÏ.ª.

VydaÂvaÂ a tiskne: TiskaÂrna Ministerstva vnitra, p. o., BartuÊnÏkova 4, posÏt. schr. 10, 149 01 Praha 415, telefon (02) 792 70 11, fax (02) 795 26 03 ±
Redakce: Ministerstvo vnitra, Nad SÏtolou 3, posÏt. schr. 21/SB, 170 34 Praha 7-HolesÏovice, telefon: (02) 614 32341 a 614 33502, fax (02) 614 33502 ±
Administrace: põÂsemneÂ objednaÂvky prÏedplatneÂho, zmeÏny adres a pocÏtu odebõÂranyÂch vyÂtiskuÊ ± MORAVIAPRESS, a. s., U PoÂny 3061, 690 02 BrÏeclav,
telefon 0627/305 161, fax: 0627/321 417. ObjednaÂvky ve SlovenskeÂ republice prÏijõÂmaÂ a titul distribuuje Magnet-Press Slovakia, s. r. o., Teslova 12,
821 02 Bratislava, tel.: 00421 2 44 45 46 28, fax: 44 45 46 27. RocÏnõÂ prÏedplatneÂ se stanovuje za dodaÂvku kompletnõÂho rocÏnõÂku vcÏetneÏ rejstrÏõÂku a je od
prÏedplatiteluÊ vybõÂraÂno formou zaÂloh ve vyÂsÏi oznaÂmeneÂ ve SbõÂrce zaÂkonuÊ. ZaÂveÏrecÏneÂ vyuÂcÏtovaÂnõÂ se provaÂdõÂ po dodaÂnõÂ kompletnõÂho rocÏnõÂku na zaÂkladeÏ
pocÏtu skutecÏneÏ vydanyÂch cÏaÂstek (prvnõÂ zaÂloha na rok 2001 cÏinõÂ 3000,± KcÏ) ± VychaÂzõÂ podle potrÏeby ± Distribuce: celorocÏnõÂ prÏedplatneÂ i objednaÂvky
jednotlivyÂch cÏaÂstek ± MORAVIAPRESS, a. s., U PoÂny 3061, 690 02 BrÏeclav, telefon: 0627/305 179, 305 153, fax: 0627/321 417. InternetovaÂ prodejna:
www.sbirkyzakonu.cz ± DrobnyÂ prodej ± BenesÏov: HAAGER ± PotrÏeby sÏkolnõÂ a kancelaÂrÏskeÂ, Masarykovo naÂm. 101; BohumõÂn: ZÏDB, a. s., technickaÂ
knihovna, BezrucÏova 300; Brno: VysÏehrad, s. r. o., KapucõÂnskeÂ naÂm. 11, KnihkupectvõÂ M. ZÏenõÂsÏka, KveÏtinaÂrÏskaÂ 1, M.C.DES, Cejl 76, SEVT, a. s., CÏeskaÂ 14; CÏeskeÂ BudeÏjovice: PROSPEKTRUM, KneÏzÏskaÂ 18, SEVT, a. s., CÏeskaÂ 3; Hradec KraÂloveÂ: TECHNOR, HorÏickaÂ 405; Cheb: EFREX, s. r. o.,
Karlova 31; Chomutov: DDD KnihkupectvõÂ ± AntikvariaÂt, RuskaÂ 85; KadanÏ: KniharÏstvõÂ ± PrÏibõÂkovaÂ, J. SÏvermy 14; Kladno: eL VaN, Ke Stadionu
1953; Klatovy: Krameriovo knihkupectvõÂ, Klatovy 169/I.; Liberec: PodjesÏteÏdskeÂ knihkupectvõÂ, MoskevskaÂ 28; Most: KnihkupectvõÂ SÏerÏõÂkovaÂ, Ilona
RuÊzÏicÏkovaÂ, SÏerÏõÂkovaÂ 529/1057, KnihkupectvõÂ ¹U Knihomilaª, Ing. Romana KopkovaÂ, MoskevskaÂ 1999; Napajedla: Ing. Miroslav KucÏerÏõÂk, Svatoplukova 1282; Olomouc: ANAG, spol. s r. o., Denisova cÏ. 2, BONUM, OstruzÏnickaÂ 10, Tycho, OstruzÏnickaÂ 3; Ostrava: LIBREX, NaÂdrazÏnõÂ 14,
Profesio, Hollarova 14, SEVT, a. s., NaÂdrazÏnõÂ 29; Pardubice: LEJHANEC, s. r. o., SladkovskeÂho 414; PlzenÏ: ADMINA, UÂslavskaÂ 2, EDICUM,
Vojanova 45, TechnickeÂ normy, LaÂbkova pav. cÏ. 5; Praha 1: DuÊm ucÏebnic a knih CÏernaÂ Labut', Na PorÏõÂcÏõÂ 25, FISÏER-KLEMENTINUM, Karlova 1,
KANT CZ, s. r. o., HybernskaÂ 5, LINDE Praha, a. s., Opletalova 35, Moraviapress, a. s., Na Florenci 7-9, tel.: 02/232 07 66, PROSPEKTRUM,
Na PorÏõÂcÏõÂ 7; Praha 2: ANAG, spol. s r. o., naÂm. MõÂru 9 (NaÂrodnõÂ duÊm), BMSS START, s. r. o., VinohradskaÂ 190, NEWSLETTER PRAHA,
SÏafarÏõÂkova 11; Praha 4: PROSPEKTRUM, NaÂkupnõÂ centrum BudeÏjovickaÂ, Olbrachtova 64, SEVT, a. s., JihlavskaÂ 405; Praha 5: SEVT, a. s.,
E. PesÏkoveÂ 14; Praha 6: PPP ± StanÏkovaÂ Isabela, PusÏkinovo naÂm. 17; Praha 8: JASIPA, Zenklova 60, SpecializovanaÂ prodejna SbõÂrky zaÂkonuÊ,
SokolovskaÂ 35, tel.: 02/24 81 35 48; Praha 10: AbonentnõÂ tiskovyÂ servis, HaÂjek 40, UhrÏõÂneÏves; PrÏerov: KnihkupectvõÂ EM-ZET, BartosÏova 9; Sokolov:
KAMA, Kalousek Milan, K. H. BorovskeÂho 22, tel.: 0168/303 402; SÏumperk: KnihkupectvõÂ D-G, HlavnõÂ trÏ. 23; TaÂbor: Milada SÏimonovaÂ ± EMU,
BudeÏjovickaÂ 928; Teplice: L + N knihkupectvõÂ, KapelnõÂ 4; Trutnov: Galerie ALFA, BulharskaÂ 58; UÂstõÂ nad Labem: SeverocÏeskaÂ distribucÏnõÂ, s. r. o.,
HavõÂrÏskaÂ 327, tel.: 047/560 38 66, fax: 047/560 38 77; ZaÂbrÏeh: KnihkupectvõÂ PATKA, ZÏizÏkova 45; ZÏatec: Prodejna U Pivovaru, ZÏizÏkovo naÂm. 76.
DistribucÏnõÂ podmõÂnky prÏedplatneÂho: jednotliveÂ cÏaÂstky jsou expedovaÂny neprodleneÏ po dodaÂnõÂ z tiskaÂrny. ObjednaÂvky noveÂho prÏedplatneÂho jsou
vyrÏizovaÂny do 15 dnuÊ a pravidelneÂ dodaÂvky jsou zahajovaÂny od nejblizÏsÏõÂ cÏaÂstky po oveÏrÏenõÂ uÂhrady prÏedplatneÂho nebo jeho zaÂlohy. CÏaÂstky vysÏleÂ v dobeÏ
od zaevidovaÂnõÂ prÏedplatneÂho do jeho uÂhrady jsou doposõÂlaÂny jednoraÂzoveÏ. ZmeÏny adres a pocÏtu odebõÂranyÂch vyÂtiskuÊ jsou provaÂdeÏny do 15 dnuÊ.
Reklamace: informace na tel. cÏõÂsle 0627/305 168. V põÂsemneÂm styku vzÏdy uvaÂdeÏjte ICÏO (praÂvnickaÂ osoba), rodneÂ cÏõÂslo (fyzickaÂ osoba). PodaÂvaÂnõÂ
Ï editelstvõÂ v BrneÏ cÏ. j. P/2-4463/95 ze dne 8. 11. 1995.
novinovyÂch zaÂsilek povoleno CÏeskou posÏtou, s. p., OdsÏteÏpnyÂ zaÂvod JizÏnõÂ Morava R

