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 Parlament se usnesl na tomto zákon ě České republiky: 
 

ČÁST PRVNÍ 
 

OBECNÁ USTANOVENÍ 
 

§ 1 
 

Předmět úpravy 
 

 Tento zákon zapracovává p říslušné p ředpisy Evropské unie1) a upravuje výkon státní sprá vy v oblasti 
rozhlasového a televizního vysílání. 
  

§ 2 
 

Základní pojmy 
 

 (1) Pro ú čely tohoto zákona se rozumí 
a) rozhlasovým a televizním vysíláním poskytování p ořadů a dalších částí vysílání uspo řádaných v rámci 
programu, v četn ě služeb p římo souvisejících s programem, provozovatelem vysíl ání ve řejnosti 
prost řednictvím sítí elektronických komunikací1a) v podob ě chrán ěné nebo nechrán ěné podmín ěným 
přístupem1b) za ú čelem simultánního sledování po řadů a dalších částí vysílání, 
  
b) p řevzatým rozhlasovým a televizním vysíláním p říjem vysílání p ůvodních rozhlasových a televizních 
program ů nebo jejich podstatných částí, v četn ě služeb p římo souvisejících s programy nebo s podstatnými 
částmi programu, a jejich sou časné, úplné a nezm ěněné ší ření pro ve řejnost prost řednictvím sítí 
elektronických komunikací1a); za nezm ěněné ší ření se považuje i ší ření české verze televizního programu 
prvotn ě vysílaného v cizím jazyce, 
  
c) celoplošným vysíláním rozhlasové a televizní vys ílání program ů, které m ůže ve vymezeném územním rozsahu 
přijímat v p řípad ě rozhlasového vysílání alespo ň 80 % a v p řípad ě televizního vysílání alespo ň 70 % obyvatel 
České republiky po čítaných podle údaj ů vyplývajících z posledního s čítání lidu1c), pokud zvláštní právní 
předpis nestanoví jinak1d), 
  
d) programovou sítí spole čné sestavování program ů nebo jejich podstatných částí nebo vzájemné p řejímání 
program ů nebo jejich podstatných částí nebo jejich sou časné ší ření více provozovateli, 
  
e) regionálním vysíláním rozhlasové nebo televizní vysílání, které m ůže ve vymezeném územním rozsahu 
přijímat v p řípad ě rozhlasového vysílání více než 1 % a mén ě než 80 % a v p řípad ě televizního vysílání 
více než 1 % a mén ě než 70 % obyvatel České republiky po čítaných podle údaj ů vyplývajících z posledního 
sčítání lidu1c), 
  
f) místním vysíláním vysílání rozhlasového nebo tel evizního programu ur čeného svým dosahem pro místn ě 
vymezenou oblast a pro tuto oblast vytvá řeného; místn ě vymezená územní oblast nesmí zahrnovat více než 
1 % obyvatel České republiky po čítaných podle údaj ů vyplývajících z posledního s čítání lidu1c), 
  
g) provozovatelem rozhlasového a televizního vysílá ní právnická nebo fyzická osoba, která sestavuje 
program, v četn ě služeb p římo souvisejících s programem, ur čuje zp ůsob organizace rozhlasového a 
televizního vysílání a má za toto vysílání redak ční odpov ědnost, a pod zvukovým nebo obrazovým ozna čením, 
jež program a služby p římo související s programem nezam ěniteln ě identifikuje, tento program a služby 



přímo související s programem prvotn ě ší ří nebo prost řednictvím t řetích osob nechává ší řit (dále jen 
"provozovatel vysílání"), 
  
h) provozovatelem p řevzatého vysílání právnická nebo fyzická osoba, kte rá rozhoduje o skladb ě program ů 
převzatého vysílání, v četn ě služeb p římo souvisejících s programy p řevzatého vysílání, a která tyto 
programy a služby s nimi p římo související ší ří nebo prost řednictvím t řetích osob nechává v úplné a 
nezměněné podob ě ší řit na základ ě oprávn ění k provozování p řevzatého vysílání (dále jen "registrace") 
podle tohoto zákona, 
  
i) základní programovou specifikací vymezení p řevažujících žánr ů v celku programové skladby, 
  
j) programem zám ěrné časové uspo řádání jednotlivých rozhlasových nebo televizních po řadů a dalších částí 
vysílání a v rozhlasovém vysílání i toku programový ch prvk ů; dalšími částmi vysílání se rozumí zvukové, 
obrazové nebo zvukov ě-obrazové části vysílání, které nemají povahu po řadu a jsou za řazovány mezi po řady 
nebo jsou jimi po řady provázeny nebo p řerušovány, zejména reklama, teleshopping, oznámení provozovatele 
vysílání týkající se jeho vlastních po řadů a doprovodných produkt ů, které jsou od t ěchto po řadů p římo 
odvozeny, ohlašování po řadů, zvukové a obrazové prost ředky oznamující nebo odd ělující vysílání obchodních 
sdělení a jiná programová interpunkce, 
  
k) plnoformátovým programem televizní program obsah ující po řady r ůzného zam ěření a témat, zejména po řady 
zpravodajské, filmové, dokumentární, hudební a vzd ělávací, který není zam ěřen pouze na ur čitou skupinu 
obyvatel se shodnými zájmy, 
  
l) po řadem v rozhlasovém vysílání část vysílání, která svým obsahem, formou a funkcí t voří uzav řený celek 
vysílání nebo tok programových prvk ů a p ředstavuje samostatnou položku rozhlasového programu ; po řadem 
v televizním vysílání se rozumí pohyblivá obrazová sekvence se zvukem nebo bez zvuku, která svým obsah em, 
formou a funkcí tvo ří uzav řený celek vysílání a p ředstavuje samostatnou položku televizního programu,  
  
m) teletextem služba p římo související s programem, která spo čívá ve vysílání textových nebo grafických 
informací soub ěžně s vysíláním televizního programu, p ři čemž tyto informace lze vyvolat jen na obrazovce 
televizního p řijíma če, který je vybaven p říslušným dekódovacím za řízením, 
  
n) reklamou jakékoliv ve řejné oznámení, vysílané za úplatu nebo obdobnou pro tihodnotu nebo vysílané za 
účelem vlastní propagace provozovatele vysílání, s cí lem propagovat dodání zboží nebo poskytnutí služeb 
za úplatu, v četn ě nemovitého majetku, práv a závazk ů, 
  
o) službou p římo související s programem služba spo čívající v ší ření textových, obrazových a zvukových 
informací, které jednotliv ě nebo v souhrnu vytvá řejí obsah související s programem, jenž je ur čen k p říjmu 
veřejností spolu s tímto programem; službou p římo související s programem se rozumí rovn ěž vytvá ření a 
poskytování souboru datových údaj ů pro obsah elektronického programového pr ůvodce a služba rozši řující 
možnosti využití programu ve vztahu ke koncovému za řízení, 
  
p) obsahem elektronického programového pr ůvodce textové, obrazové a zvukové informace o progr amech 
ší řených v síti elektronických komunikací1), které jso u ší řeny prost řednictvím téže sít ě elektronických 
komunikací a jsou synchronn ě spojeny s t ěmito programy, 
  
q) skrytým obchodním sd ělením slovní nebo obrazová prezentace zboží, služeb , jména nebo názvu, ochranné 
známky nebo činnosti výrobce zboží nebo poskytovatele služeb, uv edená provozovatelem vysílání v po řadu, 
pokud tato prezentace zám ěrn ě sleduje reklamní cíl a m ůže ve řejnost uvést v omyl o povaze této prezentace; 
taková prezentace je považována za zám ěrnou zejména tehdy, dojde-li k ní za úplatu nebo ob dobnou 
protihodnotu, 
  
r) teleshoppingem p římá nabídka zboží, a to v četn ě nemovitého majetku, práv a závazk ů, nebo služeb, ur čená 
veřejnosti a za řazená do rozhlasového či televizního vysílání za úplatu nebo obdobnou prot ihodnotu, 
  
s) sponzorováním jakýkoliv p řísp ěvek od osoby, která neprovozuje rozhlasové nebo tel evizní vysílání, 
neposkytuje audiovizuální mediální služby na vyžádá ní1e), ani nevyrábí audiovizuální díla, poskytnutý 
k p římému nebo nep římému financování rozhlasového nebo televizního pro gramu nebo po řadu s cílem propagovat 
své jméno nebo název, ochrannou známku, výrobky, sl užby, činnosti nebo obraz na ve řejnosti, 
  
t) podprahovým sd ělením zvuková, obrazová nebo zvukov ě-obrazová informace, která je zám ěrn ě zpracována 
tak, aby m ěla vliv na podv ědomí poslucha če nebo diváka, aniž by ji mohl v ědomě vnímat, 
  
u) nejnižší programovou nabídkou soubor program ů poskytovaný provozovatelem p řevzatého vysílání za 
nejnižší cenu, 
  
v) kabelovým systémem sí ť elektronických komunikací podle zvláštního právníh o p ředpisu1), jejímž 
prost řednictvím provozovatel vysílání nebo provozovatel p řevzatého vysílání ší ří p ředplatitel ům programy 
za sjednanou cenu; kabelový systém zahrnuje sít ě kabelové televize, mikrovlnné systémy pro zemské 
rozhlasové a televizní vysílání či jiné technické prost ředky vyjma zemských rádiových vysílacích za řízení, 
  
w) souborem technických parametr ů v p řípad ě analogového vysílání prost řednictvím zemských rádiových 
vysílacích za řízení využívajících rádiové kmito čty vyhrazené pro ší ření a p řenos rozhlasového nebo 
televizního vysílání (dále jen "vysíla č") kmito čet, vyzá řený výkon a vysílací stanovišt ě, 
  
x) opakovaným porušením povinnosti porušení povinno sti, za níž byla více než jednou uložena pokuta ve 
dvou po sob ě jdoucích kalendá řních letech, 
  
y) územním rozsahem vysílání v p řípad ě celoplošného vysílání ší řeného prost řednictvím vysíla čů celé území 
České republiky a v p řípad ě regionálního nebo místního vysílání ší řeného prost řednictvím vysíla čů území 



stanovené v oprávn ění k provozování rozhlasového a televizního vysílán í (dále jen "licence") ve shod ě 
se stanoviskem Českého telekomunika čního ú řadu 
1. souborem technických parametr ů vysílání v p řípad ě analogového vysílání, 
2. diagramem využití rádiových kmito čt ů1a) v p řípad ě digitálního vysílání. 
  
 (2) Pro ú čely tohoto zákona se dále rozumí 
  
a) obchodním sd ělením reklama, teleshopping a sponzorování a v p řípad ě televizního vysílání rovn ěž 
umíst ění produktu nebo jiná obrazová sekvence se zvukem n ebo bez zvuku, která je ur čena k p římé nebo nep římé 
propagaci zboží nebo služeb osoby vykonávající hosp odářskou činnost, pop řípad ě jejího obrazu na 
veřejnosti, a která doprovází po řad nebo je do po řadu zahrnuta za úplatu nebo obdobnou protihodnotu n ebo 
za ú čelem vlastní propagace, 
  
b) umíst ěním produktu jakákoli podoba za člen ění výrobku, služby, ochranné známky, která se k výr obku nebo 
služb ě váže, nebo zmínky o výrobku a služb ě do po řadu za úplatu nebo obdobnou protihodnotu, 
  
c) redak ční odpov ědností výkon rozhodujícího vlivu na výb ěr po řadů a dalších částí vysílání a jejich 
chronologické uspo řádání v programové skladb ě. 
  
 (3) Za rozhlasové a televizní vysílání se nepovažu je 
  
a) zajiš ťování komunika čních služeb zam ěřených na poskytování informací nebo jiných sd ělení na základ ě 
individuálních požadavk ů, 
  
b) zajiš ťování sít ě elektronických komunikací a poskytování služby ele ktronických komunikací podle 
zvláštního právního p ředpisu1a), 
  
c) ší ření rozhlasových a televizních program ů a služeb p římo souvisejících s programem, pokud toto ší ření 
slouží pouze k doprav ě signálu chrán ěného systémem podmín ěného p řístupu k vysíla čům, 
  
d) sd ělování informací souvisejících s provozem technický ch prost ředk ů využívaných k realizaci 
rozhlasového a televizního vysílání. 
  
 (4) Za rozhlasové vysílání a p řevzaté rozhlasové vysílání se nepovažuje ší ření rozhlasových 
program ů prost řednictvím p řenosového systému uvedeného v § 12 odst. 3 písm. c) . 
  
 (5) Za televizní vysílání se nepovažuje 
  
a) vysílání, které nemá povahu činnosti p ředevším hospodá řské nebo které nesout ěží s televizním vysíláním, 
  
b) vysílání, které není ur čeno k p říjmu ve řejností, 
  
c) vysílání, jehož hlavním ú čelem není poskytování po řadů a zárove ň se nejedná o televizní vysílání 
program ů podle § 67 odst. 1 nebo 2, nebo 
  
d) vysílání, které nem ůže p římo nebo nep římo p řijímat ve řejnost v žádném členském stát ě Evropské unie 
prost řednictvím za řízení technicky zp ůsobilého k individuáln ě volitelné reprodukci televizního vysílání, 
které je dostupné v obchodní síti. 
  
 (6) Za p řevzaté rozhlasové a televizní vysílání se nepovažuj e sou časné, úplné a nezm ěněné ší ření 
přejímaných rozhlasových a televizních program ů v četn ě služeb p římo souvisejících s programem ur čených 
pro ve řejnost prost řednictvím kabelu, do n ěhož je zapojeno nejvýše 100 ú častník ů s p řijíma či podléhajícími 
oznamovací povinnosti; tento po čet m ůže být p řekro čen, jestliže ú častníci spole čného p říjmu jsou umíst ěni 
v jedné budov ě nebo v komplexu budov k sob ě prostorov ě nebo funk čně p řináležejících, jestliže p řenos 
signálu je veden tak, že nep řekra čuje pozemní komunikaci, a jestliže tento spole čný p říjem není obchodn ě 
využíván. 
  
 (7) Za programovou sí ť se nepovažuje 
  
a) dohoda provozovatel ů vysílání o spole čném vysílání reklamy a teleshoppingu, spole čné sestavování nebo 
vzájemné p řejímání takových částí program ů, které nejsou významné z hlediska jejich podílu na  denní 
vysílací dob ě v programu, 
  
b) vysílání program ů dv ěma nebo více provozovateli vysílání na spole čně sdílených kmito čtech. 
  

§ 3 
 

Působnost zákona 
 

 (1) Tento zákon se vztahuje na 
a) provozovatele vysílání, který toto vysílání prov ozuje na základ ě zvláštních právních p ředpis ů,3),4) 
(dále jen "provozovatel vysílání ze zákona"), 
  
b) provozovatele vysílání, který toto vysílání prov ozuje na základ ě licence ud ělené podle tohoto zákona, 
(dále jen "provozovatel vysílání s licencí"), 
  
c) provozovatele p řevzatého vysílání, který toto vysílání provozuje na  základ ě registrace podle tohoto 
zákona. 
  
 (2) Na právnickou nebo fyzickou osobu, která není uvedena v odstavci 1 a provozuje televizní 



vysílání nebo p řevzaté televizní vysílání, se tento zákon vztahuje,  lze-li ji považovat za usazenou v 
České republice podle odstavce 3, nebo spl ňuje-li podmínky podle odstavce 4 anebo odstavce 5. 
  
 (3) Právnická nebo fyzická osoba se považuje za us azenou v České republice, 
  
a) má-li sídlo nebo místo podnikání4a) v České republice a rozhodnutí o výb ěru po řadů a dalších částí 
vysílání a jejich uspo řádání v programové skladb ě (dále jen „redak ční rozhodnutí“) p řijímá v České 
republice, nebo 
  
b) má-li sídlo nebo místo podnikání v České republice, avšak redak ční rozhodnutí p řijímá v jiném členském 
stát ě Evropské unie, jestliže 
1. podstatná část jejích zam ěstnanc ů zajiš ťujících televizní vysílání p ůsobí v České republice, 
2. podstatná část jejích zam ěstnanc ů zajiš ťujících televizní vysílání p ůsobí jak v České republice, tak 
v uvedeném jiném členském stát ě Evropské unie, nebo 
3. podstatná část jejích zam ěstnanc ů zajiš ťujících televizní vysílání nep ůsobí v České republice ani v 
uvedeném jiném členském stát ě Evropské unie za podmínky, že televizní vysílání p oprvé zahájila v České 
republice podle českého právního řádu a udržuje trvalé a efektivní zapojení do hospod ářského života v 
České republice, nebo 
  
c) má-li sídlo nebo místo podnikání v České republice, avšak rozhodnutí o televizním vysíl ání p řijímá 
ve stát ě, který není členským státem Evropské unie nebo naopak, za podmín ky, že podstatná část jejích 
zaměstnanc ů zajiš ťujících televizní vysílání p ůsobí v České republice. 
  
 (4) Nelze-li právnickou nebo fyzickou osobu považo vat za usazenou v České republice podle odstavce 
3, ani ji nelze považovat za usazenou v jiném členském stát ě Evropské unie nebo ve stát ě, který je smluvní 
stranou Evropské úmluvy o p řeshrani ční televizi4b), tento zákon se na ni vztahuje, poku d k televiznímu 
vysílání nebo k p řevzatému televiznímu vysílání využívá 
  
a) za řízení pro p řenos vzestupného signálu k družici, které je umíst ěno na území České republiky, nebo 
  
b) kapacitu družice p říslušející České republice, jestliže nevyužívá za řízení pro p řenos vzestupného 
signálu k družici, které je umíst ěno na území České republiky, v jiném členském stát ě Evropské unie nebo 
ve stát ě, který je smluvní stranou Evropské úmluvy o p řeshrani ční televizi. 
  
 (5) Na právnickou nebo fyzickou osobu, která provo zuje televizní vysílání nebo p řevzaté televizní 
vysílání a nelze ji považovat za usazenou v České republice podle odstavce 3, ani ji nelze považ ovat za 
usazenou v jiném členském stát ě Evropské unie nebo ve stát ě, který je smluvní stranou Evropské úmluvy 
o p řeshrani ční televizi, a která nespl ňuje v České republice, ani v jiném členském stát ě Evropské unie 
nebo ve stát ě, který je smluvní stranou Evropské úmluvy o p řeshrani ční televizi, n ěkterou z podmínek podle 
odstavce 4, se tento zákon vztahuje jen tehdy, lze- li ji považovat za usazenou v České republice podle 
Smlouvy o založení Evropského spole čenství4c). 
  

§ 3a 
 

Předpoklady pro ú čast v řízení o ud ělení licence k provozování vysílání a v řízení o registraci p řevzatého 
vysílání 

 
 (1) P ředpokladem k tomu, aby právnická osoba získala lice nci nebo registraci, je, že spl ňuje 
podmínky stanovené pro podnikání v České republice zvláštním právním p ředpisem.4d) Má-li právnická osoba 
právní formu akciové spole čnosti, je p ředpokladem k získání licence, že její akcie zn ějí na jméno. 
  
 (2) P ředpokladem k tomu, aby fyzická osoba získala licenc i nebo registraci, je, že má plnou 
způsobilost k právním úkon ům a spl ňuje podmínky stanovené pro podnikání v České republice zvláštním právním 
předpisem.4d) 
  
 (3) Je-li osoba uvedená v odstavci 2 zahrani ční osobou,4e) která nemá v České republice organiza ční 
složku nebo trvalý pobyt, je povinna ustanovit si z ástupce v České republice, oprávn ěného jednat za ni 
ve v ěcech upravených tímto zákonem. 
  

ČÁST DRUHÁ 
 

RADA PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ 
 

§ 4 
 

Postavení Rady pro rozhlasové a televizní vysílání 
 

 (1) Z řizuje se Rada pro rozhlasové a televizní vysílání ( dále jen "Rada") se sídlem v Praze. 
  
 (2) Rada je správní ú řad, který vykonává státní správu v oblasti rozhlaso vého a televizního 
vysílání, p řevzatého vysílání a v oblasti audiovizuálních mediá lních služeb na vyžádání poskytovaných 
podle jiného právního p ředpisu1e), a dohlíží na zachovávání a rozvoj plural ity programové nabídky a 
informací v oblasti rozhlasového a televizního vysí lání a p řevzatého vysílání, dbá na jeho obsahovou 
nezávislost a plní další úkoly stanovené tímto záko nem a zvláštními právními p ředpisy. 
  

§ 5 
 

Působnost Rady 
 



 Rada 
a) dohlíží na dodržování právních p ředpis ů v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a po dmínek 
stanovených v rozhodnutí o ud ělení licence či v rozhodnutí o registraci, 
  
b) ud ěluje, m ění a odnímá licence k provozování rozhlasového a te levizního vysílání, 
  
c) vydává, m ění a zrušuje rozhodnutí o registraci k provozování převzatého vysílání, 
  
d) vede evidenci provozovatel ů vysílání a provozovatel ů p řevzatého vysílání, 
  
e) pravideln ě uve řej ňuje zp ůsobem umož ňujícím dálkový p řístup p řehled žádostí o licenci a registraci a 
přehled ud ělených licencí a jejich zm ěn, registrací a jejich zm ěn, 
  
f) ukládá sankce podle tohoto zákona, 
  
g) monitoruje obsah rozhlasového a televizního vysí lání, 
  
h) ud ěluje souhlas Českému telekomunika čnímu ú řadu k vydávání individuálního oprávn ění k využívání 
rádiových kmito čt ů pro jiné radiokomunika ční služby v části rádiového spektra vyhrazené výhradn ě pro 
rozhlasové a televizní vysílání, 
  
i) vyžaduje od Českého telekomunika čního ú řadu stanovisko obsahující zkoordinované kmito čty pro analogové 
rozhlasové a televizní vysílání, v četn ě jejich technických parametr ů; v žádosti o stanovisko Rada ozna čí 
území, které má být vysíláním pokryto a požadované umíst ění vysíla če, 
  
j) vyžaduje pro ú čely řízení o ud ělení licence k provozování rozhlasového a televizní ho vysílání nebo 
pro ú čely zm ěny licen čních podmínek od Českého telekomunika čního ú řadu stanovisko1a); v žádosti o 
stanovisko Rada ozna čí území, které má být vysíláním pokryto, 
  
k) stanoví územní rozsah vysílání pro provozovatele  vysílání podle § 3 odst. 1 písm. b) ve shod ě se 
stanoviskem Českého telekomunika čního ú řadu, 
  
l) spolupracuje s Českým telekomunika čním ú řadem v rozsahu podle zvláštních právních p ředpis ů1a),3),4), 
  
m) podílí se svými stanovisky a návrhy na vytvá ření zásad státní politiky České republiky ve vztahu k 
vysílání a koncepci jeho rozvoje a ve vztahu ke zvy šování úrovn ě mediální gramotnosti, 
  
n) stanoví programy a služby p římo související s t ěmito programy, které mají být povinn ě ší řeny ve ve řejném 
zájmu prost řednictvím sítí elektronických komunikací pro rozhla sové a televizní vysílání, p řezkoumává 
trvání pot řeby jejich povinného ší ření a p ředkládá Českému telekomunika čnímu ú řadu závazná stanoviska 
pro ú čely uložení nebo zrušení jejich povinného ší ření podle zvláštního právního p ředpisu4f), 
  
o) vydává statut a jednací řád Rady a organiza ční řád Ú řadu Rady, 
  
p) p ředkládá návrh svého rozpo čtu a záv ěre čného ú čtu Ministerstvu financí a p říslušnému orgánu Poslanecké 
sněmovny, 
  
r) zve řej ňuje usnesení Rady, výro ční zprávu Rady, zápisy z jednání Rady, nebrání-li t omu zvláštní právní 
předpisy, a p řípadn ě další informace zp ůsobem umož ňujícím dálkový p řístup, 
  
s) zve řej ňuje rozhodnutí soudu o opravném prost ředku a žalob ě proti rozhodnutí Rady. Tím nejsou dot čena 
ustanovení zvláštních právních p ředpis ů,5) 
  
t) provádí v p řípad ě p řeshrani ční spolupráce dozor a postupuje p řitom podle p říslušného p ředpisu 
Evropských spole čenství5a) v rozsahu v ěcné p ůsobnosti zvláštních právních p ředpis ů, kterými jsou 
promítnuty sm ěrnice uvedené v bod ě 4 p řílohy k tomuto na řízení, 
  
u) spolupracuje s orgány Evropské unie a s regula čními orgány členských stát ů Evropské unie s obdobnou 
věcnou p ůsobností zejména p ři p ředávání a získávání údaj ů a informací stanovených zákonem, rozhodnutími 
vydanými na základ ě zákona nebo právními akty Evropské unie a plní dal ší úkoly, které pro oblasti regulace 
televizního vysílání vyplývají z členství České republiky v Evropské unii, 
  
v) zabezpe čuje provád ění závazk ů vyplývajících z Evropské úmluvy o p řeshrani ční televizi4b) a zastupuje 
Českou republiku ve Stálém výboru z řízeném podle čl. 20 Evropské úmluvy o p řeshrani ční televizi, 
  
w) spolupracuje v oblasti regulace televizního vysí lání s p říslušnými orgány stát ů, které nejsou členskými 
státy Evropské unie nebo smluvními stranami Evropsk é úmluvy o p řeshrani ční televizi, 
  
x) spolupracuje v rozsahu své p ůsobnosti s právnickými osobami založenými v souladu  s právním řádem České 
republiky, jejichž p ředmět činnosti zahrnuje samoregulaci v n ěkteré z oblastí upravených tímto zákonem 
nebo zvláštním právním p ředpisem1e) a na této samoregulaci se aktivn ě podílejí provozovatelé vysílání, 
provozovatelé p řevzatého vysílání nebo poskytovatelé audiovizuálníc h mediálních služeb na vyžádání (dále 
jen „samoregula ční orgány“), je-li spolupráce samoregula čním orgánem písemn ě vyžádána, a to zejména p ři 
vytvá ření ú činných samoregula čních systém ů a p ři zavád ění opat ření na podporu mediální gramotnosti; seznam 
spolupracujících samoregula čních orgán ů (dále jen „seznam samoregula čních orgán ů“) zve řej ňuje zp ůsobem 
umožňujícím dálkový p řístup, 
  
y) vydává stanoviska, která vyjad řují právní názor Rady ve v ěcech náležejících do její p ůsobnosti podle 
zákona, 
  



z) plní další úkoly stanovené tímto zákonem nebo ji ným právním p ředpisem1e), 3), 4). 
  

§ 6 
 

Povinnosti Rady 
 

 (1) Rada je povinna p ředkládat Poslanecké sn ěmovně každoro čně výro ční zprávu o své činnosti a 
o stavu v oblasti rozhlasového a televizního vysílá ní a v oblasti poskytování audiovizuálních mediální ch 
služeb na vyžádání (dále jen "výro ční zpráva"), která obsahuje zejména 
  
a) aktuální seznam provozovatel ů vysílání, provozovatel ů p řevzatého vysílání a poskytovatel ů 
audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání, 
  
b) informaci o situaci v rozhlasovém a televizním v ysílání, v p řevzatém rozhlasovém a televizním vysílání 
a v poskytování audiovizuálních mediálních služeb n a vyžádání v četn ě informace o postupu p ři p řechodu 
na digitální vysílání, 
  
c) informaci o dodržování právních p ředpis ů v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a po skytování 
audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání a o u ložených sankcích, 
  
d) informaci o výsledcích kontrol dodržování povinn ostí stanovených zákonem provozovatel ům vysílání, 
provozovatel ům převzatého vysílání a poskytovatel ům audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání a o  
dodržování podmínek stanovených provozovatel ům vysílání a provozovatel ům převzatého vysílání, 
  
e) informaci o ud ělených licencích a kritériích, na základ ě kterých byly licence ud ěleny žadatel ům o 
licenci a zamítnuty žádosti všech ostatních ú častník ů řízení, 
  
f) informaci o zm ěnách licen čních podmínek provozovatel ů vysílání s licencí, 
  
g) informaci o podpo ře evropské tvorby a evropské nezávislé tvorby, o pl nění podílu evropské tvorby (§ 
42) a nezávislé tvorby (§ 43) a o d ůvodech p řípadného nedosahování stanovených podíl ů v televizním 
vysílání, v četn ě informace o podpo ře tvorby evropských d ěl p ři poskytování audiovizuálních mediálních 
služeb na vyžádání, 
  
h) informaci o stavu a úrovni samoregulace v oblast ech rozhlasového a televizního vysílání, p řevzatého 
vysílání a poskytování audiovizuálních mediálních s lužeb na vyžádání a o výsledcích spolupráce se 
samoregula čními orgány, 
  
i) informaci o úrovni mediální gramotnosti ve vztah u k novým komunika čním technologiím a o opat řeních 
přijímaných na podporu mediální gramotnosti ze strany  provozovatel ů rozhlasového a televizního vysílání, 
provozovatel ů p řevzatého vysílání, poskytovatel ů audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání a 
samoregula čních orgán ů. 
  
 (2) Výro ční zprávu je Rada povinna p ředložit Poslanecké sn ěmovně ke schválení a sou časn ě p ředsedovi 
vlády ke stanovisku nejpozd ěji do konce února každého kalendá řního roku. Sou časn ě je povinna ji zve řejnit 
způsobem umož ňujícím dálkový p řístup. Výro ční zpráva je ve řejná ode dne jejího schválení Radou, jenž na 
ní musí být vyzna čen. Poslanecká sn ěmovna je oprávn ěna vyžadovat od Rady vysv ětlení a dodate čné informace 
k výro ční zpráv ě. Rada je povinna poskytnout vysv ětlení a dodate čné informace v p řiměřené lh ůt ě, kterou 
stanoví Poslanecká sn ěmovna. 
  
 (3) Poslanecká sn ěmovna může p ředsedovi vlády navrhnout odvolání Rady, neplní-li R ada opakovan ě 
závažným zp ůsobem povinnosti uvedené v § 5 a v odstavcích 1 a 2  nebo pokud op ětovn ě neschválí pro závažné 
nedostatky výro ční zprávu. 
  
 (4) Vláda a orgány státní správy spolupracují s Ra dou ve v ěcech vysílání a jsou zejména povinny, 
jde-li o v ěci vysílání, vyžádat si vždy stanovisko Rady a v me zích své p ůsobnosti poskytnout Rad ě pot řebnou 
sou činnost. 
  
 (5) Ministerstvo kultury (dále jen „ministerstvo“)  si m ůže vyžádat od Rady údaje pot řebné pro 
účely pln ění závazk ů, které pro Českou republiku vyplývají z mezinárodních smluv4b),  pop řípad ě z jejího 
členství v mezinárodních organizacích. Rada je povin na tyto údaje ministerstvu poskytnout. 
  

§ 7 
 

Členství v Rad ě 
 

 (1) Radu tvo ří 13 člen ů, které jmenuje a odvolává p ředseda vlády na návrh Poslanecké sn ěmovny, 
a to neprodlen ě po obdržení návrhu. Členství v Rad ě je ve řejnou funkcí. 
  
 (2) Funk ční období člena Rady je 6 let. 
  
 (3) Do funkce člena Rady m ůže být navržen a jmenován ob čan České republiky, který 
a) je pln ě zp ůsobilý k právním úkon ům, 
  
b) má trvalý pobyt na území České republiky, 
  
c) dosáhl v ěku 25 let, 
  
d) je bezúhonný; za bezúhonného se nepovažuje ob čan, který byl pravomocn ě odsouzen pro trestný čin, který 
byl spáchán v p římé souvislosti s provozováním rozhlasového nebo te levizního vysílání nebo p řevzatého 



vysílání nebo poskytováním audiovizuálních mediální ch služeb na vyžádání nebo s vydáváním periodického  
tisku anebo pro jiný trestný čin spáchaný úmysln ě, pokud jeho odsouzení pro trestné činy nebylo zahlazeno 
anebo se na n ěj z jiného d ůvodu hledí, jako by nebyl odsouzen. Za bezúhonného se dále nepovažuje ob čan, 
který nespl ňuje podmínky stanovené zvláštním zákonem. 6) 
  
 (4) Do funkce člena Rady nem ůže být navržena a jmenována osoba, která již po dv ě po sob ě jdoucí 
funk ční období, pop řípad ě jejich části vykonávala funkci člena Rady. 
  
 (5) Členství v Rad ě vzniká dnem uvedeným ve jmenovacím dekretu. 
  
 (6) Členství v Rad ě zaniká 
a) uplynutím funk čního období člena Rady, 
  
b) dnem následujícím po doru čení vzdání se funkce p ředsedovi vlády, 
  
c) dnem následujícím po dni doru čení písemného rozhodnutí p ředsedy vlády o odvolání člena Rady z funkce, 
popřípad ě dnem uvedeným v písemném rozhodnutí o odvolání člena Rady z funkce, 
  
d) dnem nabytí právní moci rozsudku, jímž byl člen Rady zbaven zp ůsobilosti k právním úkon ům nebo jímž 
byla jeho zp ůsobilost k právním úkon ům omezena, 
  
e) dnem nabytí právní moci rozsudku, kterým byl člen Rady odsouzen pro n ěkterý z trestných čin ů uvedených 
v odstavci 3 písm. d), 
  
f) úmrtím nebo prohlášením za mrtvého. 
  
 (7) Poslanecká sn ěmovna může navrhnout p ředsedovi vlády odvolání člena Rady z funkce z t ěchto 
důvod ů: 
a) nevykonává-li řádně svoji funkci, 
  
b) nespl ňuje-li podmínky pro výkon funkce uvedené v tomto zá kon ě, 
  
c) dopustil-li se takového jednání, které zpochyb ňuje jeho nestrannost, nezávislost nebo nestrannost Rady. 
  
 (8) Členu Rady, který byl v souvislosti s trestním stíhá ním vzat do vazby, pozastaví p ředseda 
vlády na dobu vazby výkon funkce člena Rady, navrhne-li to Poslanecká sn ěmovna. 
  
 (9) S funkcí člena Rady je neslu čitelná funkce prezidenta České republiky, poslance, senátora, 
člena vlády, soudce, státního zástupce, člena Nejvyššího kontrolního ú řadu, člena bankovní rady České 
národní banky, funkce člena Rady České tiskové kancelá ře, člena Rady České televize, člena Rady Českého 
rozhlasu. 
  
 (10) Členové Rady vykonávají své funkce osobn ě a pro jejich výkon nesm ějí p řijímat žádné pokyny 
a instrukce. 
  
 (11) Členové Rady nesm ějí zastávat funkce v politických stranách nebo hnut ích a vystupovat v jejich 
prosp ěch. 
  
 (12) Členové Rady ani osoby jim blízké nesm ějí zastávat ani neplacené funkce v jakýchkoliv orgá nech 
spole čností, které podnikají v oblasti hromadných sd ělovacích prost ředk ů, audiovize a reklamy. Členové 
Rady ani osoby jim blízké se dále nesm ějí podílet na podnikání obchodních spole čností, které p ůsobí v 
oblasti hromadných sd ělovacích prost ředk ů nebo v oblasti audiovize a reklamy, a poskytovat p římo nebo 
zprost ředkovan ě za úplatu poradenskou nebo obdobnou pomoc provozov atel ům vysílání, provozovatel ům 
převzatého vysílání a poskytovatel ům audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání. Členové Rady nesm ějí 
být v pracovn ěprávním ani jiném obdobném vztahu k provozovateli v ysílání, provozovateli p řevzatého 
vysílání a poskytovateli audiovizuálních mediálních  služeb na vyžádání. 
  
 (13) Pokud vykonávají vedle své funkce výd ěle čnou činnost, jsou povinni činit tak zp ůsobem, který 
neohrozí řádný výkon funkce člena Rady. Členové Rady nesm ějí vykonávat ani v ědeckou, pedagogickou, 
literární, publicistickou a um ěleckou činnost zp ůsobem, jímž by mohli narušit nebo ohrozit d ůvěru v 
nezávislost a nestrannost Rady. 
  

§ 8 
 

Jednání Rady 
 

 (1) Pokud zákon nestanoví jinak (odstavec 2), je R ada zp ůsobilá se usnášet, je-li p řítomna 
nadpolovi ční v ětšina jejích člen ů a je-li sou časn ě p řítomen p ředseda Rady nebo n ěkterý z místop ředsed ů. 
  
 (2) Rada rozhoduje nadpolovi ční v ětšinou hlas ů svých člen ů, s výjimkou rozhodnutí o ud ělení licence 
podle § 18, prodloužení licence podle § 12 odst. 8 až 12 nebo o odn ětí licence podle § 63 nebo o zrušení 
registrace podle § 64, kdy je k rozhodnutí t řeba 9 hlas ů člen ů Rady. 
  
 (3) Z rozhodování Rady jsou vylou čeni členové Rady, u nichž se z řetelem na jejich pom ěr k v ěci 
nebo k ú častník ům řízení nebo jejich zástupc ům jsou d ůvodné pochybnosti o jejich podjatosti. Člen Rady 
je povinen oznámit Rad ě skute čnosti nasv ědčující svému vylou čení z projednávání a rozhodování v ěci, 
jakmile se o nich dozví. O námitce podjatosti rozho duje Rada bez zbyte čného odkladu. 
  
 (4) P ři jednání se Rada řídí svým jednacím řádem, který stanoví zejména zp ůsob hlasování a zp ůsob 
zaznamenávání a zve řej ňování rozdílných stanovisek člen ů Rady, zp ůsob volby a odvolávání p ředsedy Rady 



a místop ředsed ů Rady, jakož i pravidla zastupování p ředsedy. 
  
 (5) O hlasování se vede protokol, do kterého se za znamenává, jak jednotliví členové Rady hlasovali. 
  
 (6) Člen Rady je povinen zachovávat ml čenlivost o skute čnostech, o nichž se dozví p ři výkonu funkce 
a které v zájmu zajišt ění řádného výkonu ve řejné správy nebo v zájmu jiných osob vyžadují, aby zůstaly 
utajeny, a to i po zániku členství v Rad ě. Této povinnosti jsou členové Rady zprošt ěni jen z d ůvod ů 
stanovených jiným zákonem nebo vysloví-li souhlas o soba, jíž se p ředmětná skute čnost dotýká. 
  

§ 9 
 

Předseda Rady a místop ředsedové Rady 
 

 (1) Rada volí a odvolává ze svých člen ů p ředsedu a 3 místop ředsedy. 
  
 (2) P ředseda Rady řídí činnost Rady a jedná jejím jménem. 
  
 (3) Rada p ředsedu z funkce odvolá, 
a) nevykonával-li funkci po dobu delší než 3 m ěsíce, nebo 
  
b) nespl ňuje-li podmínky pro výkon funkce člena Rady, nebo 
  
c) vyskytují-li se ve výkonu jeho funkce op ětovn ě vážné nedostatky. 
  
 (4) Výkon funkce p ředsedy Rady zaniká 
a) dnem zániku jeho členství v Rad ě, nebo 
  
b) uplynutím období, na které byl Radou zvolen, neb o 
  
c) dnem následujícím po doru čení písemného rozhodnutí o odvolání z funkce, nebo 
  
d) dnem následujícím po doru čení písemného vzdání se funkce Rad ě, nebo 
  
e) úmrtím nebo prohlášením za mrtvého. 
  
 (5) Po dobu, kdy p ředseda Rady nevykonává funkci, jej zastupuje jím po věřený místop ředseda Rady; 
odstavce 3 a 4 se p řiměřeně použijí i na odvolání a zánik funkce místop ředsedy. 
  
 (6) Byl-li p ředseda Rady nebo místop ředseda Rady odvolán, je Rada povinna nového p ředsedu Rady 
nebo místop ředsedu zvolit do 30 dn ů ode dne odvolání. 
  
 (7) Obdobn ě je Rada povinna u činit v p řípad ě odstoupení či ukon čení funk čního období p ředsedy 
nebo n ěkterého z místop ředsed ů. 
  

§ 10 
 

Pracovn ěprávní vztah člena Rady 
 

 (1) Pokud tento zákon nestanoví jinak, vztahují se  na členy Rady ustanovení zákoníku práce. 
  
 (2) P ředseda Rady, místop ředsedové Rady a členové Rady mají nárok na plat a odchodné podle 
zvláštního právního p ředpisu.7) 
  

§ 11 
 

Zabezpe čení činnosti Rady 
 

 (1) Rada hospoda ří s vlastním rozpo čtem podle zvláštního právního p ředpisu8) a její činnost je 
hrazena ze samostatné kapitoly státního rozpo čtu České republiky. 
  
 (2) Úkoly spojené s odborným, organiza čním a technickým zabezpe čením činnosti Rady zajiš ťuje Ú řad 
Rady, který je orgánem Rady, a jeho činnost je hrazena z rozpo čtu Rady. Zam ěstnanci za řazení v Ú řadu Rady 
jsou státními zam ěstnanci podle zvláštního právního p ředpisu.8a) 
  
 (3) Vedoucího Ú řadu Rady jmenuje a odvolává Rada. Vedoucí Ú řadu Rady je pod řízen p ředsedovi Rady. 
  
 (4) Ostatní zam ěstnance Ú řadu Rady p řijímá do pracovního pom ěru vedoucí Ú řadu Rady. 
  
 (5) Podrobnosti a organizaci činnosti Rady upravuje jednací řád Rady. 
  
 (7) Zam ěstnanec za řazený k výkonu práce v Rad ě je krom ě povinnosti zachovávat ml čenlivost 
vyplývající ze zvláštního právního p ředpisu9a) povinen zachovávat ml čenlivost o skute čnostech, o nichž 
se p ři výkonu této činnosti dozv ěděl, a to i po skon čení zam ěstnání; povinnosti zachovávat ml čenlivost 
může být zprošt ěn jen na základ ě zákona nebo vysloví-li se zprošt ěním této povinnosti souhlas osoba, jíž 
se p ředmětná skute čnost týká. Obdobná povinnost se vztahuje také na fy zickou osobu v jiném právním vztahu 
k Rad ě, na jehož základ ě vykonává pro Radu činnost. 
  

ČÁST TŘETÍ 
 



LICENCE 
  

HLAVA I 
 

ŘÍZENÍ O UD ĚLENÍ LICENCE K PROVOZOVÁNÍ ROZHLASOVÉHO A TELEVIZNÍ HO VYSÍLÁNÍ ŠÍ ŘENÉHO 
PROSTŘEDNICTVÍM VYSÍLA ČŮ 

 
§ 12 

 
Licence 

  
 (1) Licenci ud ěluje Rada v řízení o ud ělení licence (dále jen "licen ční řízení"). Licence oprav ňuje 
provozovatele vysílání k rozhlasovému a televiznímu  vysílání v rozsahu a za podmínek stanovených tímto  
zákonem a jinými právními p ředpisy. Licence vstupuje v platnost dnem, kdy rozho dnutí Rady nabylo právní 
moci s výjimkou p řípadu podle § 18 odst. 2. 
  
 (2) Samostatnou licenci k poskytování služeb p římo souvisejících s programem nelze ud ělit. 
  
 (3) Rada je oprávn ěna vydat licenci k vysílání ší řenému prost řednictvím 
a) vysíla čů, 
  
b) družic a kabelových systém ů, 
  
c) p řenosových systém ů neuvedených v písmenech a) a b) (dále jen „zvláštn í p řenosový systém“). 
  
 (4) Na ud ělení licence není právní nárok, pokud není dále sta noveno jinak. 
  
 (5) Licence se ud ěluje na dobu ur čitou, a to nejdéle na dobu 
a) 8 let k rozhlasovému vysílání, 
  
b) 12 let k televiznímu vysílání. 
  
 (6) Provozovatel rozhlasového vysílání s licencí j e povinen zahájit vysílání nejdéle do 180 dn ů 
a provozovatel televizního vysílání s licencí do 36 0 dn ů od nabytí právní moci rozhodnutí o ud ělení licence, 
nestanoví-li zákon jinak. 
  
 (7) Licence je nep řevoditelná na jinou osobu. 
  
 (8) Na žádost provozovatele vysílání s licencí Rad a dobu platnosti licence prodlouží. Dobu 
platnosti licence lze prodloužit jedenkrát, a to u rozhlasového vysílání o dobu 8 let a u televizního 
vysílání o dobu 12 let. Na žádost provozovatele vys ílání s licencí m ůže Rada prodloužit dobu platnosti 
licence i o kratší dobu. 
  
 (9) V žádosti o prodloužení licence m ůže provozovatel vysílání s licencí zárove ň požádat o souhlas 
se zm ěnou právní formy spole čnosti; Rada žádosti vyhoví, p ůjde-li o zm ěnu na akciovou spole čnost s akciemi 
znějícími na jméno. 
  
 (10) Provozovatel vysílání s licencí m ůže písemn ě požádat Radu o prodloužení doby platnosti 
licence, na základ ě které vysílá. Tato žádost musí být Rad ě doru čena 
a) u celoplošného rozhlasového vysílání v období od  po čátku 36. do konce 30. m ěsíce p řed pozbytím platnosti 
stávající licence, 
  
b) u celoplošného televizního vysílání v období od počátku 48. do konce 42. m ěsíce p řed pozbytím platnosti 
stávající licence, 
  
c) u místního rozhlasového nebo televizního vysílán í v období od po čátku 36. do konce 30. m ěsíce p řed 
pozbytím platnosti stávající licence. 
  
 (11) Rada platnost licence neprodlouží v p řípad ě, že žadatel nespl ňuje podmínky podle § 13 odst. 
3 nebo došlo-li ke zm ěně plánu využití kmito čtového spektra ur čeného pro rozhlasové či televizní vysílání 
z d ůvodu pln ění mezinárodní smlouvy týkající se koordinace kmito čt ů a tato zm ěna by podstatným zp ůsobem 
znemožnila vysílání provozovatele vysílání s licenc í; pokud zm ěna plánu využití kmito čtového spektra není 
podstatná, Rada platnost licence neprodlouží v této  části. 
  
 (12) Rada dále platnost licence neprodlouží v p řípad ě, že provozovateli vysílání s licencí byla 
opakovan ě pravomocným rozhodnutím uložena sankce za závažné porušení následujících povinností: 
a) za řadil do vysílání po řady, které propagují válku nebo lí čí krutá nebo jinak nelidská jednání takovým 
způsobem, který je jejich zleh čováním, omlouváním nebo schvalováním, 
  
b) za řadil do vysílání po řady, které podn ěcovaly k nenávisti z d ůvodu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, 
víry a náboženství, politického nebo jiného smýšlen í, národního nebo sociálního p ůvodu, p říslušnosti k 
národnostní nebo etnické menšin ě, majetku, rodu nebo jiného postavení, 
  
c) za řadil do vysílání po řady, které bezd ůvodn ě zobrazují osoby umírající nebo vystavené t ěžkému t ělesnému 
nebo duševnímu utrpení zp ůsobem snižujícím lidskou d ůstojnost, 
  
d) za řadil do vysílání podprahová sd ělení, 
  
e) za řadil do vysílání po řady, které mohou vážn ě narušit fyzický, psychický nebo mravní vývoj d ětí a 



mladistvých tím, že obsahují pornografii a hrubé sa moúčelné násilí, 
  
f) p řevedl bez p ředchozího souhlasu Rady na t řetí osoby podíl ve spole čnosti provozovatele vysílání s 
licencí, a porušil tak povinnost uvedenou v § 21 od st. 6 a 7. 
  
 (13) Prodloužení doby platnosti licence Radou podl e odstavce 8 má stejné právní ú činky jako 
rozhodnutí Rady o ud ělení licence. Ustanovení odstavce 8 tím není dot čeno. 
  

§ 13 
 

Účastníci licen čního řízení 
 

 (1) Ú častníky licen čního řízení jsou všichni žadatelé o ud ělení licence, jejichž žádost byla 
doru čena Rad ě ve lh ůt ě stanovené ve vyhlášení licen čního řízení (§ 15 odst. 2). 
  
 (2) Podat žádost o licenci m ůže právnická osoba nebo fyzická osoba spl ňující p ředpoklady podle 
§ 3a. 
  
 (3) Žadatel o licenci spl ňuje p ředpoklady pro ú čast v licen čním řízení, jestliže 
a) na jeho majetek nebylo vydáno rozhodnutí o úpadk u anebo nevstoupil do likvidace, 
  
b) prokáže, že nemá v evidenci daní zachyceny da ňové nedoplatky, 
  
c) prokáže, že nemá splatný nedoplatek pojistného n a ve řejné zdravotní pojišt ění, pojistného na sociální 
zabezpe čení nebo p řísp ěvku na státní politiku zam ěstnanosti, 
  
d) mu nebyla v posledních 5 letech zrušena licence nebo registrace; tento p ředpoklad neplatí v p řípadech, 
kdy licence nebo registrace byly zrušeny na žádost provozovatele, 
  
e) nebyl pravomocn ě odsouzen pro trestný čin spáchaný úmysln ě. Je-li žadatelem o licenci právnická osoba, 
vztahuje se tato podmínka i na fyzické osoby, které  jsou jejím statutárním orgánem nebo jsou členy jejího 
statutárního nebo kontrolního orgánu, 
  
f) není spole čníkem provozovatele vysílání ze zákona ani obchodní ch spole čností z řízených provozovatelem 
vysílání ze zákona. 
  
 (4) Ú častník licen čního řízení nemá právo nahlížet do části spisu týkající se jiného ú častníka. 
Rada u činí vhodná opat ření, aby se ú častník licen čního řízení nemohl seznámit s údaji o zp ůsobu 
technického, organiza čního a finan čního zajišt ění vysílání jiného ú častníka. 
  

§ 14 
 

Žádost o licenci 
 

 (1) Žádost o licenci musí obsahovat následující zá kladní údaje: 
a) u právnické osoby obchodní firmu, sídlo, právní formu, identifika ční číslo osoby (dále jen 
"identifika ční číslo") (bylo-li p řid ěleno), jméno, p říjmení a rodné číslo osoby oprávn ěné za ni jednat. 
Je-li žadatel o licenci zahrani ční právnickou osobou, uvede též údaje o umíst ění a ozna čení organiza ční 
složky na území České republiky, jméno, p říjmení a rodné číslo nebo datum narození vedoucího organiza ční 
složky a místo jeho pobytu; je-li ustanoven zástupc e, musí též obsahovat jeho jméno, p říjmení a místo 
pobytu, 
  
b) u fyzické osoby jméno, p říjmení, rodné číslo (bylo-li p řid ěleno), jinak datum narození, bydlišt ě, doklad 
o trvalém pobytu na území České republiky, dále obchodní firmu, identifika ční číslo (bylo-li p řid ěleno), 
jinak datum zahájení podnikání a adresu bydlišt ě. Je-li žadatel o licenci zahrani ční fyzickou osobou, 
uvede adresu bydlišt ě mimo území České republiky a adresu pobytu na území České republiky, pokud mu byl 
povolen, údaje o umíst ění a ozna čení organiza ční složky, která se zapisuje do obchodního rejst říku podle 
zvláštního právního p ředpisu,9b) jméno, p říjmení a rodné číslo nebo datum narození vedoucího organiza ční 
složky a místo pobytu; je-li ustanoven zástupce, mu sí obsahovat též jeho jméno, p říjmení a místo pobytu, 
  
c) údaje podle písmene a) nebo b) o všech spole čnících a osobách, které jsou statutárním orgánem ne bo 
členem statutárního nebo kontrolního orgánu, je-li ž adatel o licenci právnickou osobou, 
  
d) údaje o výši základního kapitálu, o podílech na hlasovacích právech a vkladech spole čník ů, jsou-li 
povinné, a to v četn ě ur čení druhu a pen ěžního ocen ění nepen ěžitých vklad ů, je-li žadatel o licenci 
právnickou osobou, 
  
e) ozna čení (název) programu, 
  
f) časový rozsah vysílání a územní rozsah vysílání; v p řípad ě vysílání ší řeného prost řednictvím vysíla čů 
se územní rozsah vysílání stanoví podle § 2 odst. 1  písm. y), v p řípad ě vysílání ší řeného prost řednictvím 
kabelových systém ů se územní rozsah vysílání stanoví vý čtem katastrálních území a okres ů; v p řípad ě 
vysílání ší řeného prost řednictvím družic nebo zvláštních p řenosových systém ů se územní rozsah vysílání 
neuvádí, 
  
g) základní programovou specifikaci, v četn ě údaj ů o části programu p řevzatého od jiného provozovatele 
vysílání, a údaj ů o p řípadných službách p římo souvisejících s programem, 
  
h) u žadatele o provozování televizního vysílání na vrhovaný podíl celkového vysílacího času, který by 
měl být vyhrazen vysílání evropských d ěl a evropských d ěl vyrobených nezávislými výrobci, týká-li se žádost  



provozování televizního vysílání, 
  
i) obchodní plán v četn ě doklad ů o výši finan čních prost ředk ů, které je schopen vynaložit na provozování 
rozhlasového a televizního vysílání, 
  
j) hlavní jazyk vysílání a vý čet stát ů, na jejichž území má být vysílání zcela nebo p řevážn ě sm ěrováno, 
jedná-li se o televizní vysílání. 
  
 (2) Základní údaje uvedené v odstavci 1 dokládá ža datel zakladatelskou nebo spole čenskou smlouvou, 
případn ě zakladatelskou listinou, stanovami, seznamem akcio nářů, výpisem z obchodního rejst říku nebo 
obdobného rejst říku, který nesmí být starší než 3 m ěsíce, a dokladem o pobytu. K žádosti o licenci žada tel 
sou časn ě p řipojí potvrzení p říslušného orgánu, které nesmí být starší než 3 m ěsíce, o tom, že žadatel 
o licenci nemá v evidenci daní zachyceny da ňové nedoplatky a že nemá splatný nedoplatek pojistn ého na 
veřejné zdravotní pojišt ění, ani nedoplatek pojistného na sociální zabezpe čení nebo p řísp ěvku na státní 
politiku zam ěstnanosti. V p řípad ě, že žadatel nebo člen jeho statutárního nebo kontrolního orgánu není 
státním ob čanem České republiky, p řipojí dále k žádosti výpis z evidence Rejst říku trest ů nebo odpovídající 
doklad vydaný p říslušným orgánem státu p ůvodu žadatele nebo člena jeho statutárního nebo kontrolního 
orgánu, který nesmí být starší než 3 m ěsíce. 
  
 (3) Je-li žadatel provozovatelem vysílání nebo pro vozovatelem p řevzatého vysílání v České 
republice nebo v zahrani čí nebo vydavatelem periodického tisku v České republice nebo v zahrani čí anebo 
účastníkem spole čnosti jiného provozovatele vysílání nebo spole čnosti vydávající periodický tisk v České 
republice nebo v zahrani čí, uvede obdobné údaje uvedené výše též o t ěchto aktivitách. 
  
 (4) Žadatel je povinen v pr ůběhu licen čního řízení neprodlen ě ohlásit Rad ě zm ěny údaj ů uvád ěných 
v žádosti o licenci, které nastaly po podání žádost i. 
  
 (5) Pokud žádost nemá p ředepsané náležitosti, vyzve písemn ě Rada ú častníka, aby v p řiměřené lh ůt ě, 
která nesmí být kratší než 15 dn ů, odstranil nedostatky. V p řípad ě, že žadatel nedostatky neodstraní ve 
stanovené lh ůt ě, Rada žádost odmítne. Po dobu lh ůty k odstran ění nedostatk ů se spole čné licen ční řízení 
nepřerušuje. 
  

§ 15 
 

Zahájení licen čního řízení 
 

 (1) Licen ční řízení zahajuje Rada z vlastního podn ětu nebo z podn ětu uchaze če o licenci vyhlášením 
licen čního řízení. P řed zahájením licen čního řízení si Rada vyžádá stanovisko Českého telekomunika čního 
úřadu vymezující územní rozsah vysílání zp ůsobem podle odstavce 2, a jedná-li se o licen ční řízení o ud ělení 
jedné nebo více licencí k vysílání jednoho nebo víc e program ů ší řených prost řednictvím vysíla čů pouze 
digitáln ě, rovn ěž stanovisko Českého telekomunika čního ú řadu k možnosti umíst ění v sítích elektronických 
komunikací; v p řípad ě podn ětu uchaze če o licenci je Rada povinna vyžádat si od Českého telekomunika čního 
úřadu pot řebná stanoviska nejpozd ěji do 15 dn ů ode dne, kdy podn ět obdrží. Licen ční řízení Rada vyhlásí 
nejpozd ěji do 30 dn ů ode dne, kdy od Českého telekomunika čního ú řadu obdrží stanovisko, které zahájení 
licen čního řízení umož ňuje; vyžádá-li si Rada od Českého telekomunika čního ú řadu k témuž licen čnímu řízení 
více než jedno stanovisko, po číná lh ůta 30 dn ů pro vyhlášení licen čního řízení b ěžet ode dne, kdy obdrží 
poslední z vyžádaných stanovisek, pokud tato stanov iska zahájení licen čního řízení umož ňují. 
  
 (2) Rada ve vyhlášení licen čního řízení stanoví lh ůtu a místo podání žádosti o licenci, časový 
rozsah vysílání, územní rozsah vysílání ur čený souborem technických parametr ů v p řípad ě analogového 
vysílání nebo diagramem využití rádiových kmito čt ů v p řípad ě digitálního vysílání; u licen čního řízení 
na celoplošné vysílání Rada stanoví požadavky na zá kladní programovou specifikaci celoplošného vysílán í 
(dále jen "požadavky"). Rada oznámení o vyhlášení l icen čního řízení zve řejní na ú řední desce, nejmén ě 
ve dvou celostátních denících a zp ůsobem umož ňujícím dálkový p řístup. 
  
 (3) Rada odmítne žádosti o licenci doru čené po stanovené lh ůt ě a žádosti, které jsou v rozporu 
s vyhlášenými požadavky. 
  
 (4) O žádostech doru čených Rad ě ve lh ůt ě podle odstavce 2 se vede spole čné licen ční řízení. 
  
 (5) V p řípad ě existence dvou nebo více sítí elektronických komun ikací ur čených k digitálnímu 
vysílání podle odstavce 1 Rada zahájí licen ční řízení, aniž ur čí p ři řazení program ů konkrétním sítím 
elektronických komunikací. Rada taktéž neur čí strukturu program ů v jednotlivých sítích elektronických 
komunikací. 
  
 (6) Za ú čelem doložení bezúhonnosti žadatele si Rada vyžádá podle zvláštního právního p ředpisu9f) 
výpis z evidence Rejst říku trest ů. Žádost o vydání výpisu z evidence Rejst říku trest ů a výpis z evidence 
Rejst říku trest ů se p ředávají v elektronické podob ě, a to zp ůsobem umož ňujícím dálkový p řístup. 
  

§ 16 
 

Veřejné slyšení 
 

 (1) Týká-li se licen ční řízení vysílání ší řeného prost řednictvím vysíla čů pouze digitáln ě, na řídí 
předseda Rady konání ve řejného slyšení ve lh ůt ě 30 dn ů ode dne uplynutí lh ůty pro podání žádosti o licenci, 
kterou Rada stanoví podle § 15 odst. 2. V ostatních  p řípadech na řídí p ředseda Rady konání ve řejného slyšení 
ve lh ůt ě 90 dn ů ode dne zahájení licen čního řízení. 
  
 (2) Ve řejné slyšení je ur čeno k projednání otázek týkajících se programové sk ladby navrhované 
jednotlivými ú častníky licen čního řízení. 



  
 (3) Ve ve řejném slyšení konaném v rámci licen čního řízení k jinému než místnímu televiznímu 
vysílání musí být projednána otázka zastoupení evro pských d ěl, evropských d ěl vyrobených nezávislými 
výrobci a d ěl sou časné evropské tvorby v navrhované programové skladb ě televizního vysílání jednotlivých 
účastník ů licen čního řízení k provozování televizního vysílání. 
  
 (4) Ve ve řejném slyšení navrhnou ú častníci licen čního řízení zn ění licen čních podmínek, které 
se v p řípad ě ud ělení licence stanou licen čními podmínkami podle § 18 odst. 4, s výjimkou podm ínek podle 
písmene c), které stanoví Rada po dohod ě s ú častníkem řízení tak, aby byly v souladu se stanoviskem Českého 
telekomunika čního ú řadu. 
  
 (5) Pozvánka na ve řejné slyšení, kterou je Rada povinna zaslat všem ú častník ům licen čního řízení 
nejpozd ěji 14 dn ů p řed konáním ve řejného slyšení, musí obsahovat 
a) místo a termín konání ve řejného slyšení, 
  
b) ozna čení všech ú častník ů licen čního řízení, v četn ě adresy jejich sídla, jde-li o právnické osoby, ane bo 
adresy jejich bydlišt ě nebo místa pobytu, pop řípad ě místa podnikání, jde-li o fyzické osoby, 
  
c) p ředmět jednání. 
  
 (6) Konání ve řejného slyšení oznamuje Rada vyv ěšením pozvánky na své ú řední desce a prost řednictvím 
hromadných sd ělovacích prost ředk ů a zp ůsobem umož ňujícím dálkový p řístup nejpozd ěji 14 dn ů p řed konáním 
veřejného slyšení. 
  
 (7) Ve řejné slyšení zahajuje, řídí a ukon čuje p ředseda Rady nebo jím pov ěřený člen Rady. 
  
 (8) Krom ě pozvaných ú častník ů licen čního řízení mohou p ři ve řejném slyšení k projednávaným otázkám 
vystoupit, podávat písemné návrhy a vyjad řovat svá stanoviska pouze osoby, které k tomu mají výslovné 
svolení p ředsedy Rady nebo jím pov ěřeného člena Rady. 
  
 (9) P ředmětem ve řejného slyšení nemohou být skute čnosti chrán ěné podle zvláštních právních 
předpis ů. 
  
 (10) Za nep řístojné narušování ve řejného slyšení m ůže p ředseda Rady nebo jím pov ěřený člen Rady 
zástupce ve řejnosti napomenout a za opakované nep řístojné narušování ve řejného slyšení vykázat z jednacích 
prostor nejdéle do konce jednacího dne, v n ěmž k vykázání došlo. 
  
 (11) Z ve řejného slyšení se po řizuje zvukový záznam. O ve řejném slyšení se vyhotovuje protokol, 
jehož sou částí jsou údaje o jeho konání, ú časti na n ěm, texty jednotlivých vystoupení, písemn ě podané 
návrhy a stanoviska. Protokol je ve řejný a od t řetího dne po konání ve řejného slyšení musí být na vyžádání 
předložen k nahlédnutí v sídle Rady. 
  

§ 17 
 

Skute čnosti významné pro rozhodování o žádostech o ud ělení licencí 
 

 (1) P ři rozhodování o ud ělení licence Rada hodnotí 
a) ekonomickou, organiza ční a technickou p řipravenost žadatele k zajišt ění vysílání, v četn ě výsledk ů 
dosavadního podnikání žadatele v oblasti rozhlasové ho a televizního vysílání, pokud v této oblasti 
podnikal, 
  
b) transparentnost vlastnických vztah ů ve spole čnosti žadatele, 
  
c) p řínos programové skladby navrhované žadatelem o lice nci k rozmanitosti stávající nabídky program ů 
rozhlasového nebo televizního vysílání na území, kt eré by m ělo být rozhlasovým nebo televizním vysíláním 
pokryto, 
  
d) zastoupení evropské tvorby (§ 42), tvorby evrops kých nezávislých producent ů a sou časné tvorby (§ 43) 
v navrhované programové skladb ě televizního vysílání, jde-li o licenci k televizní mu vysílání, 
  
e) p řínos uchaze če pro rozvoj p ůvodní tvorby, 
  
f) v televizním vysílání p řipravenost žadatele opat řit ur čité procento vysílaných po řadů skrytými nebo 
otev řenými titulky pro sluchov ě postižené, 
  
g) p řínos žadatele k zajišt ění rozvoje kultury národnostních, etnických a jinýc h menšin v České republice. 
  
 (2) P ři ud ělování licence k digitálnímu vysílání Rada hodnotí 
  
a) ekonomickou, organiza ční a technickou p řipravenost žadatele k zajišt ění vysílání, transparentnost jeho 
vlastnických vztah ů, p řínos programové skladby navrhované žadatelem o lice nci k rozmanitosti stávající 
nabídky program ů a zastoupení evropské tvorby (§ 42), tvorby evrops kých nezávislých producent ů a sou časné 
tvorby (§ 43) v navrhované programové skladb ě televizního vysílání, 
  
b) p řínos uchaze če pro rozvoj p ůvodní tvorby, 
  
c) p řipravenost žadatele opat řit ur čité procento vysílaných po řadů skrytými nebo otev řenými titulky pro 
sluchov ě postižené, 
  
d) p řínos žadatele k zajišt ění rozvoje kultury národnostních, etnických a jinýc h menšin v České republice. 



  
 (3) Licenci nelze ud ělit uchaze či, kterému byla licence odejmuta nebo zrušena regis trace v 
předcházejících p ěti letech z d ůvod ů porušení zákona a nebo, který byl pravomocn ě odsouzen pro úmyslný 
trestný čin. 
  

§ 18 
 

Rozhodnutí o ud ělení licence 
 

 (1) O ud ělení licence rozhoduje Rada hlasováním. Hlasování o  ud ělení licence probíhá na neve řejném 
zasedání Rady. 
  
 (2) Na žádost zakladatel ů, pop řípad ě orgán ů nebo osob oprávn ěných podat návrh na zápis právnické 
osoby se sídlem v České republice do obchodního rejst říku, lze vydat rozhodnutí o ud ělení licence p řed 
zápisem do tohoto rejst říku, je-li prokázáno, že právnická osoba byla založ ena. T ěmto osobám vzniká 
oprávn ění k vysílání dnem zápisu do obchodního rejst říku. Obdobn ě se postupuje i u osob, které nemají 
sídlo na území České republiky. 
  
 (3) Rozhodnutí o ud ělení licence obsahuje výrok o ud ělení licence jednomu ze žadatel ů o licenci 
a o zamítnutí žádostí ostatních žadatel ů, od ůvodn ění, které obsahuje kritéria, na základ ě kterých byla 
licence ud ělena žadateli o licenci a zamítnuty žádosti všech o statních ú častník ů řízení, a pou čení o 
opravném prost ředku. 
  
 (4) Rozhodnutí o ud ělení licence dále obsahuje 
a) ozna čení provozovatele vysílání s licencí, v četn ě identifika čního čísla poskytnutého správcem 
základního registru osob9), 
  
b) ozna čení (název) programu a ozna čení, zda program bude ší řen celoplošn ě, regionáln ě či místn ě, 
  
c) časový rozsah vysílání a územní rozsah vysílání, 
  
d) dobu, na kterou byla licence ud ělena, 
  
e) základní programovou specifikaci a další program ové podmínky, v četn ě uvedení údaje, zda se jedná o 
plnoformátový program, a podmínek týkajících se p řípadného poskytování služeb p římo souvisejících s 
programem; v p řípad ě digitálního vysílání rovn ěž podmínky týkající se povinnosti provozovatele vys ílání 
vytvá řet a poskytovat soubory datových údaj ů pro obsah elektronického programového pr ůvodce, 
  
f) hlavní jazyk vysílání a vý čet stát ů, na jejichž území má být vysílání zcela nebo p řevážn ě sm ěrováno, 
jedná-li se o televizní vysílání, 
  
g) územní rozsah vysílání prost řednictvím kabelových systém ů stanovený údaji podle § 14 odst. 1 písm. 
f), (dále jen "licen ční podmínky"). 
  
 (5) V od ůvodn ěných p řípadech Rada rozhodne, že licence se neud ěluje žádnému z žadatel ů. 
  
 (6) Rada v rámci p řeshrani ční spolupráce podle § 5 písm. u) bezodkladn ě informuje o ud ělení licence 
regula ční orgán členského státu Evropské unie uvedeného v licenci po dle odstavce 4 písm. f). 
  

§ 19 
 

Rozhodnutí o zamítnutí žádosti o licenci 
 

 Proti výroku v rozhodnutí Rady o zamítnutí žádosti  o licenci lze podat ve lh ůt ě do 30 dn ů ode 
dne doru čení rozhodnutí žalobu podle zvláštního právního p ředpisu9c). 
  

§ 20 
 

Změna souboru technických parametr ů vysílání a diagramu 
 

 (1) Rada m ůže omezit soubor technických parametr ů vysílání provozovateli vysílání s licencí a 
provozovateli vysílání ze zákona, který po zahájení  vysílání v pr ůběhu kalendá řního roku na této části 
území nevysílal více než 90 dn ů nebo efektivn ě nevyužíval p řid ělený kmito čet; do této doby se nezapo čítává 
doba, po kterou vysílání nebo efektivnímu využívání  kmito čtu bránily od ůvodn ěné technické p řekážky. 
  
 (2) Soubor technických parametr ů v p řípad ě analogového vysílání a diagram využití rádiových 
kmito čt ů v p řípad ě regionálního nebo místního digitálního vysílání m ůže Rada zm ěnit na základ ě rozhodnutí 
Českého telekomunika čního ú řadu podle zvláštního právního p ředpisu1a) u čin ěného z d ůvodu dodržení závazk ů 
vyplývajících z mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbí rce 
zákon ů nebo ve Sbírce mezinárodních smluv, anebo z členství České republiky v Evropské unii anebo v 
mezinárodních organizacích. 
  
 (3) Jiným zp ůsobem než postupem podle odstavce 1 nebo 2 Rada nen í oprávn ěna bez souhlasu 
provozovatele vysílání soubor technických parametr ů nebo diagram využití rádiových kmito čt ů měnit, 
nestanoví-li zvláštní právní p ředpis jinak9d). 
  
 (4) Rada vyhoví písemné žádosti provozovatele vysí lání s licencí o zm ěnu souboru technických 
parametr ů v p řípad ě analogového vysílání a diagramu využití rádiových kmito čt ů v p řípad ě regionálního 
nebo místního digitálního vysílání, nedojde-li zm ěnou k porušení závazk ů vyplývajících z mezinárodní 
smlouvy, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbí rce zákon ů nebo ve Sbírce 



mezinárodních smluv, anebo z členství České republiky v Evropské unii anebo v mezinárodníc h organizacích, 
nebo k porušení zvláštního zákona, a je-li tato zm ěna v souladu se stanoviskem Českého telekomunika čního 
úřadu, které si Rada p řed provedením zm ěny vyžádá. Rada však žádost zamítne, pokud by zm ěna vedla k 
neudělení licence na základ ě ve řejného slyšení. D ůvody neud ělení souhlasu musejí být shodné s kritérii 
uvedenými v § 6 odst. 1 písm. e). Rada je povinna r ozhodnout o zm ěně skute čností podle tohoto odstavce 
do 60 dn ů ode dne, kdy jí byla doru čena žádost provozovatele vysílání s licencí. Pokud Rada v této lh ůt ě 
nerozhodne, má se za to, že se zm ěnou vyslovila souhlas. Rada m ůže řízení p řerušit v p řípad ě, že je t řeba 
odstranit ve stanovené lh ůt ě nedostatky v žádosti o zm ěnu nebo pokud bylo zahájeno řízení o p ředběžné 
otázce10). V takovém p řípad ě Rada v rozhodnutí o p řerušení řízení uvede, o jakou otázku se jedná; po dobu 
přerušení řízení lh ůty neb ěží. 
  
 (5) Provozovatel ům celoplošného vysílání nevzniká p řednostní právo na zm ěnu souboru technických 
parametr ů vysílání s cílem vyhov ět ustanovení § 2 odst. 1 písm. c). 
  

§ 21 
 

Změna n ěkterých skute čností a zm ěna licen čních podmínek 
 

 (1) Provozovatel vysílání s licencí je povinen p ředem požádat Radu o písemný souhlas se zm ěnou 
t ěchto skute čností uvedených v žádosti o licenci: 
a) ozna čení názvu programu, 
  
b) zm ěna časového rozsahu vysílání nebo územního rozsahu vysí lání podle § 2 odst. 1 písm. y), 
  
c) zm ěna územního rozsahu vysílání u kabelových systém ů, 
  
d) zm ěna licen čních podmínek, 
  
e) zm ěna výše základního kapitálu, zp ůsobu rozd ělení hlasovacích práv, vkladu jednotlivých spole čník ů 
(v četn ě obsahové specifikace a finan čního ohodnocení nepen ěžitých vklad ů) nebo člen ů a výše jejich 
obchodních podíl ů, spole čenské nebo zakladatelské smlouvy, stanov a seznamu spole čník ů nebo akcioná řů. 
  
 (2) Zm ěnu ostatních skute čností uvád ěných v § 14 odst. 1 a 2 s výjimkou zm ěny právní formy právnické 
osoby je provozovatel vysílání s licencí povinen Ra dě oznámit a p ředložit doklady o schválených zm ěnách 
do 30 dn ů ode dne, kdy k t ěmto zm ěnám došlo. V p řípad ě zm ěn, které se zapisují do obchodního rejst říku, 
do 30 dn ů ode dne zápisu zm ěn v obchodním rejst říku. 
  
 (3) Rada je povinna rozhodnout o zm ěně skute čností podle odstavce 1 do 60 dn ů ode dne, kdy jí 
byla doru čena žádost provozovatele vysílání s licencí. Pokud Rada v této lh ůt ě nerozhodne, má se za to, 
že se zm ěnou vyslovila souhlas. Rada souhlas neud ělí pouze tehdy, pokud by zm ěna vedla k neud ělení licence 
na základ ě ve řejného slyšení. D ůvody neud ělení souhlasu musí být shodné s kritérii uvedenými v § 6 odst. 
1 písm. e). Základní programovou specifikaci nelze měnit. Rada m ůže řízení p řerušit v p řípad ě, že je t řeba 
odstranit ve stanovené lh ůt ě nedostatky v žádosti o zm ěnu nebo pokud bylo zahájeno řízení o p ředběžné 
otázce.9) V takovém p řípad ě Rada v rozhodnutí o p řerušení řízení uvede, o jakou otázku se jedná; po dobu 
přerušení řízení lh ůty neb ěží. 
  
 (4) Doklady o schválených zm ěnách je provozovatel vysílání s licencí povinen p ředložit Rad ě do 
30 dn ů od jejich provedení. V p řípad ě zm ěn, které se zapisují do obchodního rejst říku, do 30 dn ů ode dne 
zapsání zm ěn v obchodním rejst říku. 
  
 (5) Rada m ůže podmínky licence zm ěnit i v p řípad ě, že je to nezbytné k dodržení závazk ů 
vyplývajících z mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbí rce 
zákon ů nebo ve Sbírce mezinárodních smluv, anebo z členství České republiky v Evropské unii anebo v 
mezinárodních organizacích. 
  
 (6) Provozovatel rozhlasového vysílání s licencí, který je právnickou osobou, nebo jeho spole čník 
může po p ředchozím souhlasu Rady p řevád ět na t řetí osoby podíl ve spole čnosti provozovatele rozhlasového 
vysílání s licencí; Rada souhlas neud ělí pouze tehdy, pokud by došlo k omezení plurality informací podle 
§ 55 a 56. Osobám, které byly spole čníky právnické osoby ke dni vydání rozhodnutí o ud ělení licence, musí 
být zachován alespo ň 66% podíl nebo 66 % hlasovacích práv po dobu 5 rok ů od ud ělení licence. 
  
 (7) Provozovatel televizního vysílání s licencí, k terý je právnickou osobou, nebo jeho spole čník 
může po p ředchozím souhlasu Rady p řevád ět na t řetí osoby podíl ve spole čnosti provozovatele televizního 
vysílání s licencí. Rada souhlas neud ělí pouze tehdy, pokud by došlo k omezení plurality informací podle 
§ 55 a 56. Osobám, které byly spole čníky právnické osoby ke dni vydání rozhodnutí o ud ělení licence, musí 
být zachován alespo ň 66% podíl nebo 66 % hlasovacích práv po dobu 5 rok ů od ud ělení licence. 
  
 (8) Právnická osoba nebo fyzická osoba, která je s pole čníkem více než jedné právnické osoby - 
provozovatele vysílání s licencí, se 100 % majetkov ou ú častí, m ůže po p ředchozím souhlasu Rady tyto 
právnické osoby nebo n ěkteré z nich p řeměnit formou fúze slou čením nebo splynutím na jednu nástupnickou 
spole čnost, která bude mít formu spole čnosti s ru čením omezeným nebo akciové spole čnosti. 
  
 (9) Fyzická osoba, která je provozovatelem vysílán í s licencí nebo provozovatelem p řevzatého 
vysílání, m ůže požádat, aby licence nebo registrace, která jí b yla ud ělena, byla p řevedena na právnickou 
osobu; Rada žádosti vyhoví pouze v p řípad ě, že p ůjde o právnickou osobu, v níž má fyzická osoba 100%  
majetkovou ú čast. 
  
 (10) Provozovatel rozhlasového vysílání s licencí může po p ředchozím souhlasu Rady p řejímat 
program jiného provozovatele rozhlasového vysílání s licencí v četn ě identifikace p řejímaného programu, 
pokud tím nedojde ke zm ěně základní programové specifikace. Provozovatel vysí lání s licencí nesmí p řebírat 



program ani části programu od provozovatele vysílání ze zákona. 
  

§ 22 
 

Krátkodobá licence 
 

 (1) Rada m ůže svým rozhodnutím ud ělit krátkodobou licenci, v četn ě licence ke zkušebnímu vysílání, 
na dobu nep řesahující 180 dn ů. Žádost o krátkodobou licenci musí obsahovat nálež itosti uvedené v § 14. 
  
 (2) Rada je povinna rozhodnout o ud ělení krátkodobé licence do 60 dn ů od doru čení žádosti. 
  

§ 23 
 

Zkrácené řízení 
 

 (1) Na základ ě žádosti bez vyhlášení licen čního řízení Rada rozhoduje ve zkráceném řízení 
a) o prodloužení doby platnosti licence podle § 12 odst. 8 až 12, 
  
b) o souhlasu se zm ěnou právní formy spole čnosti, 
  
c) o ud ělení krátkodobé licence jednomu žadateli. 
  
 (2) O žádostech ve zkráceném řízení Rada rozhodne nejpozd ěji do 60 dn ů od jejich doru čení. 
  

§ 24 
 

Zánik platnosti licence 
 

 Platnost licence zaniká 
a) uplynutím doby, na kterou byla ud ělena, 
  
b) dnem zániku právnické osoby, které byla licence udělena, 
  
c) smrtí fyzické osoby, které byla licence ud ělena, 
  
d) dnem nabytí právní moci rozhodnutí Rady o odejmu tí licence z d ůvod ů uvedených v § 63, 
  
e) dnem nabytí právní moci rozsudku, kterým byl pro vozovatel vysílání s licencí, který je fyzickou oso bou, 
pravomocn ě odsouzen pro zvláš ť závažný zlo čin nebo pro zlo čin hospodá řský nebo zlo čin proti majetku, 
  
f) dnem, ke kterému provozovatel vysílání s licencí  požádal o ukon čení vysílání. 
  

§ 24a 
 

zrušen 
  

HLAVA II 
 

LICENČNÍ ŘÍZENÍ K PROVOZOVÁNÍ ROZHLASOVÉHO NEBO TELEVIZNÍHO VYSÍLÁNÍ ŠÍ ŘENÉHO PROSTŘEDNICTVÍM 
DRUŽIC, KABELOVÝCH SYSTÉMŮ A ZVLÁŠTNÍCH P ŘENOSOVÝCH SYSTÉMŮ A K PROVOZOVÁNÍ ZEMSKÉHO 
DIGITÁLNÍHO ROZHLASOVÉHO NEBO TELEVIZNÍHO VYSÍLÁNÍ ŠÍ ŘENÉHO PROSTŘEDNICTVÍM VYSÍLA ČŮ 

 
§ 25 

 
 (1) Licen ční řízení k provozování vysílání ší řeného prost řednictvím družic, kabelových systém ů 
a zvláštních p řenosových systém ů a k provozování zemského digitálního vysílání ší řeného prost řednictvím 
vysíla čů se zahajuje z podn ětu žadatele o licenci. Licen ční řízení podle v ěty první nelze zahájit z 
vlastního podn ětu Rady. Ú častníkem řízení je pouze žadatel o licenci. 
  
 (2) Žádost o licenci musí krom ě obecných náležitostí podání a náležitostí žádosti o licenci podle 
§ 14 odst. 1 až 4 obsahovat 
  
a) písemný souhlas osoby oprávn ěné k provozování kabelové sít ě podle zvláštního právního p ředpisu s 
umíst ěním programu žadatele o licenci do kabelové sít ě, jde-li o vysílání programu prost řednictvím 
kabelové sít ě a ú častník řízení nemá oprávn ění ke z řízení a provozování kabelové sít ě, 
  
b) informaci o tom, ve kterých státech lze program přijímat, a specifikaci družice, jde-li o vysílání 
programu prost řednictvím družice. 
  
c) identifikaci p řenosového systému a informaci o p řístupu k vysílání, jde-li o vysílání programu 
prost řednictvím zvláštního p řenosového systému, 
  
d) údaje o zp ůsobu technického, organiza čního a finan čního zajišt ění vysílání, jde-li o vysílání programu 
zemského digitálního vysílání ší řeného prost řednictvím vysíla čů. 
  
 (3) Rada je povinna na řídit ve lh ůt ě 30 dn ů ode dne zahájení licen čního řízení ústní jednání s 
účastníkem licen čního řízení, ve kterém ú častník navrhuje programovou skladbu. O ústním jedná ní se 
vyhotovuje protokol. 
  



 (4) Rozhodnutí o ud ělení licence musí obsahovat výrok o ud ělení licence, od ůvodn ění a pou čení 
o opravném prost ředku. 
  
 (5) Rada licenci žadateli o licenci neud ělí pouze tehdy, pokud žadatel nespl ňuje podmínky podle 
§ 13 odst. 3 nebo pokud navrhovaná programová sklad ba nespl ňuje požadavky podle § 31 a § 32 odst. 1 nebo 
by ud ělení licence bylo v rozporu se závazky vyplývajícím i z mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika 
vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce zákon ů nebo ve Sbírce mezinárodních smluv. 
  
 (6) Na licen ční řízení podle odstavc ů 1 až 5 se nevztahují ustanovení § 13 odst. 1, § 15 , 16, 
§ 17 odst. 1 a 2 a § 18 odst. 3 a 5. 
  

ČÁST ČTVRTÁ 
 

REGISTRACE 
  

§ 26 
 

Registrace p řevzatého vysílání 
 

 (1) Registrace provozovatele p řevzatého vysílání prost řednictvím sít ě elektronických komunikací 
oprav ňuje provozovatele k provozování p řevzatého vysílání prost řednictvím p říslušné sít ě elektronických 
komunikací s výjimkou vysílání ší řeného prost řednictvím zemských vysílacích rádiových za řízení. Tímto 
nejsou dot čeny povinnosti podle zvláštního právního p ředpisu. 
  
 (2) Na registraci je právní nárok, jsou-li spln ěny podmínky uvedené v § 27 až § 28a. 
  
 (3) Registrace vzniká dnem, kdy rozhodnutí Rady o registraci nabylo právní moci. 
  

§ 27 
 

Přihláška k registraci 
 

 (1) P řihláška k registraci se podává nejmén ě 60 dn ů p řed zamýšleným zahájením p řevzatého vysílání. 
  
 (2) P řihláška k registraci obsahuje údaje uvedené v § 14 odst. 1 písm. a) až f) a dále zp ůsob 
technického, organiza čního a finan čního zajišt ění vysílání, informace o programech, které p řihlašovatel 
zamýšlí ší řit, a identifikaci sít ě elektronických komunikací, prost řednictvím které bude p řevzaté 
vysílání ší řeno, a informaci o p řístupu k p řevzatému vysílání. K p řihlášce k registraci se p řipojí doklad 
prokazující oprávn ění, na jehož základ ě se p řevzatý program p ůvodn ě vysílá; je-li p řevzatý program p ůvodn ě 
vysílán na základ ě oprávn ění vydaného v členském stát ě Evropských spole čenství nebo ve stát ě, který je 
smluvní stranou Evropské úmluvy o p řeshrani ční televizi, k p řihlášce k registraci se p řipojí pouze: 
  
a) název programu, 
  
b) základní programová specifikace, 
  
c) datum vydání oprávn ění, na jehož základ ě se program p ůvodn ě vysílá, a doba platnosti tohoto oprávn ění, 
  
d) údaje o regula čním orgánu, který vydal oprávn ění, na jehož základ ě se program p ůvodn ě vysílá. 
  
 (3) V p řípad ě, že p řihlašovatel nebo člen jeho statutárního nebo kontrolního orgánu není státním 
občanem České republiky, p řipojí dále k p řihlášce výpis z cizozemské evidence Rejst říku trest ů nebo 
odpovídající doklad vydaný p říslušným orgánem státu p ůvodu p řihlašovatele nebo člena jeho statutárního 
nebo kontrolního orgánu, ne starší než 3 m ěsíce. 
  

§ 28 
 

Některá ustanovení o řízení o registraci 
 

 (1) Řízení o registraci se zahajuje doru čením písemné p řihlášky Rad ě. Nemá-li p řihláška 
náležitosti podle § 27 odst. 2 nebo jsou-li údaje n eúplné, poskytne žadateli bezodkladn ě, nejpozd ěji však 
do 15 dn ů od jejího doru čení, lh ůtu k odstran ění vad. 
  
 (2) Rada registraci odmítne v p řípad ě, že vady p řihlášky nebudou odstran ěny ve stanovené lh ůt ě. 
  
 (3) Rada rozhodne o p řihlášce k registraci do 30 dn ů ode dne jejího doru čení Rad ě. Jestliže Rada 
nerozhodne o p řihlášce k registraci ve lh ůt ě podle p ředcházející v ěty, platí, že p řihlašovatel je 
registrován dnem následujícím po uplynutí této lh ůty; o tom Rada vydá p řihlašovateli potvrzení. 
  
 (4) Rada zamítne p řihlášku k registraci, jestliže 
a) p řihlašovateli byla odejmuta licence nebo zrušena reg istrace v p ředcházejících p ěti letech z d ůvodu 
porušování zákona, nebo 
  
b) p řihlašovatel byl pravomocn ě odsouzen pro trestný čin spáchaný úmysln ě; je-li p řihlašovatel právnickou 
osobou, vztahuje se tato podmínka i na fyzické osob y, které jsou jejím statutárním orgánem nebo jsou členy 
jejího statutárního nebo kontrolního orgánu, nebo 
  
c) z p řihlášky vyplývá, že p řevzatým vysíláním dojde k porušení právních p ředpis ů. 
  



 (5) Za ú čelem doložení bezúhonnosti p řihlašovatele si Rada vyžádá podle zvláštního právní ho 
předpisu9f) výpis z evidence Rejst říku trest ů. Žádost o vydání výpisu z evidence Rejst říku trest ů a výpis 
z evidence Rejst říku trest ů se p ředávají v elektronické podob ě, a to zp ůsobem umož ňujícím dálkový p řístup. 
  

§ 28a 
 

Zvláštní podmínky provozování p řevzatého vysílání prost řednictvím vysíla čů 
 

 (1) Provozovatel p řevzatého vysílání provozovaného prost řednictvím vysíla čů je povinen uvolnit 
přenosovou kapacitu sít ě elektronických komunikací, jejímž prost řednictvím p řevzaté vysílání ší ří, pro 
provozovatele vysílání, který uzav řel s podnikatelem zajiš ťujícím tuto sí ť elektronických komunikací 
smlouvu o ší ření svého vysílání prost řednictvím této sít ě. 
  
 (2) Neuvolní-li provozovatel p řevzatého vysílání p řenosovou kapacitu sít ě elektronických 
komunikací podle odstavce 1 do 90 dn ů ode dne doru čení výzvy od provozovatele vysílání, Rada jej k uvo ln ění 
přenosové kapacity písemn ě vyzve do 5 kalendá řních dn ů ode dne, kdy k tomu obdrží návrh provozovatele 
vysílání. 
  
 (3) Provozování p řevzatého vysílání prost řednictvím vysíla čů se pro ú čely vyhlášení licen čního 
řízení nepovažuje za omezení možnosti umíst ění v sítích elektronických komunikací podle § 15 od st. 1. 
  

§ 29 
 

Změna registrace 
 

 (1) Provozovatel p řevzatého vysílání je povinen oznámit Rad ě p ředem změnu následujících 
skute čností uvád ěných v p řihlášce o registraci: 
a) vklady jednotlivých spole čník ů, výše jejich obchodních podíl ů a zp ůsob rozd ělení hlasovacích práv, 
  
b) seznam akcioná řů (spole čník ů), 
  
c) zm ěnu programové nabídky v p řípad ě, že se zm ěna týká televizního programu p řevzatého od provozovatele 
televizního vysílání ze státu, který není členským státem Evropské unie ani smluvní stranou Ev ropské úmluvy 
o p řeshrani ční televizi, nebo rozhlasového programu p řevzatého od provozovatele rozhlasového vysílání 
z jiného státu než České republiky, 
  
d) územní rozsah vysílání. 
  
 (2) Zm ěna může být provedena poté, co Rada zm ěnu zaregistrovala. 
  
 (3) Zm ěnu ostatních skute čností uvedených v p řihlášce k registraci je provozovatel p řevzatého 
vysílání povinen oznámit Rad ě do 15 dn ů ode dne, kdy k t ěmto zm ěnám došlo. 
  
 (4) Ustanovení § 28 odst. 1 až 3 se použijí obdobn ě. 
  

§ 30 
 

Zánik platnosti registrace 
 

 (1) Registrace zaniká 
  
a) dnem zániku právnické osoby, která byla registro vána, 
  
b) smrtí fyzické osoby, která byla registrována, 
  
c) rozhodnutím Rady o zrušení registrace z d ůvod ů uvedených v § 64, 
  
d) zrušením registrace na žádost provozovatele p řevzatého vysílání, 
  
e) dnem nabytí právní moci rozsudku, kterým byl pro vozovatel p řevzatého vysílání, který je fyzickou osobou, 
pravomocn ě odsouzen pro zvláš ť závažný zlo čin nebo pro zlo čin hospodá řský nebo zlo čin proti majetku. 
  
 (2) Neuvolní-li provozovatel p řevzatého vysílání prost řednictvím vysíla čů p řenosovou kapacitu 
sít ě elektronických komunikací do 3 dn ů ode dne doru čení písemné výzvy Rady podle § 28a odst. 2, jeho 
registrace uplynutím této lh ůty zaniká. 
  

ČÁST PÁTÁ 
 

PRÁVA A POVINNOSTI PROVOZOVATELŮ VYSÍLÁNÍ A PROVOZOVATEL Ů P ŘEVZATÉHO VYSÍLÁNÍ 
 

HLAVA I 
 

PRÁVA A POVINNOSTI P ŘI VYSÍLÁNÍ PROGRAMU 
 

§ 31 
 

Obsah program ů 
 



 (1) Provozovatel vysílání a provozovatel p řevzatého vysílání má právo vysílat programy svobodn ě 
a nezávisle. Do jejich obsahu lze zasahovat pouze n a základ ě zákona a v jeho mezích. 
  
 (2) Provozovatel vysílání poskytuje objektivní a v yvážené informace nezbytné pro svobodné 
vytvá ření názor ů. Názory nebo hodnotící komentá ře musí být odd ěleny od informací zpravodajského 
charakteru. 
  
 (3) Provozovatel vysílání je povinen zajistit, aby  ve zpravodajských a politicko-publicistických 
pořadech bylo dbáno zásad objektivity a vyváženosti a zejména nebyla v celku vysílaného programu 
jednostrann ě zvýhod ňována žádná politická strana nebo hnutí, pop řípad ě jejich názory nebo názory 
jednotlivých skupin ve řejnosti, a to s p řihlédnutím k jejich reálnému postavení v politickém  a spole čenském 
život ě. 
  
 (4) Provozovatel vysílání ze zákona je povinen ses tavovat programovou skladbu tak, aby ve svém 
vysílání poskytoval vyváženou nabídku pro všechny o byvatele se z řetelem na jejich v ěk, pohlaví, barvu 
pleti, víru, náboženství, politické či jiné smýšlení, národnostní, etnický nebo sociální  p ůvod a 
příslušnost k menšin ě. 
  
 (5) Provozovatel rozhlasového nebo televizního vys ílání je oprávn ěn do vysílání sou časn ě za řazovat 
i po řady, programové prvky a další části vysílání, zejména reklamu a teleshopping, s re gionáln ě odlišným 
obsahem. Provozovatel celoplošného rozhlasového a t elevizního vysílání s licencí je povinen vysílat 
celoplošn ě bez za řazování po řadů a dalších částí vysílání, programových prvk ů a reklamy s regionáln ě 
odlišným obsahem minimáln ě 85 % týdenního vysílacího času. 
  

§ 32 
 

Základní povinnosti provozovatel ů vysílání a provozovatel ů p řevzatého vysílání 
 

 (1) Provozovatel vysílání je povinen 
a) provozovat vysílání vlastním jménem, na vlastní účet a na vlastní odpov ědnost a nést odpov ědnost za 
obsah vysílání, 
  
b) zajistit, aby vysílané po řady nepropagovaly válku nebo nelí čily krutá nebo jinak nelidská jednání 
takovým zp ůsobem, který je jejich zleh čováním, omlouváním nebo schvalováním, 
  
c) zajistit, aby vysílané po řady nepodn ěcovaly k nenávisti z d ůvodu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, 
víry a náboženství, politického nebo jiného smýšlen í, národního nebo sociálního p ůvodu, p říslušnosti k 
národnostní nebo etnické menšin ě, majetku, rodu nebo jiného postavení, 
  
d) zajistit, aby vysílané po řady neobsahovaly podprahová sd ělení, 
  
e) neza řazovat do vysílání po řady, které mohou vážn ě narušit fyzický, psychický nebo mravní vývoj d ětí 
a mladistvých zejména tím, že obsahují pornografii a hrubé samoú čelné násilí, 
  
f) bezd ůvodn ě nezobrazovat osoby umírající nebo vystavené t ěžkému t ělesnému nebo duševnímu utrpení 
způsobem snižujícím lidskou d ůstojnost, 
  
g) neza řazovat v dob ě od 06.00 hodin do 22.00 hodin po řady a upoutávky, které by mohly ohrozit fyzický, 
psychický nebo mravní vývoj d ětí a mladistvých; tato povinnost se na provozovatel e vysílání nevztahuje, 
je-li vysílání koncovému uživateli dostupné na zákl adě písemné smlouvy uzav řené s osobou starší 18 let 
a je k n ěmu poskytnuto technické opat ření, které této osob ě umož ňuje omezit p řístup k vysílání d ětem a 
mladistvým,, 
  
h) zajistit, aby rozhlasovému a televiznímu vysílán í po řadů, na které se vztahuje omezení podle písmene 
g), bezprost ředně p ředcházelo slovní upozorn ění na nevhodnost po řadu pro d ěti a mladistvé a aby po řad, 
který by mohl ohrozit fyzický, psychický nebo mravn í vývoj d ětí a mladistvých, byl ozna čen v p řípad ě 
televizního vysílání obrazovým symbolem upozor ňujícím na jeho nevhodnost pro d ěti a mladistvé po celou 
dobu vysílání, 
  
i) neza řazovat do program ů po řady, které mohou utvrzovat stereotypní p ředsudky týkající se etnických, 
náboženských nebo rasových menšin, 
  
j) neza řazovat do program ů po řady a reklamy, které obsahují vulgarismy a nadávky,  krom ě uměleckých d ěl, 
v nichž je to z hlediska lí čeného kontextu nutné; taková díla je však možné vys ílat pouze v dob ě od 22.00 
hodin do 06.00 hodin druhého dne, 
  
k) poskytnout v naléhavém ve řejném zájmu státním orgán ům a orgán ům územní samosprávy na jejich žádost 
nezbytný vysílací čas pro d ůležitá a neodkladná oznámení v souvislosti s vyhláš ením nouzového stavu, stavu 
ohrožení státu, vále čného stavu, nebo opat ření na ochranu ve řejného zdraví; odpov ědnost za obsah t ěchto 
oznámení má osoba, které byl vysílací čas poskytnut, 
  
l) uchovávat v odvysílané podob ě a v náležité technické kvalit ě záznamy všech po řadů v četn ě dalších částí 
vysílání alespo ň po dobu 30 dn ů ode dne jejich vysílání a na písemnou výzvu je zap ůj čit Rad ě; provozovatel 
vysílání má v ůči Rad ě právo na náhradu nutných náklad ů spojených se zap ůj čením záznam ů po řadů a dalších 
částí vysílání, 
  
m) bylo-li v d ůsledku vysílání ur čitého po řadu nebo dalších částí vysílání zahájeno řízení p řed orgánem 
veřejné moci, je provozovatel vysílání povinen na píse mnou výzvu p říslušného orgánu ve řejné moci uchovávat 
záznam po řadu nebo dalších částí vysílání v odvysílané podob ě a v náležité technické kvalit ě, až do 
pravomocného rozhodnutí ve v ěci, 



  
n) uvád ět ozna čení televizního programu (logo) v televizním vysílá ní, s výjimkou vysílání reklamy a 
teleshoppingu, 
  
o) identifikovat rozhlasový program alespo ň jedenkrát za hodinu, nenaruší-li tím celistvost vy sílaného 
pořadu, 
  
p) oznamovat Rad ě, že došlo k technickým p řekážkám vysílání, které mu brání ve vysílání, 
  
r) požádat Radu o p ředchozí souhlas s každým p řerušením vysílání z jiných d ůvod ů než uvedených v písmenu 
p), 
  
s) oznamovat Rad ě zahájení nebo ukon čení vysílání programu a každé služby p římo související s programem 
a dále sí ť elektronických komunikací1a), jejímž prost řednictvím vysílá program digitáln ě, a to nejpozd ěji 
v den, kdy zahájil nebo ukon čil vysílání; tyto informace zve řej ňuje Rada zp ůsobem umož ňujícím dálkový 
přístup. 
  
 (2) Provozovatel celoplošného televizního vysílání  s licencí je povinen opat řit alespo ň 15 % 
vysílaných po řadů skrytými nebo otev řenými titulky pro osoby se sluchovým postižením a a lespo ň 2 % 
vysílaných po řadů zp řístupnit pro osoby se zrakovým postižením. Provozov atel celoplošného televizního 
vysílání ze zákona je povinen opat řit alespo ň 70 % vysílaných po řadů skrytými nebo otev řenými titulky 
a alespo ň 2 % vysílaných po řadů vyrobit v českém znakovém jazyce nebo simultánn ě tlumo čit do českého 
znakového jazyka pro osoby se sluchovým postižením a dále je povinen zp řístupnit alespo ň 10 % vysílaných 
pořadů pro osoby se zrakovým postižením. 
  
 (3) Provozovatel p řevzatého vysílání m ůže ší řit program obsahující po řady nebo další části 
vysílání, které by mohly ohrozit fyzický, psychický  nebo mravní vývoj d ětí a mladistvých, za podmínek 
stanovených v odstavci 1 písm. g); do nejnižší prog ramové nabídky nesmí být za řazen program obsahující 
převážn ě po řady, které by mohly ohrozit fyzický, psychický nebo  mravní vývoj d ětí a mladistvých. 
  
 (4) Provozovatel p řevzatého vysílání televizního programu p řevzatého od provozovatele televizního 
vysílání ze státu, který není členským státem Evropské unie ani smluvní stranou Ev ropské úmluvy o 
přeshrani ční televizi, nebo rozhlasového programu p řevzatého od provozovatele rozhlasového vysílání z 
jiného státu než České republiky, není oprávn ěn ší řit takový program, který obsahuje 
a) po řady nebo další části vysílání, které jsou vysílány v rozporu s usta noveními odstavce 1 písm. b), 
c), e) a f), 
  
b) po řady nebo další části vysílání, které mohou narušit fyzický, psychic ký nebo mravní vývoj d ětí a 
mladistvých, pokud jsou vysílány v rozporu s ustano veními odstavce 1 písm. h). 
  
 (5) Povinnosti stanovené v odstavci 1 ve vztahu k pořadům je provozovatel vysílání povinen plnit 
rovn ěž ve vztahu ke všem dalším částem vysílání, nestanoví-li zákon jinak. 
  
 (6) Provozovatel vysílání a provozovatel p řevzatého vysílání je povinen na písemnou výzvu 
poskytnout Rad ě vyjád ření a informace nezbytné k výkonu její p ůsobnosti podle § 5 písm. t) až w) nebo 
§ 6 odst. 1 a 5. 
  
 (7) Provozovatel televizního vysílání je povinen u možnit divák ům snadný, p římý a trvalý p řístup 
zejména k 
  
a) základním údaj ům o provozovateli televizního vysílání, jimiž jsou název nebo jméno a identifika ční 
číslo, bylo-li p řid ěleno, adresa sídla v p řípad ě právnické osoby nebo bydlišt ě v p řípad ě fyzické osoby 
a u zahrani ční osoby rovn ěž adresa podniku nebo organiza ční složky na území České republiky, byly-li 
zřízeny, 
  
b) údaj ům, které umož ňují rychlé, p římé a ú činné navázání kontaktu s provozovatelem televizního  vysílání, 
zejména k poštovní adrese pro doru čování, telefonnímu číslu, pop řípad ě k adrese pro doru čování 
elektronické pošty, a 
  
c) informaci o tom, že orgánem dohledu nad provozov áním televizního vysílání je Rada. 
  

§ 33 
 

Povinnosti provozovatele vysílání p ři vysílání událostí zna čného spole čenského významu 
 

 (1) Provozovatel televizního vysílání nesmí využív at výhradní práva k vysílání události zna čného 
spole čenského významu zp ůsobem, který by podstatnou část ve řejnosti v České republice zbavoval možnosti 
sledovat tuto událost v p římém p řenosu nebo ze záznamu v celoplošném televizním vysí lání v nezakódované 
podob ě a bez zvláštního poplatku. 
  
 (2) Je-li táž událost zna čného spole čenského významu vzhledem ke své povaze vysílána zár ove ň v 
přímém p řenosu i ze záznamu, musí být toto vysílání uskute čňováno tak, aby tvo řilo ú čeln ě a p řehledn ě 
uspo řádaný celek. Událost zna čného spole čenského významu lze vysílat pouze ze záznamu jen te hdy, je-li 
v p římém p řenosu vysílána jiná událost zna čného spole čenského významu, která se koná sou časn ě s událostí, 
jejíž vysílání ze záznamu proto musí být na nezbytn ou dobu pozdrženo. 
  
 (3) Za událost zna čného spole čenského významu se považuje událost uvedená v Sezna mu událostí 
zna čného spole čenského významu, který po projednání s Radou stanov í ministerstvo vyhláškou. 
  
 (4) Za událost zna čného spole čenského významu se dále považuje událost, která byl a za událost 



zna čného spole čenského významu prohlášena n ěkterým z členských stát ů Evropských spole čenství a tato 
skute čnost byla oznámena v Ú ředním v ěstníku Evropských spole čenství. Provozovatel televizního vysílání 
nesmí využívat výhradní práva k vysílání události z načného spole čenského významu oznámené v Ú ředním 
věstníku Evropských spole čenství zp ůsobem, který by podstatnou část ve řejnosti v členském stát ě Evropských 
spole čenství, jenž ji prohlásil za událost zna čného spole čenského významu, v rozporu s jeho právními 
předpisy zbavoval možnosti sledovat tuto událost v p římém p řenosu nebo ze záznamu na voln ě dostupném 
televizním programu. Seznam událostí zna čného spole čenského významu oznámených v Ú ředním v ěstníku 
Evropských spole čenství je Rada povinna zp řístupnit zp ůsobem umož ňujícím dálkový p řístup. 
  
 (5) Za událost zna čného spole čenského významu se považuje rovn ěž událost, která byla za událost 
zna čného spole čenského významu prohlášena n ěkterým z členských stát ů Rady Evropy a tato skute čnost byla 
podle mezinárodní smlouvy stanoveným zp ůsobem zve řejn ěna p říslušným orgánem Rady Evropy (dále jen "událost 
zve řejn ěná orgánem Rady Evropy"). Provozovatel televizního vysílání nesmí využívat výhradní práva k 
vysílání události zve řejn ěné orgánem Rady Evropy zp ůsobem, který by podstatnou část ve řejnosti v členském 
stát ě Rady Evropy, jenž ji prohlásil za událost zna čného spole čenského významu, v rozporu s jeho právními 
předpisy zbavoval možnosti sledovat tuto událost v p římém p řenosu nebo ze záznamu na voln ě dostupném 
televizním programu. Seznam událostí zve řejn ěných orgánem Rady Evropy je Rada povinna zp řístupnit zp ůsobem 
umožňujícím dálkový p řístup. 
  

§ 34 
 

Vysílání krátkých zpravodajských vý ňatk ů 
 

 (1) Provozovatel televizního vysílání, který získa l výhradní práva k vysílání události, která 
je p ředmětem zvýšeného zájmu ve řejnosti (dále jen „událost zvýšeného zájmu ve řejnosti“), je povinen 
ostatním provozovatel ům televizního vysílání usazeným v členských státech Evropské unie na jejich žádost 
umožnit p řístup k signálu p řenosu nebo poskytnout záznam této události za ú čelem po řízení krátkého 
zpravodajského vý ňatku podle vlastního výb ěru do svých všeobecných zpravodajských po řadů. Získal-li 
výhradní práva k vysílání události zvýšeného zájmu veřejnosti provozovatel televizního vysílání usazený 
v České republice, jsou ostatní provozovatelé televizn ího vysílání usazení v České republice povinni 
uplatnit žádost podle v ěty první u tohoto provozovatele televizního vysílán í. 
  
 (2) Doba trvání krátkého zpravodajského vý ňatku ve všeobecném zpravodajském po řadu nesmí 
přesáhnout 90 sekund. Krátký zpravodajský vý ňatek musí být ozna čen uvedením zdroje, z n ěhož byl p řevzat, 
není-li takové ozna čení neproveditelné. 
  
 (3) P ři poskytování audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání lze krátký zpravodajský vý ňatek 
pořízený podle odstavce 1 použít za podmínky, že všeob ecný zpravodajský po řad, jehož je sou částí, je ze 
záznamu nabízen týmž provozovatelem televizního vys ílání, který jej odvysílal. 
  
 (4) Za všeobecný zpravodajský po řad se považuje po řad sestavený ze zpráv, reportáží a rozhovor ů 
o aktuálním d ění v oblasti vnit řní a zahrani ční politiky, ve řejného života, kultury, kriminality nebo 
sportu, v četn ě bloku zvláštního zpravodajství pravideln ě navazujícího na tento po řad. 
  
 (5) Provozovatel televizního vysílání, který získa l výhradní práva k vysílání události zvýšeného 
zájmu ve řejnosti, je povinen stanovit podmínky, za kterých j e možný p řístup ostatních provozovatel ů 
televizního vysílání k signálu p řenosu nebo dodání záznamu této události (dále jen „ akredita ční 
podmínky“), s dostate čným časovým p ředstihem a zve řejnit je zp ůsobem umož ňujícím dálkový p řístup. 
Akredita ční podmínky musejí být spravedlivé a rozumné a nesm ějí být diskrimina ční. Provozovatel 
televizního vysílání, který získal výhradní práva k  vysílání události zvýšeného zájmu ve řejnosti, je 
oprávn ěn za zajišt ění p řístupu k signálu p řenosu nebo dodání záznamu této události ú čtovat nejvýše částku 
odpovídající náhrad ě dodate čných náklad ů p římo spojených se zajišt ěním p řístupu k signálu p řenosu nebo 
s dodáním záznamu. 
  

HLAVA II 
 

OCHRANA OSOB DOTČENÝCH OBSAHEM ROZHLASOVÉHO NEBO TELEVIZNÍHO VYSÍLÁNÍ 
 

§ 35 
 

Právo na odpov ěď 
 

 (1) Jestliže bylo v rozhlasovém nebo televizním vy sílání uve řejn ěno sd ělení obsahující skutkové 
tvrzení, které se dotýká cti, d ůstojnosti nebo soukromí ur čité fyzické osoby anebo jména nebo dobré pov ěsti 
ur čité právnické osoby, má tato osoba právo požadovat na provozovateli vysílání uve řejn ění odpov ědi. 
Provozovatel vysílání je povinen na žádost této oso by odpov ěď uve řejnit. 
  
 (2) Odpov ěď se musí omezit pouze na skutkové tvrzení, kterým s e tvrzení podle odstavce 1 uvádí 
na pravou míru, nebo neúplné či jinak pravdu zkreslující tvrzení se dopl ňuje nebo zp řesňuje. Odpov ěď musí 
být p řiměřená rozsahu napadeného sd ělení, a je-li napadána jen jeho část, pak této části; z odpov ědi musí 
být patrno, kdo ji činí. 
  
 (3) Osoba, na jejíž žádost byla provozovatelem vys ílání uve řejn ěna odpov ěď podle tohoto zákona, 
nemůže požadovat uve řejn ění další odpov ědi na tuto odpov ěď. 
  
 (4) Po smrti fyzické osoby p řísluší právo podle odstavce 1 jejímu manželu a d ětem, a není-li jich, 
jejím rodi čům. 
  
 (5) Ustanovení zvláštního právního p ředpisu o ochran ě osobnosti a ochran ě jména nebo dobré pov ěsti 



právnické osoby z ůstávají úpravou podle odstavc ů 1 až 4 nedot čena. 
  

§ 36 
 

Dodate čné sd ělení 
 

 (1) Jestliže bylo v rozhlasovém nebo televizním vy sílání uve řejn ěno sd ělení o trestním řízení 
nebo o řízení ve v ěcech p řestupk ů vedeném proti fyzické osob ě anebo o řízení ve v ěcech správních delikt ů 
vedeném proti fyzické nebo právnické osob ě, kterou lze podle tohoto sd ělení ztotožnit, a toto řízení nebylo 
ukon čeno pravomocným rozhodnutím, má tato osoba právo po žadovat na provozovateli vysílání uve řejn ění 
informace o výsledku tohoto řízení jako dodate čného sd ělení. Provozovatel vysílání je povinen na žádost 
této osoby informaci o pravomocném rozhodnutí uve řejnit. 
  
 (2) Po smrti fyzické osoby p řísluší právo podle odstavce 1 jejímu manželu a d ětem, a není-li jich, 
jejím rodi čům. 
  
 (3) Ustanovení zvláštního právního p ředpisu o ochran ě osobnosti a ochran ě jména nebo dobré pov ěsti 
právnické osoby z ůstávají úpravou podle odstavc ů 1 a 2 nedot čena. 
  

§ 37 
 

Podávání a náležitosti žádosti o uve řejn ění odpov ědi a dodate čného sd ělení 
 

 (1) Žádost o uve řejn ění odpov ědi nebo dodate čného sd ělení musí mít písemnou formu. 
  
 (2) Ze žádosti o uve řejn ění odpov ědi musí být z řejmé, v čem se skutkové tvrzení obsažené v 
uve řejn ěném sd ělení dotýká cti, d ůstojnosti nebo soukromí fyzické osoby anebo jména n ebo dobré pov ěsti 
právnické osoby. Sou částí žádosti musí být též návrh zn ění odpov ědi nebo dodate čného sd ělení. 
  
 (3) Žádost o uve řejn ění odpov ědi musí být provozovateli vysílání doru čena nejpozd ěji do 30 dn ů 
ode dne uve řejn ění napadeného sd ělení v rozhlasovém nebo televizním vysílání, jinak právo na uve řejn ění 
odpov ědi zaniká. 
  
 (4) Žádost o uve řejn ění dodate čného sd ělení musí být provozovateli vysílání doru čena nejpozd ěji 
do 30 dn ů od právní moci rozhodnutí, kterým bylo řízení pravomocn ě skon čeno, jinak právo na uve řejn ění 
dodate čného sd ělení zaniká. Bylo-li pravomocné rozhodnutí zrušeno,  platí p ředchozí ustanovení obdobn ě. 
  

§ 38 
 

Podmínky uve řejn ění odpov ědi a dodate čného sd ělení 
 

 (1) Odpov ěď nebo dodate čné sd ělení je provozovatel vysílání povinen uve řejnit 
a) ve stejném po řadu, v n ěmž bylo uve řejn ěno napadené sd ělení, a nebude-li to možné, ve stejn ě hodnotném 
vysílacím čase, v jakém bylo uve řejn ěno napadené sd ělení, a to takovým zp ůsobem, aby nové sd ělení bylo 
formou rovnocenné a rozsahem p řiměřené napadenému sd ělení, 
  
b) výslovným ozna čením "odpov ěď" nebo "dodate čné sd ělení", 
  
c) na vlastní náklady, 
  
d) v témže jazyce, ve kterém bylo uve řejn ěno napadené sd ělení, 
  
e) s uvedením jména a p říjmení nebo názvu osoby, která o uve řejn ění odpov ědi nebo dodate čného sd ělení 
žádá, jestliže osoba takový požadavek uplatnila. 
  
 (2) Provozovatel vysílání je povinen odpov ěď nebo dodate čné sd ělení uve řejnit do 8 dn ů od doru čení 
žádosti o uve řejn ění odpov ědi nebo dodate čného sd ělení. 
  
 (3) Pokud oprávn ění provozovatele k rozhlasovému a televiznímu vysíl ání zanikne, je provozovatel 
vysílání povinen na sv ůj náklad zajistit uve řejn ění odpov ědi nebo dodate čného sd ělení za podmínek 
stanovených tímto zákonem v rozhlasovém nebo televi zním vysílání jiného provozovatele vysílání 
pokrývajícím obdobný po čet poslucha čů nebo divák ů ve shodném regionu jako vysílání, ve kterém bylo n apadené 
sdělení uve řejn ěno. 
  

§ 39 
 

Uplatn ění práva na uve řejn ění odpov ědi a dodate čného sd ělení u soudu 
 

 (1) Neuve řejní-li provozovatel vysílání odpov ěď nebo dodate čné sd ělení v ůbec nebo nedodrží-li 
podmínky pro uve řejn ění odpov ědi nebo dodate čného sd ělení stanovené v § 38, rozhodne o povinnosti uve řejnit 
odpov ěď nebo dodate čné sd ělení na návrh osoby, která o jejich uve řejn ění požádala, soud. 
  
 (2) Návrh musí být podán u soudu do 15 dn ů po uplynutí lh ůty stanovené pro zve řejn ění odpov ědi 
nebo dodate čného sd ělení, jinak právo domáhat se uve řejn ění odpov ědi nebo dodate čného sd ělení u soudu 
zaniká. 
  

§ 40 
 

Výjimky z povinnosti uve řejnit odpov ěď a dodate čné sd ělení 
 



 (1) Provozovatel vysílání není povinen uve řejnit odpov ěď nebo dodate čné sd ělení, jestliže 
a) uve řejn ěním navrženého textu by byl spáchán trestný čin nebo správní delikt, 
  
b) uve řejn ění navrženého textu by bylo v rozporu s dobrými mra vy, 
  
c) napadené sd ělení, pop řípad ě jeho napadená část je citací sd ělení t řetí osoby ur čeného pro ve řejnost 
nebo jeho pravdivou interpretací a jako takové bylo  ozna čeno nebo prezentováno. 
  
 (2) Provozovatel vysílání není povinen uve řejnit odpov ěď, jestliže žádost o její uve řejn ění 
směřuje v ůči textu uve řejn ěnému na základ ě prokazatelného p ředchozího souhlasu osoby, která žádost podala. 
  
 (3) Provozovatel vysílání není povinen uve řejnit dodate čné sd ělení, jestliže ješt ě p ředtím, než 
mu byla žádost o jeho uve řejn ění doru čena, uve řejnil sd ělení odpovídající dodate čnému sd ělení z vlastního 
podnětu a dodržel p řitom podmínky stanovené tímto zákonem. 
  

§ 41 
 

Ochrana zdroje a obsahu informací 
 

 (1) Fyzická osoba nebo právnická osoba, která se p odílela na získávání nebo zpracování informací 
pro uve řejn ění nebo uve řejn ěných v rozhlasovém nebo televizním vysílání, má prá vo odep řít soudu, jinému 
státnímu orgánu nebo orgánu ve řejné správy poskytnutí informace o p ůvodu či obsahu t ěchto informací. 
  
 (2) Fyzická osoba nebo právnická osoba, která se p odílela na získávání nebo zpracování informací 
pro uve řejn ění nebo uve řejn ěných v rozhlasovém nebo televizním vysílání, má prá vo soudu, jinému státnímu 
orgánu nebo orgánu ve řejné správy odep řít p ředložení nebo vydání v ěci, z nichž by mohl být zjišt ěn p ůvod 
či obsah t ěchto informací. 
  
 (3) Právy podle odstavc ů 1 a 2 nejsou dot čeny zvláštním právním p ředpisem stanovené povinnosti 
nenadržovat pachateli trestného činu a p řekazit nebo oznámit trestný čin a ve vztahu k t ěmto zvláštním 
právním p ředpisem stanoveným povinnostem ani povinnosti, kter é jsou stanoveny v trestním řízení. 
  

HLAVA III 
 

PODPORA EVROPSKÉ TVORBY A EVROPSKÉ NEZÁVISLÉ A SOUČASNÉ TVORBY 
 

§ 42 
 

 Provozovatel televizního vysílání je povinen tam, kde je to proveditelné, vyhradit pro evropská 
díla nadpolovi ční podíl celkového vysílacího času každého svého programu. Do celkového vysílacího  času 
programu, z n ěhož se ur čuje podíl vysílacího času vyhrazeného pro evropská díla, se nezapo čítává čas ur čený 
vysílání zpravodajských po řadů, sportovních událostí, sout ěží, teletextu, reklamy a teleshoppingu. 
  

§ 43 
 

 (1) Provozovatel televizního vysílání je povinen t am, kde je to proveditelné, vyhradit pro evropská 
díla vyrobená nezávislými výrobci alespo ň 10 % celkového vysílacího času každého svého programu. Do 
celkového vysílacího času programu, z n ěhož se ur čuje podíl vysílacího času vyhrazeného pro evropská díla 
vyrobená nezávislými výrobci, se nezapo čítává čas ur čený vysílání zpravodajských po řadů, sportovních 
událostí, sout ěží, teletextu, reklamy a teleshoppingu. 
  
 (2) Povinnost podle odstavce 1 se považuje za spln ěnou, pokud provozovatel televizního vysílání 
vynakládá alespo ň 10 % svého programového rozpo čtu na výrobu nebo nákup evropských d ěl vyrobených 
nezávislými výrobci. 
  
 (3) Za nezávislého výrobce se považuje právnická o soba nebo fyzická osoba, která není 
provozovatelem televizního vysílání, ani není s pro vozovatelem televizního vysílání majetkov ě propojena 
nebo jejíž dodávky d ěl pro jednoho provozovatele televizního vysílání ne přesáhnou v pr ůběhu 3 let 90 % 
její celkové výroby. Osobou majetkov ě propojenou s provozovatelem televizního vysílání s e rozumí osoba, 
která se podílí na hlasovacích právech nebo základn ím kapitálu tohoto provozovatele televizního vysílá ní, 
nebo osoba, v níž se provozovatel televizního vysíl ání podílí na hlasovacích právech nebo základním 
kapitálu. 
  

§ 44 
 

 (1) Provozovatel televizního vysílání je povinen t am, kde je to proveditelné, zajistit, aby v 
rámci vysílacího času vyhrazeného pro vysílání evropských d ěl vyrobených nezávislými výrobci tvo řilo 
vysílání d ěl, od jejichž prvního zve řejn ění neuplynulo více než 5 let, alespo ň 10 %. 
  
 (2) Provozovatel televizního vysílání, který plní povinnost podpory evropské nezávislé tvorby 
v souladu s ustanovením § 43 odst. 2 tak, že vynakl ádá nejmén ě 10 % z programového rozpo čtu na výrobu 
nebo nákup evropských d ěl vyrobených nezávislými výrobci, je povinen vynalo žit alespo ň 10 % z takto 
stanovené částky na díla, od jejichž prvního zve řejn ění neuplynulo více než 5 let. 
  

§ 45 
 

 (1) Povinnosti provozovatele televizního vysílání stanovené v § 42 až 44 se nevztahují na 
provozovatele 
a) místního vysílání, který není ú častníkem celoplošné televizní sít ě, 



  
b) programu vysílaného výhradn ě v jiném než českém jazyce nebo v jiném než v n ěkterém z jazyk ů členských 
stát ů Evropských spole čenství; je-li však v jiném než českém jazyce nebo v jiném než v n ěkterém z jazyk ů 
členských stát ů Evropských spole čenství vysílána jen podstatná část programu, povinnosti provozovatele 
televizního vysílání stanovené v § 42 až 44 se nevz tahují jen na tuto část. 
  
 (2) Povinnosti provozovatele televizního vysílání stanovené v § 42 až 44 se nevztahují na 
provozovatele televizního vysílání ur čeného výlu čně pro p říjem mimo území České republiky, jakož i mimo 
území členských stát ů Evropských spole čenství, které není p římo nebo nep římo p řijímáno ve řejností v České 
republice anebo v n ěkterém z členských stát ů Evropských spole čenství. 
  

§ 46 
 

Evropské dílo 
 

 (1) Evropským dílem se rozumí 
  
a) dílo pocházející z členských stát ů Evropské unie, 
  
b) dílo pocházející ze státu, který není členským státem Evropské unie, avšak je smluvní stra nou Evropské 
úmluvy o p řeshrani ční televizi4b), spl ňuje-li toto dílo podmínky podle odstavce 3, nebo 
  
c) dílo vyrobené v koprodukci v rámci smlouvy týkaj ící se audiovizuálního odv ětví uzav řené mezi Evropskými 
spole čenstvími a t řetím státem, spl ňuje-li toto dílo podmínky stanovené ve smlouv ě, na základ ě které bylo 
vyrobeno. 
  
 (2) Ustanovení odstavce 1 písm. b) a c) se použijí  pouze tehdy, nejsou-li v p říslušných t řetích 
státech uplat ňována diskrimina ční opat ření v ůči díl ům z členských stát ů Evropské unie. 
  
 (3) Za dílo uvedené v odstavci 1 písm. a) a b) se považuje dílo vytvo řené p řevážn ě autory a 
pracovníky s bydlišt ěm v jednom nebo více státech uvedených v odstavci 1  písm. a) a b) za p ředpokladu, 
že 
  
a) bylo vyrobeno výrobcem nebo více výrobci usazený mi v jednom nebo ve více z t ěchto stát ů, 
  
b) výroba díla se uskute čnila pod dohledem a skute čnou kontrolou výrobce nebo více výrobc ů usazených v 
jednom nebo ve více z t ěchto stát ů, nebo 
  
c) podíl koproducent ů z t ěchto stát ů na celkových koproduk čních nákladech je p řevažující a koprodukce 
nebyla kontrolována výrobcem nebo více výrobci usaz enými mimo území t ěchto stát ů. 
  
 (4) Dílo, které nelze považovat za evropské dílo p odle odstavce 1, avšak bylo vyrobeno na základ ě 
dvoustranné smlouvy o koprodukci uzav řené mezi členskými státy Evropské unie a t řetím státem, lze považovat 
za evropské dílo za p ředpokladu, že podíl koproducent ů z členských stát ů Evropské unie na celkových 
výrobních nákladech je p řevažující a výroba nebyla kontrolována výrobcem neb o více výrobci usazenými mimo 
území členských stát ů Evropské unie. 
  

§ 47 
 

Sledování podpory evropské tvorby a evropské nezávi slé a sou časné tvorby 
 

 (1) Na pln ění povinností podle § 42 až 44 dohlíží Rada, které je provozovatel televizního vysílání 
povinen za sledované období p ředkládat 
a) údaje o po čtu a délce vysílaných evropských d ěl v četn ě identifikace t ěchto d ěl a jejich výrobc ů, 
  
b) údaje o po čtu a délce vysílaných evropských d ěl vyrobených nezávislými výrobci, v četn ě identifikace 
t ěchto d ěl a jejich výrobc ů, pop řípad ě doklady, které prokazují, že vynaložil nejmén ě 10 % svého 
programového rozpo čtu na výrobu nebo nákup evropských d ěl vyrobených nezávislými výrobci, v četn ě 
identifikace výrobc ů t ěchto d ěl, 
  
c) seznamy vysílaných evropských d ěl vyrobených nezávislými výrobci, od jejichž výroby  neuplynulo více 
než 5 let, 
  
d) údaje o po čtu a délce odvysílaných českých d ěl. 
  
 (2) V p řípad ě, že z údaj ů p ředložených Rad ě podle odstavce 1 vyplývá, že povinnosti podle § 42  
až 44 ve sledovaném období spln ěny nebyly, je provozovatel televizního vysílání pov inen sd ělit Rad ě d ůvody 
jejich nespln ění. 
  
 (3) Sledovaným obdobím se pro ú čely odstavc ů 1 a 2 rozumí 1 kalendá řní rok. 
  

HLAVA IV 
 

OBCHODNÍ SDĚLENÍ 
 

§ 48 
 

Povinnosti provozovatel ů vysílání p ři vysílání obchodních sd ělení 
 



 (1) Provozovatelé vysílání nesm ějí za řazovat do vysílání 
  
a) obchodní sd ělení, která nejsou snadno rozpoznatelná, 
  
b) obchodní sd ělení, která podporují chování ohrožující zdraví neb o bezpe čnost nebo chování, které hrub ě 
ohrožuje ochranu životního prost ředí, 
  
c) obchodní sd ělení, v nichž ú činkují hlasatelé, moderáto ři a redakto ři zpravodajských a 
politicko-publicistických po řadů, 
  
d) náboženská a ateistická obchodní sd ělení, 
  
e) obchodní sd ělení politických stran a hnutí a obchodní sd ělení nezávislých kandidát ů na poslance, 
senátory nebo členy zastupitelstva územního samosprávného celku, p okud zvláštní zákon nestanoví jinak, 
  
f) obchodní sd ělení týkající se lé čivých p řípravk ů nebo lé čebných postup ů, které jsou v České republice 
dostupné pouze na léka řský p ředpis, 
  
g) obchodní sd ělení týkající se cigaret nebo jiných tabákových výr obk ů, 
  
h) skrytá obchodní sd ělení, 
  
i) obchodní sd ělení obsahující podprahové sd ělení, 
  
j) obchodní sd ělení, která snižují lidskou d ůstojnost, 
  
k) obchodní sd ělení úto čící na víru nebo náboženství nebo na politické nebo  jiné smýšlení, 
  
l) obchodní sd ělení obsahující diskriminaci na základ ě pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a 
náboženství, politického nebo jiného smýšlení, náro dního nebo sociálního p ůvodu, p říslušnosti k 
národnostní nebo etnické menšin ě, majetku, rodu nebo jiného postavení. 
  
 (2) Obchodní sd ělení nesm ějí fyzicky nebo mravn ě ohrožovat d ěti a mladistvé tím, že 
  
a) p římo nabádají d ěti a mladistvé ke koupi nebo pronájmu ur čitého výrobku nebo služby s využitím jejich 
nezkušenosti nebo d ůvěřivosti, 
  
b) p římo nabádají d ěti a mladistvé, aby p řemlouvali své rodi če nebo jiné osoby ke koupi nabízeného zboží 
nebo služeb, 
  
c) využívají zvláštní d ůvěru d ětí a mladistvých ke svým rodi čům, u čitel ům nebo k jiným osobám, nebo 
  
d) bezd ůvodn ě ukazují d ěti a mladistvé v nebezpe čných situacích. 
  
 (3) Za pravdivost údaj ů obsažených v obchodním sd ělení odpovídá zadavatel obchodního sd ělení; 
pokud zadavatele obchodního sd ělení nelze ur čit, odpovídá provozovatel vysílání. Zadavatelem obc hodního 
sdělení se rozumí právnická nebo fyzická osoba, která objednala u jiné právnické nebo fyzické osoby 
obchodní sd ělení. 
  

§ 49 
 

Povinnosti p ři za řazování reklam a teleshoppingu do vysílání 
 

 (1) Provozovatel vysílání je povinen zajistit, aby  
  
a) reklamy a teleshopping byly snadno rozeznatelné;  u provozovatele rozhlasového vysílání z řeteln ě zvukov ě 
a u provozovatele televizního vysílání z řeteln ě zvukov ě, obrazov ě nebo zvukov ě-obrazov ě nebo prostorovými 
prost ředky odd ělené od ostatních částí vysílání, 
  
b) izolované reklamy a teleshoppingové šoty byly za řazovány do vysílání pouze výjime čně, vyjma p řenos ů 
sportovních událostí; to neplatí pro rozhlasové vys ílání, 
  
c) reklamy a teleshopping týkající se erotických sl užeb a erotických výrobk ů nebyly za řazovány do vysílání 
v dob ě od 06.00 hodin do 22.00 hodin; tato povinnost se n a provozovatele vysílání nevztahuje, je-li vysílání  
koncovému uživateli dostupné na základ ě písemné smlouvy uzav řené s osobou starší 18 let a je k n ěmu 
poskytnuto technické opat ření, které této osob ě umož ňuje omezit p řístup k vysílání d ětem a mladistvým, 
  
d) reklamy a teleshopping nebyly za řazovány bezprost ředně p řed vysíláním bohoslužeb ani bezprost ředně 
po jejich vysílání. 
  
 (2) Provozovatel televizního vysílání je povinen z ajistit, aby p ři za řazování reklamy nebo 
teleshoppingových šot ů do po řadu nebyla narušena celistvost po řadu, ani práva nositel ů práv tím, že 
nezohlední p řirozené p řestávky, dobu trvání a povahu po řadu. 
  
 (3) Provozovatel televizního vysílání s licencí ne smí vysílání film ů vyrobených pro televizi, 
kinematografických d ěl a zpravodajských po řadů p řerušit reklamou nebo teleshoppingovými šoty více ne ž 
jednou za každý plánovaný časový úsek v trvání alespo ň 30 minut. Provozovatel rozhlasového vysílání s 
licencí nesmí vysílání zpravodajských po řadů p řerušit reklamou nebo teleshoppingovými šoty více ne ž jednou 
za každý plánovaný časový úsek v trvání alespo ň 30 minut. Do plánovaného časového úseku vysílání film ů 
vyrobených pro televizi, kinematografických d ěl a zpravodajských po řadů se zapo čítává za řazená reklama 



a teleshoppingové šoty. 
  
 (4) Rozhlasové a televizní vysílání po řadů pro d ěti nelze reklamou nebo teleshoppingovými šoty 
přerušit více než jednou za každý plánovaný časový úsek v trvání alespo ň 30 minut, pokud plánovaná doba 
trvání po řadu pro d ěti bez za řazení reklamy a teleshoppingových šot ů p řesahuje 30 minut. B ěhem televizního 
vysílání po řadu pro d ěti nelze reklamu nebo teleshoppingové šoty uvád ět na d ělené obrazovce. 
  
 (5) Rozhlasové a televizní vysílání bohoslužeb nel ze reklamou nebo teleshoppingem p řerušovat. 
Během televizního vysílání bohoslužeb nelze reklamu n ebo teleshopping uvád ět na d ělené obrazovce. 
  
 (6) Omezení podle odstavce 3 se nevztahuje na film y vyrobené pro televizi, mají-li povahu 
dokumentárních po řadů nebo jsou-li samostatnými částmi seriál ů nebo cykl ů po řadů. 
  
 (7) Provozovatel vysílání ze zákona smí vkládat re klamu a teleshoppingové šoty pouze mezi po řady 
nebo do p řirozených p řestávek v po řadech. 
  

§ 50 
 

Časový rozsah reklamy a teleshoppingu v televizním v ysílání 
 

 (1) Provozovatel televizního vysílání ze zákona ne smí do vysílání za řazovat reklamu a teleshopping 
s výjimkou reklamy za řazované do vysílání programu v p římém spojení s vysíláním sportovní či kulturní 
události, je-li vysílání takové reklamy nezbytnou p odmínkou k získání práv k televiznímu vysílání 
sportovní nebo kulturní události. Je-li do vysílání  programu provozovatele ze zákona za řazována reklama 
podle v ěty prvé, nesmí čas vyhrazený takové reklam ě p řesáhnout 0,5 % denního vysílacího času, p ři čemž 
v dob ě od 19.00 hodin do 22.00 hodin nesmí p řekro čit 6 minut v pr ůběhu jedné vysílací hodiny. P římým spojením 
reklamy s vysíláním sportovní či kulturní události se rozumí za řazení reklamy do programu bezprost ředně 
před vysíláním sportovní či kulturní události, bezprost ředně po jejím odvysílání a za řazování do p řestávek 
takové události. 
  
 (2) Čas vyhrazený reklam ě a teleshoppingovým šot ům v televizním vysílání provozovatel ů vysílání 
nesmí p řesáhnout v pr ůběhu 1 vysílací hodiny 12 minut. 
  
 (3) Do vysílacího času se pro ú čely ustanovení odstavc ů 1 a 2 nezapo čítává vysílání teletextu. 
  
 (4) Odstavce 1 a 2 se nepoužijí na oznámení provoz ovatele vysílání týkající se jeho vlastních 
pořadů a doprovodných výrobk ů nebo služeb, které jsou od t ěchto po řadů p římo odvozeny, na oznámení o 
sponzorování nebo umíst ění produktu, na bezúplatn ě odvysílaná oznámení ve ve řejném zájmu nebo ve prosp ěch 
obecn ě prosp ěšných cíl ů a na bezúplatn ě odvysílaná upozorn ění na charitativní akce. 
  
 (5) Provozovatel televizního vysílání ze zákona ne smí denní vysílací čas vyhrazený reklam ě a 
teleshoppingu, který nevyužil na n ěkterém ze svých program ů, využít k vysílání reklamy a teleshoppingu 
nad rámec časových omezení vysílání reklamy a teleshoppingu na  jiném svém programu. 
  
 (6) Souvislý teleshoppingový blok trvá bez p řerušení alespo ň 15 minut a musí být z řeteln ě ozna čen 
obrazovými a zvukovými prost ředky. Provozovatel televizního vysílání s licencí m ůže v programu, který 
není zam ěřen výhradn ě na teleshopping, vysílat souvislé teleshoppingové bloky nad rámec časových omezení 
vysílání reklamy a teleshoppingových šot ů podle odstavce 2. 
  

§ 51 
 

Časový rozsah reklamy a teleshoppingu v rozhlasovém vysílání 
 

 (1) Čas vyhrazený reklam ě a teleshoppingu provozovatele rozhlasového vysílán í ze zákona nesmí 
přesáhnout na celoplošném vysílacím okruhu 3 minuty d enního vysílacího času a 5 minut denního vysílacího 
času na místním okruhu. 
  
 (2) Čas vyhrazený reklam ě a teleshoppingu v rozhlasovém vysílání ostatních p rovozovatel ů vysílání 
nesmí p řesáhnout 25 % denního vysílacího času. 
  
 (3) Provozovatel rozhlasového vysílání ze zákona n esmí denní vysílací čas vyhrazený reklam ě a 
teleshoppingu, který nevyužil na n ěkterém ze svých program ů, využít k vysílání reklamy a teleshoppingu 
nad rámec časových omezení vysílání reklamy a teleshoppingu na  jiném svém programu. 
  
 (4) Oznámení provozovatele rozhlasového vysílání u čin ěná ve spojení s vlastními po řady, zbožím 
a službami p římo odvozenými od t ěchto program ů, bezplatn ě odvysílaná oznámení u čin ěná ve ve řejném zájmu 
a charitativní oznámení se nezapo čítávají do časového omezení reklamy ve vysílání podle p ředchozích 
odstavc ů. 
  

§ 52 
 

Zvláštní ustanovení o obchodních sd ěleních týkajících se alkoholických nápoj ů 
 

 Obchodní sd ělení týkající se alkoholických nápoj ů nesm ějí 
  
a) být zam ěřeny speciáln ě na d ěti a mladistvé nebo zobrazovat d ěti a mladistvé konzumující alkoholické 
nápoje, 
  
b) spojovat spot řebu alkoholických nápoj ů se zvýšenými t ělesnými výkony nebo řízením vozidla, 
  



c) vytvá řet dojem, že spot řeba alkoholických nápoj ů p řispívá ke spole čenskému nebo sexuálnímu úsp ěchu, 
  
d) tvrdit, že alkoholické nápoje mají lé čebné, stimulující nebo uklid ňující ú činky nebo že jsou prost ředkem 
řešení osobních konflikt ů, 
  
e) podporovat nest řídmou spot řebu alkoholických nápoj ů nebo ukazovat abstinenci nebo umírn ěnost v požívání 
alkoholických nápoj ů v nep říznivém sv ětle, 
  
f) zd ůraz ňovat vysoký obsah alkoholu jako pozitivní kvalitu a lkoholického nápoje. 
  

§ 53 
 

Povinnosti provozovatel ů vysílání p ři vysílání sponzorovaných rozhlasových nebo televiz ních program ů a 
pořadů 

 
 (1) Rozhlasové nebo televizní programy a po řady, které jsou sponzorovány, musejí spl ňovat tyto 
požadavky: 
  
a) jejich obsah a chronologické uspo řádání po řadů a dalších částí vysílání nesmí být ovlivn ěny zp ůsobem, 
kterým by mohla být dot čena redak ční odpov ědnost a nezávislost provozovatele vysílání, 
  
b) nesmí p římo nabádat k nákupu nebo pronájmu zboží nebo služe b, zejména zvláštním zmi ňováním zboží nebo 
služeb za ú čelem propagace. 
  
 (2) Rozhlasové nebo televizní programy a po řady nesm ějí být sponzorovány osobami, jejichž hlavním 
předmětem činnosti je výroba nebo prodej cigaret nebo jiných t abákových výrobk ů. 
  
 (3) P ři sponzorování rozhlasových nebo televizních progra mů a po řadů osobami, jejichž p ředmět 
činnosti zahrnuje výrobu nebo distribuci lé čivých p řípravk ů nebo lé čebné postupy, lze propagovat jméno 
nebo název sponzora nebo jeho obraz na ve řejnosti, avšak nelze propagovat lé čivé p řípravky nebo lé čebné 
postupy vázané v České republice na léka řský p ředpis. 
  
 (4) Provozovatel vysílání je povinen každý zcela n ebo z části sponzorovaný po řad vždy na za čátku 
a dále v pr ůběhu nebo na konci z řeteln ě ozna čit jménem nebo názvem, obrazovým symbolem (logem) n ebo jinou 
zna čkou sponzora, kterou se rozumí zejména odkaz na jeh o výrobky, služby nebo na jejich charakteristický 
znak. 
  
 (5) Provozovatel vysílání sponzorovaného programu je povinen oznámit sponzorování programu a 
zřeteln ě ozna čit jméno nebo název sponzora a uvést hlavní p ředmět jeho činnosti. Oznámení o sponzorování 
programu nesmí být vysíláno v upoutávkách na po řad, v pr ůběhu po řadu a bezprost ředně p řed za čátkem nebo 
po ukon čení po řadu. 
  
 (6) Sponzorovat nelze zpravodajské a politicko-pub licistické po řady. 
  
 (7) Sponzorovat nelze programy, u nichž nadpolovi ční podíl denního vysílacího času tvo ří po řady, 
které nelze sponzorovat. 
  

§ 53a 
 

Povinnosti provozovatel ů televizního vysílání p ři umíst ění produktu 
 

 (1) Umíst ění produktu v po řadech je p řípustné pouze 
  
a) v kinematografických dílech, ve filmech a seriál ech vytvo řených pro televizní vysílání nebo pro 
audiovizuální mediální služby na vyžádání, ve sport ovních a zábavných po řadech, a to za podmínky, že se 
nejedná o po řady pro d ěti, nebo 
  
b) v p řípadech, kdy se neprovádí žádná platba, ale pouze s e bezplatn ě poskytuje ur čité zboží nebo služby, 
zejména rekvizity nebo ceny pro sout ěžící s cílem za řadit je do po řadu. 
  
 (2) Po řady obsahující umíst ění produktu musejí spl ňovat tyto požadavky: 
  
a) jejich obsah a doba za řazení do vysílání nesm ějí být ovlivn ěny tak, aby tím byla dot čena redak ční 
odpov ědnost a nezávislost provozovatele televizního vysíl ání, 
  
b) nesm ějí p římo nabádat k nákupu nebo pronájmu zboží nebo služe b, zejména zvláštním zmi ňováním tohoto 
zboží nebo služeb za ú čelem jejich propagace, 
  
c) nesm ějí nepat ři čně zd ůraz ňovat umíst ěný produkt. 
  
 (3) Po řady obsahující umíst ění produktu musejí být na za čátku, na konci a v p řípad ě p řerušení 
reklamou nebo teleshoppingovými šoty rovn ěž po tomto p řerušení z řeteln ě ozna čeny jako po řady obsahující 
umíst ění produktu, aby diváci nemohli být žádným zp ůsobem uvedeni v omyl o povaze t ěchto po řadů. Povinnost 
podle v ěty první se nevztahuje na po řady, které nevyrobil nebo jejichž výrobu nezadal sá m provozovatel 
televizního vysílání nebo osoba, která je ve vztahu  k provozovateli televizního vysílání v postavení o soby 
ovládající nebo ovládané podle zvláštního právního předpisu 11a). 
  
 (4) Po řady nesm ějí obsahovat umíst ění produktu, pokud se jedná o 
  
a) cigarety nebo jiné tabákové výrobky, nebo umíst ění produktu osob, jejichž hlavním p ředmětem činnosti 



je výroba nebo prodej cigaret nebo jiných tabákovýc h výrobk ů, nebo 
  
b) lé čivé p řípravky nebo lé čebné postupy, které jsou v České republice dostupné pouze na léka řský p ředpis. 
  

HLAVA V 
 

POVINNOSTI PROVOZOVATELŮ VYSÍLÁNÍ A PROVOZOVATEL Ů P ŘEVZATÉHO VYSÍLÁNÍ V KABELOVÉM SYSTÉMU 
 

§ 54 
 

Zajišt ění místního vysílání 
 

 (1) Provozovatel vysílání s licencí v kabelovém sy stému a provozovatel p řevzatého vysílání v 
kabelovém systému na žádost obce nebo dobrovolného svazku obcí vyhradí zdarma jeden kanál pro bezplatn ý 
místní informa ční systém sloužící výhradn ě pot řebám obcí, který nesmí být bez souhlasu provozovate le 
vysílání s licencí a provozovatele p řevzatého vysílání využíván k reklam ě a teleshoppingu. 
  
 (2) Provozovatel p řevzatého vysílání v kabelovém systému je p ři vytvá ření nejnižší programové 
nabídky povinen zajistit, aby v ní bylo zahrnuto ze mské vysílání všech program ů nechrán ěných systémem 
podmín ěného p řístupu provozovatel ů vysílání ze zákona, jež lze p řijímat b ěžným koncovým za řízením v míst ě 
kabelového rozvodu, bez ohledu na to, zda jsou vysí lány analogov ě nebo digitáln ě, po souhlasu provozovatele 
vysílání ze zákona3),4). 
  
 (3) Provozovatelé vysílání ze zákona jsou povinni poskytnout uvedené programy provozovateli 
převzatého vysílání v kabelovém systému bezplatn ě a provozovatel p řevzatého vysílání je povinen uvedené 
programy ve své nejnižší programové nabídce bezplat ně umístit. 
  

HLAVA VI 
 

VYDÁVÁNÍ STANOVISEK K POVINNOSTI PROVOZOVATELE SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ ŠÍŘIT VE 
VEŘEJNÉM ZÁJMU PROGRAMY A SLUŽBY PŘÍMO SOUVISEJÍCÍ S PROGRAMEM 

 
§ 54a 

 
 Rada p ři zjiš ťování, zda je dán ve řejný zájem či zda ve řejný zájem trvá, bere v úvahu zejména 
zastoupení po řadů ve ve řejném zájmu a po řadů vlastní tvorby, multimodální zp řístupn ění vysílaných po řadů 
osobám se zrakovým a sluchovým postižením (zvukový popis obrazu, český znakový jazyk, titulkování s 
indikací neverbální zvukové složky d ěje, snadno srozumitelná orientace v nabídce po řadů) a vhodnost 
programu provozovatele pro vysílání neodkladných oz námení podle § 32 odst. 1 písm. k). 
  

ČÁST ŠESTÁ 
 

ZAJIŠT ĚNÍ PLURALITY INFORMACÍ V ROZHLASOVÉM VYSÍLÁNÍ A TEL EVIZNÍM VYSÍLÁNÍ 
 

§ 55 
 

Zajišt ění plurality informací v celoplošném analogovém roz hlasovém a televizním vysílání 
 

 (1) Jedna právnická osoba nebo jedna fyzická osoba  nesmí být držitelem více než jedné licence 
k celoplošnému analogovému televiznímu vysílání. 
  
 (2) Jedna právnická osoba nebo jedna fyzická osoba  nesmí být držitelem více než jedné licence 
k celoplošnému analogovému rozhlasovému vysílání. 
  
 (3) Provozovatel celoplošného analogového rozhlaso vého vysílání se nesmí majetkov ě podílet na 
podnikání jiného provozovatele celoplošného analogo vého rozhlasového vysílání. 
  
 (4) Provozovatel celoplošného analogového televizn ího vysílání se nesmí majetkov ě podílet na 
podnikání jiného provozovatele celoplošného analogo vého televizního vysílání. 
  
 (5) Provozovatel celoplošného televizního vysílání  ze zákona se nesmí slu čovat s provozovatelem 
celoplošného analogového televizního vysílání, a to  tak, že jejich statutární orgány nebo členové 
statutárních orgán ů jsou stejné osoby nebo osoby blízké nebo jsou spol ečníky ve stejné obchodní spole čnosti 
nebo jsou osobami blízkými. 
  
 (6) Provozovatel celoplošného rozhlasového vysílán í ze zákona se nesmí slu čovat s jiným 
provozovatelem celoplošného analogového rozhlasovéh o vysílání, a to tak, že jejich statutární orgány n ebo 
členové statutárních orgán ů jsou stejné osoby nebo osoby blízké nebo jsou spol ečníky ve stejné obchodní 
spole čnosti nebo jsou osobami blízkými. 
  
 (7) Provozovatel celoplošného analogového televizn ího vysílání se nesmí slu čovat s provozovatelem 
celoplošného analogového televizního vysílání jiným  zp ůsobem (§ 58). 
  
 (8) Provozovatel celoplošného analogového rozhlaso vého vysílání se nesmí slu čovat s 
provozovatelem celoplošného analogového rozhlasovéh o vysílání jiným zp ůsobem (§ 58). 
  
 (9) Ustanovení odstavc ů 1, 2, 3, 4, 7 a 8 se nevztahují na rozhlasové a te levizní vysílání ší řené 
prost řednictvím kabelových systém ů a družic. 



  
 (9) Ustanovení odstavc ů 1, 2, 3, 4, 7 a 8 se nevztahují na rozhlasové a te levizní vysílání ší řené 
prost řednictvím kabelových systém ů, družic a zvláštních p řenosových systém ů. 
  
 (10) Ustanovení odstavc ů 7 a 8 se nevztahují na osoby zabývající se náborem  a prodejem reklamních 
služeb, služeb spojených se sponzorstvím a teleshop pingem, služeb spojených s výzkumem trhu a služeb 
spojených s nákupem po řadů, vyjma po řadů zpravodajských. 
  

§ 55a 
 

Zajišt ění plurality informací v celoplošném digitálním roz hlasovém a televizním vysílání 
 

 (1) Jedna právnická osoba nebo jedna fyzická osoba  nesmí být sou časn ě držitelem více než dvou 
licencí k provozování celoplošného digitálního tele vizního vysílání oprav ňujících k ší ření 
plnoformátových program ů. 
  
 (2) Jedna právnická osoba nebo jedna fyzická osoba  nesmí být sou časn ě držitelem více než dvou 
licencí k provozování celoplošného digitálního rozh lasového vysílání. 
  
 (3) Provozovatel celoplošného digitálního televizn ího vysílání se nesmí majetkov ě podílet na 
podnikání jiného provozovatele celoplošného televiz ního vysílání. 
  
 (4) Provozovatel celoplošného digitálního rozhlaso vého vysílání se nesmí majetkov ě podílet na 
podnikání jiného provozovatele celoplošného rozhlas ového vysílání. 
  
 (5) Provozovatel celoplošného televizního vysílání  ze zákona se nesmí slu čovat s provozovatelem 
celoplošného digitálního televizního vysílání, a to  tak, že jejich statutární orgány nebo členové 
statutárních orgán ů jsou stejné osoby nebo osoby blízké nebo jsou spol ečníky ve stejné obchodní spole čnosti 
nebo jsou osobami blízkými. 
  
 (6) Provozovatel celoplošného rozhlasového vysílán í ze zákona se nesmí slu čovat s jiným 
provozovatelem celoplošného digitálního rozhlasovéh o vysílání, a to tak, že jejich statutární orgány n ebo 
členové statutárních orgán ů jsou stejné osoby nebo osoby blízké nebo jsou spol ečníky ve stejné obchodní 
spole čnosti nebo jsou osobami blízkými. 
  
 (7) Provozovatel celoplošného digitálního televizn ího vysílání se nesmí slu čovat s provozovatelem 
celoplošného digitálního televizního vysílání jiným  zp ůsobem (§ 58). 
  
 (8) Provozovatel celoplošného digitálního rozhlaso vého vysílání se nesmí slu čovat s 
provozovatelem celoplošného digitálního rozhlasovéh o vysílání jiným zp ůsobem (§ 58). 
  
 (9) Ustanovení odstavc ů 1, 2, 3, 4, 7 a 8 se nevztahují na rozhlasové a te levizní vysílání ší řené 
prost řednictvím kabelových systém ů, družic a zvláštních p řenosových systém ů. 
  
 (10) Ustanovení odstavce 3 se nevztahuje na dohody  provozovatel ů digitálního televizního vysílání 
ší řeného prost řednictvím vysíla čů o spole čném provozování elektronického programového pr ůvodce. 
Ustanovení odstavc ů 7 a 8 se nevztahují na osoby zabývající se náborem  a prodejem reklamních služeb, služeb 
spojených se sponzorstvím a teleshoppingem, služeb spojených s výzkumem trhu a služeb spojených s náku pem 
pořadů, vyjma po řadů zpravodajských. 
  

§ 55b 
 

zrušen 
  

§ 56 
 

Zajišt ění plurality informací v místním a regionálním rozh lasovém a televizním vysílání 
 

 (1) Jestliže je jedna právnická osoba nebo jedna f yzická osoba držitelem více licencí k provozování 
jiného než celoplošného televizního vysílání, nesmí  pokrytí České republiky jejím vysíláním v celkovém 
sou čtu licencí k provozování jiného než celoplošného te levizního vysílání p řesáhnout 70 % celkového po čtu 
obyvatel České republiky, po čítáno podle údaj ů vyplývajících z posledního s čítání lidu, p ři čemž do 
celkového po čtu obyvatel České republiky se zapo čítává vždy každý pokrytý obyvatel pouze jednou. 
  
 (2) Jestliže je jedna právnická osoba nebo jedna f yzická osoba držitelem více licencí k provozování 
jiného než celoplošného rozhlasového vysílání, nesm í pokrytí České republiky jejím vysíláním v celkovém 
sou čtu licencí k provozování jiného než celoplošného ro zhlasového vysílání p řesáhnout 300 % celkového 
počtu obyvatel České republiky, po čítáno podle údaj ů vyplývajících z posledního s čítání lidu, p ři čemž 
do celkového po čtu obyvatel České republiky se zapo čítává vždy každý pokrytý obyvatel tolikrát, kolik 
program ů vysílaných na základ ě všech jí držených licencí k provozování jiného než  celoplošného 
rozhlasového vysílání m ůže p řijímat. 
  
 (3) Jedna právnická osoba nebo jedna fyzická osoba  se m ůže majetkov ě podílet na podnikání více 
provozovatel ů jiného než celoplošného rozhlasového vysílání pouz e v p řípad ě, že celkové pokrytí obyvatel 
České republiky vysíláním všech provozovatel ů jiného než celoplošného rozhlasového vysílání, na jejichž 
podnikání se tato osoba podílí, nep řesáhne 300 % celkového po čtu obyvatel České republiky, po čítáno podle 
údaj ů vyplývajících z posledního s čítání lidu, p ři čemž do celkového po čtu obyvatel České republiky se 
zapo čítává vždy každý pokrytý obyvatel tolikrát, kolik p rogram ů vysílaných všemi provozovateli jiného 
než celoplošného rozhlasového vysílání, na jejichž podnikání se tato osoba podílí, m ůže p řijímat. 
  



 (4) Jedna právnická osoba nebo jedna fyzická osoba  se m ůže majetkov ě podílet na podnikání více 
provozovatel ů jiného než celoplošného televizního vysílání pouze  v p řípad ě, že celkové pokrytí obyvatel 
České republiky vysíláním všech provozovatel ů jiného než celoplošného televizního vysílání, na j ejichž 
podnikání se tato osoba podílí, nep řesáhne 70 % celkového po čtu obyvatel České republiky, po čítáno podle 
údaj ů vyplývajících z posledního s čítání lidu, p ři čemž do celkového po čtu obyvatel České republiky se 
zapo čítává vždy každý pokrytý obyvatel pouze jednou. 
  
 (5) Povinnosti uvedené v odstavcích 1 až 4 se nevz tahují na rozhlasové a televizní vysílání ší řené 
prost řednictvím kabelových systém ů, družic a zvláštních p řenosových systém ů. 
  

§ 57 
 

Vytvá ření programových sítí 
 

 (1) Programová sí ť nesmí pokrývat rozhlasovým vysíláním více než 80 %  a televizním vysíláním více 
než 70 % celkového po čtu obyvatel České republiky, po čítáno podle údaj ů vyplývajících z posledního s čítání 
lidu, p ři čemž do celkového po čtu obyvatel České republiky se zapo čítává vždy každý pokrytý obyvatel pouze 
jednou. 
  
 (2) Provozovatelé vysílání, kte ří ší ří nebo ší řili své vysílání v rámci programové sít ě, nejsou 
oprávn ěni po dobu platnosti ud ělené nebo prodloužené licence zm ěnit programovou sí ť nebo zm ěnit 
provozovatele vysílání, od kterého p řejímají program. 
  
 (3) Ustanovení odstavce 2 je závazné i pro p řípadné právní nástupce provozovatel ů vysílání. 
  

§ 58 
 

Slou čení provozovatel ů vysílání nebo provozovatel ů p řevzatého vysílání 
 

 (1) Provozovatel vysílání a provozovatel p řevzatého vysílání je povinen oznámit Rad ě, jestliže 
a) došlo ke vzájemnému slou čení provozovatel ů rozhlasového vysílání a vzájemnému slou čení provozovatel ů 
televizního vysílání formou slou čení právnických osob nebo prodeje podniku nebo jeho  podstatné části; 
  
b) došlo k takovému slou čení mezi provozovateli rozhlasového vysílání a prov ozovateli televizního 
vysílání, že 
1. jejich statutární orgány nebo členové statutárních nebo jiných orgán ů nebo zam ěstnanci, kte ří jsou 
v p římé řídící p ůsobnosti statutárního orgánu nebo jeho člena anebo prokuristy, jsou stejné osoby nebo 
osoby blízké, 
2. spole čně podnikají na základ ě smlouvy o sdružení, nebo 
3. jsou osobami blízkými; 
  
c) došlo k takovému slou čení provozovatel ů rozhlasového vysílání, kdy jedna právnická osoba n ebo jedna 
fyzická osoba má podstatný vliv na dva nebo více pr ovozovatel ů rozhlasového vysílání; 
  
d) došlo k takovému slou čení provozovatel ů televizního vysílání, kdy jedna právnická osoba ne bo jedna 
fyzická osoba má podstatný vliv na dva nebo více pr ovozovatel ů televizního vysílání. 
  
 (2) Právnická nebo fyzická osoba má na provozovate le vysílání podstatný vliv, pokud 
a) má p římý nebo nep římý podíl na hlasovacích právech vyšší než 34 %, p ři čemž nep římým podílem se rozumí 
podíl držený zprost ředkovan ě prost řednictvím ovládané osoby, 
  
b) rozhoduje o v ětšin ě jeho zam ěstnanc ů, kte ří jsou v p římé řídící p ůsobnosti statutárního orgánu nebo 
jeho člena, anebo rozhoduje o osobách, které na základ ě mandátní nebo jiné smlouvy zajiš ťují významné 
správní, řídící nebo obchodní činnosti provozovatele vysílání, 
  
c) má možnost vykonávat rozhodující vliv na řízení provozovatele vysílání na základ ě smlouvy, zvláštního 
ustanovení ve stanovách, spole čenské smlouv ě nebo zakladatelské listin ě, dohody s osobami, které jsou 
spole čníky nebo akcioná ři provozovatele vysílání, a to bez ohledu na platno st nebo neplatnost takové 
dohody. 
  
 (3) Povinnosti uvedené v § 56 a 57 se nevztahují n a provozovatele vysílání ze zákona a na 
provozovatele vysílání s krátkodobou licencí. 
  

ČÁST SEDMÁ 
 

SANKČNÍ USTANOVENÍ 
 

§ 59 
 

Opat ření k náprav ě 
 

 (1) Jestliže provozovatel vysílání a provozovatel převzatého vysílání porušuje povinnosti 
stanovené tímto zákonem nebo podmínky ud ělené licence, upozorní jej Rada na porušení tohoto zákona a 
stanoví mu lh ůtu k náprav ě. 
  
 (2) Délka lh ůty k náprav ě podle p ředchozího odstavce musí být p řiměřená charakteru porušené 
povinnosti. 
  
 (3) Dojde-li k náprav ě ve stanovené lh ůt ě, Rada sankci neuloží. 



  
 (4) Ustanovení odstavc ů 1 až 3 se nepoužijí, poruší-li provozovatel vysílá ní a provozovatel 
převzatého vysílání zvláš ť závažným zp ůsobem n ěkterou z povinností uvedených v § 32 odst. 1 písm. c), 
d) a e), § 63 odst. 1 a § 64 odst. 1. 
  

§ 59a 
 

 Rada v p řípad ě zjišt ění protiprávního jednání uvnit ř Evropské unie podle p římo použitelného 
předpisu12), kterého se provozovatel vysílání nebo pr ovozovatel p řevzatého vysílání dopustil na území 
Evropských spole čenství nebo v jiném stát ě tvo řícím Evropský hospodá řský prostor a které poškozuje nebo 
může poškodit spole čný zájem spot řebitel ů13), rozhodnutím takové jednání zakáže. 
  

§ 60 
 

Pokuty 
  

 (1) Pokutu ve výši od 5 000 K č do 2 500 000 K č Rada uloží provozovateli vysílání a provozovateli 
převzatého vysílání, pokud 
a) za řazuje do vysílání po řady nebo další částí vysílání, které bezd ůvodn ě zobrazují umírající nebo lidi 
vystavené t ěžkému t ělesnému nebo duševnímu utrpení zp ůsobem snižujícím lidskou d ůstojnost, 
  
b) neplní povinnosti podle § 31 odst. 2 a 3, 
  
c) neposkytne nezbytný vysílací čas pro d ůležitá a neodkladná oznámení v naléhavém ve řejném zájmu podle 
§ 32 odst. 1 písm. k), 
  
d) skartuje záznamy odvysílaných po řadů nebo dalších částí vysílání p řed uplynutím lh ůty uvedené v § 32 
odst. 1 písm. l), 
  
e) nezap ůj čí Rad ě vyžádaný záznam po řadu nebo dalších částí vysílání do 15 dn ů ode dne doru čení žádosti 
podle § 32 odst. 1 písm. l), 
  
f) poruší povinnosti týkající se ozna čování programu podle § 32 odst. 1 písm. n) a o), 
  
g) nezabezpe čí v kabelovém rozvodu umíst ění provozovatele celoplošného vysílání podle § 54 o dst. 2, 
  
h) neoznámí Rad ě, že došlo k technickým p řekážkám vysílání, které mu brání ve vysílání podle § 32 odst. 
1 písm. p), 
  
i) poruší povinnosti nebo nesplní podmínky p ři vysílání událostí zna čného spole čenského významu podle 
§ 33 odst. 1 a 2, 
  
j) neposkytuje záznam vysílání události, která je u dálostí zna čného spole čenského významu, je-li v p římém 
přenosu vysílána jiná událost zna čného spole čenského významu podle § 33 odst. 2, 
  
k) poruší n ěkterou z povinností stanovených pro sponzorování pr ogramů nebo po řadů nebo poruší n ěkterou 
z povinností stanovených pro umíst ění produktu, 
  
l) nedodrží povinnosti stanovené pro obchodní sd ělení a skrytá obchodní sd ělení, 
  
m) neposkytne Rad ě údaje pot řebné pro ú čely kontroly podílu evropské tvorby a nezávislé tvo rby podle § 
47 odst. 1, 
  
n) nezd ůvodní pln ění požadovaného podílu evropské tvorby a nezávislé tvorby podle § 47 odst. 2, 
  
o) nedodrží ustanovení § 32 odst. 2, 
  
p) nedodrží ustanovení § 32 odst. 3, 
  
r) nedodrží ustanovení § 32 odst. 4, 
  
s) nedodrží ustanovení § 32 odst. 5, 
  
t) neposkytne Rad ě vyjád ření a informace podle § 32 odst. 6, 
  
u) neumožní divák ům snadný, p římý a trvalý p řístup k informacím podle § 32 odst. 7. 
  
 (2) Pokutu ve výši od 10 000 K č do 5 000 000 K č Rada uloží provozovateli vysílání a provozovateli 
převzatého vysílání, pokud 
a) nevyhradí stanovený podíl vysílacího času pro evropská díla a pro evropská díla vyrobená nezávislými 
výrobci podle § 42 až 44, 
  
b) neoznámí Rad ě zm ěnu údaj ů uvedených v žádosti o licenci podle § 21 odst. 2, 
  
c) nepožádá Radu p ředem o souhlas se zm ěnou časového a územního rozsahu vysílání a souboru techn ických 
parametr ů podle § 21 odst. 1 písm. b), 
  
d) nepožádá Radu p ředem o souhlas se zm ěnou technických parametr ů, nepožádá Radu p ředem o souhlas se zm ěnou 
územního rozsahu vysílání u kabelových systém ů, 
  



e) nedodrží časový nebo územní rozsah vysílání a soubor technick ých parametr ů, 
  
f) nedodrží základní programovou specifikaci, 
  
g) neplní licen ční podmínky, 
  
h) p ředem Rad ě neoznámí zm ěnu skute čností uvád ěných v p řihlášce k registraci podle § 29 odst. 1, 
  
i) nevyhradí jeden kanál k vysílání programu pro po t řeby místn ě omezené oblasti pokryté kabelovým systémem 
podle § 54 odst. 1, 
  
j) nedodrží územní rozsah vysílání u kabelových sys témů. 
  
 (3) Pokutu od 20 000 K č do 10 000 000 K č uloží Rada provozovateli vysílání a provozovateli převzatého 
vysílání, pokud 
a) za řazuje do vysílání po řady nebo další části vysílání, které propagují válku nebo lí čí krutá nebo jinak 
nelidská jednání takovým zp ůsobem, který je jejich zleh čováním, omlouváním nebo schvalováním, 
  
b) za řazuje do vysílání po řady nebo další části vysílání, které obsahují podprahová sd ělení, 
  
c) za řazuje do vysílání po řady nebo další části vysílání, které mohou vážn ě narušit fyzický, psychický 
nebo mravní vývoj d ětí a mladistvých zejména tím, že obsahují pornograf ii a hrubé samoú čelné násilí, 
  
d) za řazuje do vysílání od 06.00 hodin do 22.00 hodin po řady, upoutávky nebo další části vysílání, které 
by mohly ohrozit fyzický, psychický nebo mravní výv oj d ětí a mladistvých, a nejedná se o vysílání koncovému  
uživateli dostupné na základ ě písemné smlouvy uzav řené s osobou starší 18 let, k n ěmuž je poskytnuto 
technické opat ření, které znemož ňuje p řístup k vysílání d ětem a mladistvým, 
  
e) poruší povinnosti podle § 32 odst. 1 písm. a), 
  
f) poruší povinnosti podle § 32 odst. 1 písm. c), 
  
g) poruší povinnosti podle § 32 odst. 1 písm. r), 
  
h) poruší povinnost podle § 62 odst. 4, 
  
i) nedodrží n ěkterou z podmínek stanovených v § 67 odst. 3 pro po skytování služby p římo související s 
programem. 
  
 (4) Pokutu od 50 000 K č do 5 000 000 K č uloží Rada tomu, 
  
a) kdo zasahuje do obsahu programu provozovatele vy sílání a provozovatele p řevzatého vysílání v rozporu 
s § 31 odst. 1 a poruší povinnosti týkající se výro by nebo vysílání po řadů uvedených ve zvláštních 
zákonech3), 4), 
  
b) kdo neoprávn ěně zasahuje do obsahu služeb p římo souvisejících s programem. 
  
 (5) Pokutu do výše 10 000 000 K č Rada uloží tomu, kdo provozuje vysílání, aniž je k  tomu oprávn ěn 
podle tohoto zákona nebo podle zvláštního zákona. 
  
 (6) Pokutu od 20 000 K č do 5 000 000 K č uloží Rada provozovateli vysílání a provozovateli převzatého 
vysílání, pokud 
a) poruší omezení n ěkterých jednání uvedených v § 21 odst. 6 a 7, 
  
b) poruší oznamovací povinnost podle § 58, 
  
c) poruší závažn ě licen ční podmínky. 
  
 (7) Pokutu od 1 000 K č do 1 000 000 K č uloží Rada provozovateli televizního vysílání, kte rý nesplní 
některou z povinností podle § 34. 
  

§ 61 
 

Spole čná ustanovení o ukládání pokut 
 

 (1) Pokutu Rada uloží do jednoho roku ode dne, kdy  se dozv ěděla o porušení povinnosti, nejdéle 
však do 3 let ode dne, kdy k porušení povinnosti do šlo. Správní řízení o uložení pokuty lze zahájit 
nejpozd ěji do 3 m ěsíc ů ode dne, kdy Rad ě byl doru čen záznam vyžádaný podle § 32 odst. 1 písm. l). P ři 
ukládání pokut se postupuje podle správního řádu. 
  
 (2) P ři ukládání pokuty za porušení povinnosti podle toho to zákona Rada p řihlíží k povaze 
vysílaného programu a k postavení provozovatele vys ílání a provozovatele p řevzatého vysílání na mediálním 
trhu se z řetelem k jeho odpov ědnosti v ůči divácké ve řejnosti v oblasti informací, výchovy, kultury a 
zábavy. 
  
 (3) Rada stanoví výši pokuty podle závažnosti v ěci, míry zavin ění a s p řihlédnutím k rozsahu, 
typu a dosahu závadného vysílání, k výši p řípadného finan čního prosp ěchu, a ke stanovisku v ěcně p říslušného 
samoregula čního orgánu uvedeného v seznamu samoregula čních orgán ů, obdrží-li toto stanovisko písemn ě do 
10 pracovních dn ů ode dne zahájení řízení o správním deliktu. 
  



 (4) Pokuta je splatná do 30 dn ů ode dne, kdy rozhodnutí, kterým byla uložena, naby lo právní moci. 
Uložením pokuty nejsou dot čena ustanovení zvláštních právních p ředpis ů o náhrad ě škody a nezanikají 
povinnosti stanovené tímto zákonem. 
  
 (5) Výnosy z pokut jsou p říjmem státního rozpo čtu České republiky. 
  
 (6) Proti rozhodnutí o ud ělení pokuty lze podat žalobu podle zvláštního právn ího p ředpisu.9c) 
Podání žaloby má odkladný ú činek. Soud o žalob ě rozhodne ve lh ůt ě 90 dn ů. 
  

§ 62 
 

Pozastavení p řevzatého vysílání televizního programu ze státu, kt erý je smluvní stranou Evropské úmluvy 
o p řeshrani ční televizi, a z členského státu Evropské unie 

 
 (1) Rada m ůže rozhodnout o pozastavení ší ření televizního programu p řevzatého ze státu, který 
je smluvní stranou Evropské úmluvy o p řeshrani ční televizi a není zárove ň členským státem Evropské unie, 
má-li za to, že jeho obsahem je op ětovn ě porušován § 32 odst. 4 a toto porušování je z řejmé, závažné a 
má hrubou povahu14), anebo že jeho obsahem jsou na území České republiky jinak porušována práva vyplývající 
z Evropské úmluvy o p řeshrani ční televizi15). 
  
 (2) Rada m ůže rozhodnout o pozastavení ší ření televizního programu p řevzatého z jiného členského 
státu Evropské unie, jestliže 
  
a) má za to, že obsahem p řevzatého televizního programu byl z řejmým, závažným a hrubým zp ůsobem porušen 
§ 32 odst. 4 a provozovatele vysílání tohoto progra mu z jiného členského státu Evropské unie a provozovatele 
převzatého vysílání na tuto skute čnost v posledních 12 m ěsících alespo ň dvakrát písemn ě upozornila s tím, 
že ší ření p řevzatého televizního programu m ůže být v České republice pozastaveno, pokud by porušení trval o 
nebo by k n ěmu došlo op ětovn ě, 
  
b) řádně od ůvodn ěný zám ěr pozastavit ší ření tohoto televizního programu v České republice písemn ě oznámila 
Evropské komisi a p říslušnému regula čnímu orgánu členského státu Evropské unie, ve kterém je provozov atel 
vysílaní, od n ěhož je televizní program p řevzat, usazen (dále jen „regula ční orgán členského státu Evropské 
unie“), spolu se žádostí o konzultace a 
  
c) má za to, že konzultace s Evropskou komisí a reg ula čním orgánem členského státu Evropské unie nevedly 
ve lh ůt ě 15 dn ů od jejich zahájení ke smírnému řešení a porušování trvá. 
  
 (3) Nejedná-li se o p řípady uvedené v odstavci 2, Rada m ůže rozhodnout o pozastavení ší ření 
televizního programu p řevzatého z členského státu Evropské unie, jehož obsahem jsou po rušována ustanovení 
zákona, kterými se v oblastech koordinovaných v rám ci Evropské unie v souladu s právem Evropské unie s tanoví 
podrobn ější nebo p řísn ější pravidla16) (dále jen „zvláštní pravidla“), jes tliže 
  
a) má za to, že vysílání televizního programu p řevzatého z členského státu Evropské unie je sm ěrováno 
zcela nebo p řevážn ě na území České republiky, 
  
b) má za to, že provozovatel vysílání televizního p rogramu p řevzatého podle písmene a) se v jiném členském 
stát ě Evropské unie usadil proto, aby obešel zvláštní pr avidla, která by se na n ěj vztahovala, pokud by 
byl usazen v České republice, 
  
c) řádně od ůvodn ěný zám ěr pozastavit ší ření televizního programu p řevzatého podle písmene a) v České 
republice písemn ě oznámila Evropské komisi a regula čnímu orgánu členského státu Evropské unie, 
  
d) má za to, že výsledky dosažené sou činností s regula čním orgánem členského státu Evropské unie, pop řípad ě 
s orgánem ur čeným podle práva Evropské unie17), byl-li k sou činnosti vyzván, nejsou uspokojivé 18), a 
  
e) obdržela písemné rozhodnutí Evropské komise, že uskute čnění zám ěru podle písmene c) je slu čitelné s 
právem Evropské unie. 
  
 (4) Rozhodnutí o pozastavení ší ření p řevzatého televizního programu Rada oznámí každému 
provozovateli p řevzatého vysílání. Provozovatel p řevzatého vysílání nesmí program ozna čený v rozhodnutí 
Rady na území České republiky ší řit ode dne následujícího po dni doru čení rozhodnutí Rady, a to do dne, 
kdy rozhodnutí Rady pozbude platnosti. 
  
 (5) Rozhodnutí o pozastavení ší ření p řevzatého televizního programu pozbude platnosti upl ynutím 
doby, na kterou Rada jeho platnost ve výroku rozhod nutí omezila, nejpozd ěji však uplynutím doby 6 m ěsíc ů 
ode dne nabytí právní moci. Rozhodnutí o pozastaven í ší ření p řevzatého televizního programu, které bylo 
vydáno podle odstavce 2, pozbude platnosti, rozhodn e-li Evropská komise, že není slu čitelné s právem 
Evropské unie, a to dnem, kdy o tom Rada na své ú řední desce a zp ůsobem umož ňujícím dálkový p řístup uve řejní 
oznámení; oznámení je Rada povinna uve řejnit nejpozd ěji první pracovní den následující po dni, ve kterém  
obdržela písemné vyhotovení rozhodnutí Evropské kom ise. 
  
 (6) Rada je povinna písemnosti, které p ři postupu podle odstavce 1 zasílá p říslušnému regula čnímu 
orgánu státu, který je smluvní stranou Evropské úml uvy o p řeshrani ční televizi a není zárove ň členským 
státem Evropské unie, nebo orgánu ur čenému Evropskou úmluvou o p řeshrani ční televizi, zaslat neprodlen ě 
v kopii rovn ěž Ministerstvu zahrani čních v ěcí. Pro písemnosti zasílané Radou p ři postupu podle odstavce 
2 nebo 3 Evropské komisi, regula čnímu orgánu členského státu Evropské unie nebo orgánu ur čenému podle 
práva Evropské unie se použije v ěta první obdobn ě. 
  

§ 63 
 



Odnětí licence 
 

 (1) Rada odejme licenci provozovateli vysílání s l icencí, pokud 
a) dosáhl jejího ud ělení na základ ě nepravdivých údaj ů uvedených v žádosti o licenci nebo porušil povinno st 
podle § 55, 55a a 56, 
  
b) zvláš ť závažným zp ůsobem opakovan ě porušuje povinnost stanovenou v § 32 odst. 1 písm.  a), c), d) a 
e) a za takové porušení povinnosti mu byla uložena opakovan ě pokuta, 
  
c) zvláš ť závažným zp ůsobem opakovan ě porušuje licen ční podmínky. 
  
 (2) Rada m ůže odejmout licenci provozovateli vysílání s licenc í, pokud 
a) nezahájil vysílání po nabytí právní moci rozhodn utí o ud ělení licence do 180 dn ů u rozhlasového vysílání 
a do 360 dn ů u televizního vysílání nebo v jiné zákonem stanove né lh ůt ě, 
  
b) po zahájení vysílání v pr ůběhu kalendá řního roku nevysílal celkem 30 dn ů; do této doby se nezapo čítává 
doba, po kterou vysílání bránily od ůvodn ěné technické p řekážky, 
  
c) na jeho majetek byl prohlášen konkurs. 
  

§ 64 
 

Zrušení registrace 
 

 (1) Rada zruší registraci nebo její část provozovateli p řevzatého vysílání, pokud 
a) uvedl v p řihlášce k registraci nepravdivé údaje, 
  
b) opakovan ě porušuje povinnosti uvedené v § 32 odst. 3 a byla mu za to již ud ělena pokuta. 
  
 (2) Rada m ůže zrušit registraci či její část provozovateli p řevzatého vysílání, pokud 
a) závažným zp ůsobem porušil tento zákon nebo mezinárodní dohodu, kterou je Česká republika vázána, 
  
b) na jeho majetek byl prohlášen konkurs. 
  

§ 65 
 

Spole čná ustanovení o odn ětí licence a zrušení registrace 
 

 (1) Proti rozhodnutí Rady podle § 63 a 64 lze poda t ve lh ůt ě 30 dn ů ode dne doru čení rozhodnutí 
žalobu podle zvláštního právního p ředpisu.9c) Podání žaloby má odkladný ú činek. Soud o žalob ě rozhodne 
ve lh ůt ě 90 dn ů. 
  
 (2) Byla-li licence od ňata nebo registrace zrušena, je provozovatel vysílá ní s licencí a 
provozovatel p řevzatého vysílání povinen ukon čit vysílání ve lh ůt ě stanovené Radou. 
  

ČÁST OSMÁ 
 

USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A P ŘECHODNÁ 
 

Ustanovení spole čná 
 

§ 66 
 

 Nestanoví-li tento zákon jinak, postupuje se v řízení podle správního řádu, s výjimkou ustanovení 
o odvolacím řízení, řízení o rozkladu, o p řezkumném řízení a o obnov ě řízení9e). Proti výroku rozhodnutí, 
kterým se zamítá žádost o ud ělení licence, rozhodnutí o zm ěně licence, rozhodnutí o odn ětí licence, 
rozhodnutí o neprodloužení licence, rozhodnutí o od mítnutí registrace, rozhodnutí o zrušení registrace , 
rozhodnutí o pokut ě, rozhodnutí o pozastavení ší ření p řevzatého televizního programu a rozhodnutí o zákazu  
činnosti, která porušuje nebo m ůže porušit spole čný zájem spot řebitel ů5a), je možno podat žalobu podle 
zvláštního právního p ředpisu9c). Podání žaloby má odkladný ú činek. Soud o žalob ě rozhodne ve lh ůt ě 90 
dnů. 
  

§ 66a 
 

 Nestanoví-li tento zákon jinak, postupuje se p ři regulaci reklamy a sponzorování podle zákona 
č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o zm ěně a dopln ění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového 
a televizního vysílání, ve zn ění pozd ějších p ředpis ů, ve zn ění pozd ějších p ředpis ů. 
  

§ 67 
 

 (1) Na televizní vysílání programu zam ěřeného výhradn ě na propagaci vlastního televizního vysílání 
a výrobk ů, služeb a dalších činností souvisejících s provozováním vlastního tele vizního vysílání se 
nevztahují ustanovení § 42 až 47, § 49 odst. 2 a 3 a § 50 odst. 2. Jiná reklama m ůže být v rámci takového 
programu vysílána pouze za p ředpokladu, že spl ňuje podmínky stanovené tímto zákonem. 
  
 (2) Ve vysílání programu zam ěřeného výhradn ě na reklamu a teleshopping mohou být reklama a 
teleshopping vysílány pouze za p ředpokladu, že spl ňují podmínky stanovené tímto zákonem. Ustanovení § 
42 až 47, § 49 odst. 2 a 3 a § 50 odst. 2 se na vys ílání takového programu nepoužijí. 
  



 (3) Na služby p římo související s programem se vztahují ustanovení § 32 odst. 1 písm. b) až g) 
a dále ustanovení § 35 až 41. Je-li v rámci služeb přímo souvisejících s programem a obsahu elektronické ho 
programového pr ůvodce vysílána reklama a teleshopping, vztahují se na vysílání reklamy a teleshoppingu 
povinnosti podle § 48, 49 a 52. 
  

§ 67a 
 

 Na obsah služeb p římo souvisejících s programem se nevztahují ustanov ení § 42 až 47, 50 a 51. 
  

Ustanovení p řechodná 
 

§ 68 
 

 (1) Licence k vysílání a registrace k p řevzatému vysílání vydané podle dosavadních p ředpis ů se 
považují za licence k vysílání a registrace k vysíl ání podle tohoto zákona. Provozovatel vysílání v 
kabelovém systému nebo prost řednictvím družice požádá o licenci k t ěm program ům, které nejsou p řevzaté; 
o licenci m ůže požádat i dodavatel programu do kabelového systé mu nebo družice; žádost je t řeba podat 
do 12 m ěsíc ů ode dne ú činnosti tohoto zákona, jinak oprávn ění ší řit takový program pozbývá platnosti. 
Rada vyhoví takové žádosti do 30 dn ů ode dne doru čení žádosti Rad ě, nebrání-li tomu ustanovení tohoto 
zákona. 
  
 (2) Řízení o ud ělení licence a o registraci k vysílání zahájené p řed ú činností tohoto zákona se 
přerušují na 3 m ěsíce ode dne ú činnosti tohoto zákona; do této doby se prodlužuje p latnost stávajících 
licencí, m ěla-li být jejich platnost v této dob ě ukon čena. Ú častníci řízení doplní v této lh ůt ě žádost 
o ud ělení licence k vysílání nebo p řihlášku k registraci vysílání podle tohoto zákona. Řízení podle 
předchozí v ěty se poté dokon čí podle tohoto zákona a za podmínek stanovených tím to zákonem. 
  
 (3) Lh ůta podle § 12 odst. 10 k podání žádostí o prodlouže ní licence je zachována, podá-li 
provozovatel vysílání s licencí žádost o prodloužen í licence nejpozd ěji do 1 m ěsíce od ú činnosti tohoto 
zákona. 
  
 (4) Doba rozhodná pro užití ustanovení § 12 odst. 12 po číná b ěžet dnem nabytí ú činnosti tohoto 
zákona. 
  
 (5) Pokud licen ční podmínky provozovatele vysílání s licencí neobsa hují základní programovou 
specifikaci, navrhne provozovatel vysílání s licenc í do 6 m ěsíc ů ode dne ú činnosti zákona její zn ění a 
Rada je u činí sou částí licen čních podmínek. Návrh musí být shodný s praxí provoz ovatele vysílání s licencí 
během posledního roku p řed nabytím ú činnosti tohoto zákona. 
  
 (6) Fyzická osoba, která je provozovatelem vysílán í s licencí nebo provozovatelem p řevzatého 
vysílání, m ůže do 6 m ěsíc ů od ú činnosti tohoto zákona požádat, aby licence nebo reg istrace, která jí byla 
udělena, byla p řevedena na právnickou osobu; Rada žádosti vyhoví po uze v p řípad ě, že p ůjde o právnickou 
osobu, v níž má fyzická osoba 100% majetkovou ú čast. 
  
 (7) Řízení o uložení pokuty zahájená p řed ú činností tohoto zákona se dokon čí podle dosavadních 
předpis ů. 
  
 (8) Rada České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání ustavená podle zákona č. 103/1992 
Sb., o Rad ě České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání,  ve zn ění pozd ějších p ředpis ů, se považuje 
za Radu podle tohoto zákona. Do 6 m ěsíc ů od nabytí ú činnosti tohoto zákona uvedou členové Rady své pom ěry 
do souladu s § 7. 
  
 (9) Provozovatel vysílání s licencí je povinen p řizp ůsobit své právní pom ěry nejpozd ěji do 1 roku 
ode dne nabytí ú činnosti tohoto zákona požadavk ům podle tohoto zákona. Nesplní-li provozovatel vysí lání 
s licencí tuto povinnost, jeho licence pozbude plat nosti uplynutím uvedené lh ůty. Ke zm ěnám, které nejsou 
v rozporu s požadavky uvedenými v 55 až 58, ud ělí Rada souhlas. 
  

Zrušovací ustanovení 
 

§ 69 
 

 Zrušují se: 
 
 1. Zákon č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televi zního vysílání, ve zn ění zákona č. 
597/1992 Sb., zákona č. 36/1993 Sb., zákona č. 253/1994 Sb., zákona č. 40/1995 Sb., zákona č. 237/1995 
Sb., zákona č. 301/1995 Sb., zákona č. 135/1997 Sb., zákona č. 46/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb. a zákona 
č. 39/2001 Sb. 
  
 2. Zákon č. 103/1992 Sb., o Rad ě České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání,  ve zn ění 
zákona č. 474/1992 Sb., zákona č. 36/1993 Sb., zákona č. 331/1993 Sb., zákona č. 253/1994 Sb., zákona 
č. 301/1995 Sb., zákona č. 135/1997 Sb. a zákona č. 151/2000 Sb. 
  

ČÁST DEVÁTÁ 
 

Změna zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spo jených s výkonem 
funkce p ředstavitel ů státní moci a n ěkterých státních orgán ů a soudc ů 

 
§ 70 



 
 Zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spo jených s výkonem funkce p ředstavitel ů 
státní moci a n ěkterých státních orgán ů a soudc ů, ve zn ění zákona č. 138/1996 Sb., zákona č. 287/1997 
Sb. a zákona č. 155/2000 Sb., se m ění takto: 
 
 1. V § 1 se za písmeno e) vkládá nové písmeno f), které zní: 
 
"f) člena, místop ředsedy a p ředsedy Rady pro rozhlasové a televizní vysílání,". 
  
Dosavadní písmena f) a g) se ozna čují jako písmena g) a h). 
  
 2. V části druhé se za hlavu pátou vkládá nová hlava pátá  A, která v četn ě nadpisu zní: 
 

"HLAVA PÁTÁ A 
 

NÁLEŽITOSTI ČLENA, MÍSTOP ŘEDSEDY A PŘEDSEDY RADY PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ 
 

Plat a další plat 
 

§ 24a 
 

 (1) Členu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání nálež í plat ur čený z platové základny platovým 
koeficientem ve výši 1,00. 
  
 (2) Členu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání nálež í další plat. 
  

§ 24b 
 

 (1) Místop ředsedovi Rady pro rozhlasové a televizní vysílání n áleží plat ur čený z platové základny 
platovým koeficientem ve výši 1,10. 
  
 (2) Místop ředsedovi Rady pro rozhlasové a televizní vysílání n áleží další plat. 
  

§ 24c 
 

 (1) P ředsedovi Rady pro rozhlasové a televizní vysílání n áleží plat ur čený z platové základny 
platovým koeficientem ve výši 1,20. 
  
 (2) P ředsedovi Rady pro rozhlasové a televizní vysílání n áleží další plat.". 
  

ČÁST DESÁTÁ 
 

Změna zákona č. 99/1963 Sb., ob čanský soudní řád, ve zn ění pozd ějších p ředpis ů 
 

§ 71 
 

 Zákon č. 99/1963 Sb., ob čanský soudní řád, ve zn ění zákona č. 36/1967 Sb., zákona č. 158/1969 
Sb., zákona č. 49/1973 Sb., zákona č. 20/1975 Sb., zákona č. 133/1982 Sb., zákona č. 180/1990 Sb., zákona 
č. 328/1991 Sb., zákona č. 519/1991 Sb., zákona č. 263/1992 Sb., zákona č. 24/1993 Sb., zákona č. 171/1993 
Sb., zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 152/1994 Sb., zákona č. 216/1994 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona 
č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 238/1995 Sb., zákona č. 247/1995 Sb., nálezu Ústavního 
soudu č. 31/1996 Sb., zákona č. 142/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 269/1996 Sb., zákona č. 202/1997 
Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 165/1998 Sb., zákona 
č. 326/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 2/2000 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., 
zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 46/2000 Sb., zákona č. 105/2000 Sb., zákona č. 130/2000 Sb., zákona č. 
155/2000 Sb., zákona č. 204/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 367/2000 
Sb., zákona č. 370/2000 Sb., zákona č. 120/2001 Sb. a zákona č. 137/2001 Sb., se m ění takto: 
 
 1. V § 9 se te čka na konci odstavce 2 nahrazuje čárkou a dopl ňuje se písmeno j), které v četn ě 
poznámky pod čarou č. 1a) zní: 
 
"j) v řízení proti rozhodnutí Rady pro rozhlasové a televi zní vysílání podle zvláštního zákona.1a) 
 1a) § 66 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televi zního vysílání a o zm ěně dalších zákon ů.". 
 
 2. V § 250m se na konci dopl ňuje odstavec 4, který v četn ě poznámky pod čarou č. 57b) zní: 
 
 "(4) O návrhu podaném podle zvláštního zákona57b) musí soud rozhodnout nejpozd ěji do 60 dn ů ode 
dne podání. 
 57b) § 19 a § 5 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb.". 
 

ČÁST JEDENÁCTÁ 
 

Změna zákona o regulaci reklamy 
 

§ 72 
 

 Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o zm ěně a dopln ění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování 



rozhlasového a televizního vysílání, ve zn ění pozd ějších p ředpis ů, ve zn ění zákona č. 258/2000 Sb., se 
mění takto: 
 
 1. V § 3 odstavec 1 v četn ě poznámky pod čarou č. 3) zní: 
 
 "(3) Reklama na tabák a tabákové výrobky se v tele vizním a rozhlasovém vysílání zakazuje.3) 
 3) § 48 odst. 1 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televi zního vysílání a o zm ěně 
dalších zákon ů.". 
 
 2. V § 7 písm. a) se slova "Rada České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání7 ) pro reklamu 
rozši řovanou v rozhlasovém a televizním vysílání8)" nahra zují slovy "Rada pro rozhlasové a televizní 
vysílání7) pro reklamu rozši řovanou v rozhlasovém a televizním vysílání7)". 
 
 3. Poznámka pod čarou č. 7) zní: 
 
 "7) Zákon č. 231/2001 Sb.". 
 
 4. Dosavadní poznámka pod čarou č. 8) se zrušuje. 
 

ČÁST DVANÁCTÁ 
 

Změna zákona č. 483/1991 sb., o české televizi, ve zn ění pozd ějších p ředpis ů 
 

§ 73 
 

 Zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve zn ění zákona č. 36/1993 Sb., zákona č. 253/1994 Sb., 
zákona č. 301/1995 Sb. a zákona č. 39/2001 Sb., se m ění takto: 
 
 V § 3 odstavec 2 zní: 
 
 "(2) Státní orgán, který vykonává správu kmito čtového spektra podle zvláštního právního 
předpisu,1a) vyhradí po p ředchozím souhlasu Rady pro rozhlasové a televizní v ysílání pro Českou televizi 
kmito čty umož ňující provozování televizního vysílání v rozsahu st anoveném v odstavci 1 písm. a).". 
  

ČÁST TŘINÁCTÁ 
 

Změna zákona o správních poplatcích 
 

§ 74 
 

 Sazebník správních poplatk ů, uvedený v p říloze k zákonu č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, 
ve zn ění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 273/1994 Sb., zákona č. 36/1995 Sb., 
zákona č. 301/1995 Sb., zákona č. 305/1997 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 157/1998 Sb., zákona 
č. 167/1998 Sb., zákona č. 63/1999 Sb., zákona č. 166/1999 Sb., zákona č. 167/1999 Sb., zákona č. 326/1999 
Sb., zákona č. 352/1999 Sb., zákona č. 357/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona 
č. 46/2000 Sb., zákona č. 62/2000 Sb., zákona č. 117/2000 Sb., zákona č. 133/2000 Sb., zákona č. 151/2000 
Sb., zákona č. 153/2000 Sb., zákona č. 154/2000 Sb., zákona č. 156/2000 Sb., zákona č. 158/2000 Sb., zákona 
č. 227/2000 Sb., zákona č. 242/2000 Sb., zákona č. 307/2000 Sb., zákona č. 365/2000 Sb. a zákona č. 140/2001 
Sb., se m ění takto: 
 
 1. Nadpis nad položkou 65 zní: "Oprávn ění k provozování rozhlasového a televizního vysílán í a 
oprávn ění k provozování p řevzatého vysílání". 
 
 2. Položka 66 v četn ě poznámky zní: 
 
"Položka 66 
a) Podání žádosti 
  - o ud ělení oprávn ění k provozování 
   televizního vysílání             K č   50 000,- 
  - o prodloužení doby platnosti oprávn ění 
   k provozování televizního vysílání      K č   50 000,- 
b) Podání žádosti 
  - o ud ělení oprávn ění k provozování 
   rozhlasového vysílání            K č   15 000,- 
  - o prodloužení doby platnosti oprávn ění 
   k provozování rozhlasového vysílání     K č   15 000,- 
c) Podání p řihlášky k provozování p řevzatého 
  vysílání v kabelovém systému nebo 
  prost řednictvím družic             K č   50 000,- 
d) Podání žádosti o zm ěny skute čností uvedených 
  - v žádosti o ud ělení oprávn ění k provozování 
   televizního vysílání             K č   10 000,- 
  - v žádosti o ud ělení oprávn ění k provozování 
   rozhlasového vysílání            K č    3 000,- 
  - v p řihlášce k provozování p řevzatého 
   vysílání v kabelovém systému 
   nebo prost řednictvím družic         K č   10 000,- 
e) Rozhodnutí Rady pro rozhlasové a televizní vysíl ání o prodloužení 



doby 
  platnosti oprávn ění k provozování celoplošného 
  televizního vysílání              K č 200 000 000,- 
 
Poznámka: 
Poplatek podle písmena d) této položky nevybere spr ávní orgán za 
změny, které se provád ějí též zápisem v obchodním rejst říku [§ 14 
odst. 1 písm. a) až d) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o zm ěně dalších zákon ů].". 
  

ČÁST ČTRNÁCTÁ 
 

zrušena 
  

§ 75 
 

zrušen 
  

ČÁST PATNÁCTÁ 
 

ÚČINNOST 
  

§ 76 
 

 (1) Tento zákon nabývá ú činnosti dnem vyhlášení, s výjimkou ustanovení § 33 odst. 4 a 5 a § 46, 
která nabývají ú činnosti dnem, kdy vstoupí v platnost smlouva o p řistoupení České republiky k Evropské 
unii. 
  
 (2) Ustanovení § 68 odst. 10 pozbývá platnosti dne m, kdy vstoupí v platnost smlouva o p řistoupení 
České republiky k Evropské unii. 

Klaus v. r. 
 

Zeman v. r. 
 

Vybraná ustanovení novel 
 

Čl.II zákona č. 235/2006 Sb. 
 

Přechodná ustanovení 
 

 1. Provozovateli celoplošného televizního vysílání  s licencí oprav ňující k zemskému analogovému 
vysílání programu, jemuž byla rozhodnutím Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") 
licence rozší řena o právo vysílat tento program i digitáln ě (dále jen "provozovatel vysílání s rozší řenou 
licencí"), 
  
a) který do 180 dn ů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o rozší ření licence zahájí digitální vysílání 
tohoto programu prost řednictvím sít ě zemských rádiových vysílacích za řízení (dále jen "vysílací sí ť") 
a 
  
b) který do 90 dn ů ode dne ú činnosti tohoto zákona doru čí Rad ě písemné prohlášení obsahující souhlas s 
provád ěním zm ěn v souboru technických parametr ů vysílání stanoveném v licenci v souladu s Technick ým plánem 
přechodu a závazek ukon čit analogové vysílání v termínu stanoveném Technick ým plánem p řechodu, 
 vznikne právo na ud ělení licence k zemskému digitálnímu celoplošnému vy sílání dalšího programu, 
včetn ě služeb p římo souvisejících s tímto programem. 
  
 2. Spln ění podmínek pro vznik práva podle bodu 1 p ředseda Rady neprodlen ě oznámí na ú řední desce 
Rady a zp ůsobem umož ňujícím dálkový p řístup. 
  
 3. Rada provozovateli vysílání s rozší řenou licencí, jemuž vzniklo právo podle bodu 1, ud ělí 
licenci k vysílání dalšího programu do 60 dn ů ode dne, kdy obdrží jeho žádost o ud ělení licence spl ňující 
zákonem stanovené podmínky. Provozovatel vysílání, kterému vzniklo právo podle bodu 1, je oprávn ěn uzav řít 
smlouvu o digitálním ší ření programu podle bodu 1 s provozovatelem sít ě zemských vysílacích rádiových 
zařízení. Nedojde-li k uzav ření smlouvy do 90 dn ů ode dne vzniku práva podle bodu 1, uloží Český 
telekomunika ční ú řad do 30 dn ů povinnost ší řit program podle bodu 1 provozovateli sít ě zemských vysílacích 
rádiových za řízení. Uložení této povinnosti nepodléhá konzultaci  podle zákona č. 127/2005 Sb., o 
elektronických komunikacích a o zm ěně n ěkterých souvisejících zákon ů (zákon o elektronických 
komunikacích), ve zn ění pozd ějších p ředpis ů. Český telekomunika ční ú řad o uložení povinnosti informuje 
neprodlen ě Radu. 
  
 4. Rada rozhodne o odebrání licence, pokud na zákl adě závazného stanoviska Českého 
telekomunika čního ú řadu provozovatel vysílání s rozší řenou licencí, kterému byla ud ělena licence podle 
bodu 3, nesplní závazek ukon čit analogové vysílání v p říslušném termínu nebo opakovan ě závažn ě poruší 
Technický plán p řechodu. 
  
 5. Provozovateli místního nebo regionálního televi zního vysílání s licencí, který ke dni nabytí 
účinnosti tohoto zákona ší ří program analogov ě prost řednictvím vysílací sít ě (dále jen "provozovatel 
místního nebo regionálního vysílání"), vznikne práv o po dobu platnosti licence ší řit tento program v 



nezměněné podob ě prost řednictvím vysílací sít ě ur čené pro regionální zemské digitální televizní vysíl ání 
(dále jen "regionální vysílací sí ť"), a to v četn ě služeb p římo souvisejících s tímto programem, pokud 
do 60 dn ů ode dne, kdy Český telekomunika ční ú řad v Telekomunika čním v ěstníku a na své elektronické ú řední 
desce uve řejní oznámení o tom, že je k dispozici volná p řenosová kapacita regionální vysílací sít ě, doru čí 
Radě písemné prohlášení o tom, že tento program, v četn ě služeb p římo souvisejících s programem, hodlá 
ší řit digitáln ě v rámci technických a provozních možností regionál ní vysílací sít ě. V prohlášení musí 
být obsažen souhlas s provád ěním zm ěn v souboru technických parametr ů vysílání stanoveném v licenci v 
souladu s Technickým plánem p řechodu a závazek ukon čit analogové vysílání v termínu stanoveném Technick ým 
plánem p řechodu. K písemnému prohlášení provozovatel místníh o nebo regionálního vysílání p řipojí plošné 
grafické znázorn ění p ředpokládaného územního rozsahu vysílání odpovídajíc ího v rámci technického 
roz člen ění regionální vysílací sít ě té z oblastí nerušeného p říjmu vysílání, na kterou ke dni nabytí 
účinnosti tohoto zákona p řipadá významná část územního rozsahu vysílání jeho analogového vysí lání. 
  
 6. Spln ění podmínek pro vznik práva podle bodu 5 p ředseda Rady neprodlen ě oznámí na ú řední desce 
Rady a zp ůsobem umož ňujícím dálkový p řístup. 
  
 7. Rada do 30 dn ů ode dne, kdy uplyne lh ůta pro doru čení písemného prohlášení podle bodu 5, požádá 
Český telekomunika ční ú řad o stanovisko podle § 5 písm. j) zákona č. 231/2001 Sb., ve zn ění ú činném ode 
dne nabytí ú činnosti tohoto zákona, a o stanovisko k možnosti um íst ění v regionální vysílací síti, a to 
ve vztahu ke všem provozovatel ům místního nebo regionálního vysílání, jimž vzniklo  právo podle bodu 5. 
Vznik práva podle bodu 5 Rada provozovateli místníh o nebo regionálního vysílání vyzna čí v licenci a zárove ň 
pro digitální vysílání programu stanoví na návrh pr ovozovatele místního nebo regionálního vysílání 
licen ční podmínky, které vyplývají ze zákona č. 231/2001 Sb., ve zn ění ú činném ode dne nabytí ú činnosti 
tohoto zákona, a to do 30 dn ů ode dne, kdy obdrží poslední ze stanovisek, o kter á Český telekomunika ční 
úřad požádala podle tohoto bodu. 
  
 8. Provozovatel místního nebo regionálního vysílán í, jemuž Rada provedla zm ěnu licence podle bodu 
7 (dále jen "provozovatel místního nebo regionálníh o vysílání s digitální licencí"), m ůže uzav řít s 
podnikatelem, který zajiš ťuje regionální vysílací sí ť, smlouvu podle § 72a zákona č. 127/2005 Sb., o 
elektronických komunikacích a o zm ěně n ěkterých souvisejících zákon ů (zákon o elektronických 
komunikacích), ve zn ění ú činném ode dne nabytí ú činnosti tohoto zákona. 
  
 9. Provozovatelé místního nebo regionálního vysílá ní s digitální licencí (bod 8), kte ří ke dni 
nabytí ú činnosti tohoto zákona vysílají program analogov ě na sdílených kmito čtech s provozovatelem 
celoplošného televizního vysílání s licencí (dále j en "provozovatelé místního nebo regionálního vysílá ní 
na sdílených kmito čtech"), 
  
a) jejichž souhrnný územní rozsah regionálního nebo  místního vysílání p řesahuje 33 % celkového území České 
republiky nebo jejichž vysílání m ůže p řijímat v souhrnu alespo ň 33 % obyvatel České republiky po čítaných 
podle údaj ů vyplývajících z posledního s čítání lidu a 
  
b) kte ří uzav řeli smlouvu o vytvo ření programové sít ě, 
 mohou ur čit právnickou osobu, které vznikne právo na ud ělení licence k digitálnímu vysílání jednoho 
celoplošného televizního programu s časovým rozsahem vysílání dopl ňujícím časový rozsah vysílání 
provozovatel ů místního nebo regionálního vysílání na sdílených k mito čtech podle smlouvy o vytvo ření 
programové sít ě. Licenci této právnické osob ě Rada ud ělí do 60 dn ů ode dne, kdy obdrží její žádost o ud ělení 
licence spl ňující zákonem stanovené podmínky a bude-li podle st anoviska Českého telekomunika čního ú řadu 
k dispozici volná p řenosová kapacita regionální vysílací sít ě. Nebude-li podle stanoviska Českého 
telekomunika čního ú řadu k dispozici volná p řenosová kapacita regionální vysílací sít ě, Rada této právnické 
osob ě ud ělí licenci p řednostn ě do 60 dn ů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí Českého telekomunika čního 
úřadu o ud ělení p říd ělu rádiových kmito čt ů podle zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích 
a o zm ěně n ěkterých souvisejících zákon ů (zákon o elektronických komunikacích), ve zn ění ú činném ode dne 
nabytí ú činnosti tohoto zákona. K žádosti o ud ělení licence musí být p řiloženo písemné prohlášení všech 
provozovatel ů místního nebo regionálního vysílání na sdílených k mito čtech vytvá řejících programovou sí ť, 
že žádost podává jimi ur čená právnická osoba, které má být ud ělena licence podle tohoto bodu; takové písemné 
prohlášení m ůže každý provozovatel místního nebo regionálního vy sílání na sdílených kmito čtech vystavit 
pouze jednou. Na programovou sí ť vytvo řenou podle tohoto bodu se nevztahuje ustanovení § 5 7 zákona č. 
231/2001 Sb., ve zn ění ú činném ode dne nabytí ú činnosti tohoto zákona. 
  
 10. Provozovatel p řevzatého vysílání v kabelovém systému je p ři vytvá ření nejnižší programové 
nabídky povinen zajistit, aby v ní bylo zahrnuto ze mské vysílání všech plnoformátových celoplošných 
program ů nechrán ěných systémem podmín ěného p řístupu provozovatel ů vysílání s licencí, v četn ě místního 
a regionálního vysílání na sdílených kmito čtech s provozovatelem celoplošného vysílání s licen cí, a to 
podle stavu ke dni nabytí ú činnosti tohoto zákona; tato povinnost se nevztahuje  na programy vysílané pouze 
digitáln ě. Provozovatel celoplošného vysílání s licencí a pr ovozovatel místního nebo regionálního 
vysílání na sdílených kmito čtech s provozovatelem celoplošného vysílání s licen cí je povinen poskytnout 
uvedené programy provozovateli p řevzatého vysílání bezplatn ě a provozovatel p řevzatého vysílání je 
povinen uvedené programy ve své nejnižší programové  nabídce bezplatn ě umístit. Povinnosti provozovatele 
převzatého vysílání v kabelovém systému, provozovatel e celoplošného vysílání s licencí a provozovatele 
místního nebo regionálního vysílání na sdílených km ito čtech s provozovatelem celoplošného vysílání s 
licencí stanovené v tomto bodu zanikají dnem 31. pr osince 2011. 
  
 11. Licence k provozování místního vysílání vydané  podle dosavadních právních p ředpis ů se ode 
dne nabytí ú činnosti tohoto zákona považují za licence k regioná lnímu vysílání, pokud p říslušné rozhlasové 
nebo televizní vysílání m ůže ve stanoveném územním rozsahu p řijímat více než 1 % obyvatel České republiky 
počítaných podle údaj ů vyplývajících z posledního s čítání lidu. 
  
 12. Správní řízení o ud ělení licence k zemskému digitálnímu vysílání zaháje ná a nedokon čená do 
dne nabytí ú činnosti tohoto zákona se p řerušují na dobu 90 dn ů ode dne nabytí ú činnosti tohoto zákona; 
tato řízení Rada dokon čí podle zákona č. 231/2001 Sb., ve zn ění ú činném ode dne nabytí ú činnosti tohoto 



zákona. Ostatní správní řízení zahájená a nedokon čená do dne nabytí ú činnosti tohoto zákona Rada dokon čí 
podle zákona č. 231/2001 Sb., ve zn ění ú činném do dne nabytí ú činnosti tohoto zákona. 
  

Čl. IV zákona č. 304/2007 Sb. 
 

Přechodná ustanovení 
 

 1. Licence k celoplošnému zemskému digitálnímu tel eviznímu vysílání ud ělená podle dosavadní právní 
úpravy a licence k celoplošnému zemskému analogovém u a digitálnímu televiznímu vysílání v části 
oprav ňující k zemskému digitálnímu televiznímu vysílání, na základ ě které je ší řen program ke dni nabytí 
účinnosti tohoto zákona, se považuje za licenci k cel oplošnému zemskému digitálnímu televiznímu vysílání  
podle tohoto zákona; program z ůstává ve stejné síti elektronických komunikací, pok ud se držitel licence 
nedohodne s podnikateli zajiš ťujícími sí ť elektronických komunikací jinak. 
  
 2. Vysílání programu na základ ě licence k zemskému digitálnímu televiznímu vysílán í ud ělené p řede 
dnem dokon čení p řechodu zemského analogového televizního vysílání na  zemské digitální televizní vysílání 
podle § 25 zákona č. 231/2001 Sb., ve zn ění ú činném ode dne nabytí ú činnosti tohoto zákona, nelze zahájit 
dříve než dnem následujícím po dni dokon čení p řechodu zemského analogového televizního vysílání na  zemské 
digitální televizní vysílání; vysílání však musí bý t zahájeno do 360 dn ů ode dne dokon čení p řechodu 
zemského analogového televizního vysílání na zemské  digitální televizní vysílání. 
  
 3. Licen ční řízení k provozování zemského digitálního televizníh o vysílání ší řeného 
prost řednictvím vysíla čů zahájená a pravomocn ě nedokon čená do dne nabytí ú činnosti tohoto zákona Rada 
pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada ") zastaví. 
  
 4. Rada ud ělí na žádost kompenza ční licenci k celoplošnému zemskému digitálnímu tele viznímu 
vysílání držiteli licence k celoplošnému zemskému a nalogovému a digitálnímu televiznímu vysílání, na 
základ ě které je ší řen program ke dni nabytí ú činnosti tohoto zákona, který 
  
a) do t ří m ěsíc ů ode dne nabytí ú činnosti na řízení vlády, kterým se stanoví Technický plán p řechodu zemského 
analogového televizního vysílání na zemské digitáln í televizní vysílání, doru čí Rad ě písemné prohlášení, 
že vrátí soubor technických parametr ů vysílání stanovený v licenci v souladu s Technický m plánem p řechodu 
zemského analogového televizního vysílání na zemské  digitální televizní vysílání, a písemný závazek 
ukon čit zemské analogové televizní vysílání do 10. října 2010, p řípadn ě do pozd ějšího termínu stanoveného 
v Technickém plánu p řechodu zemského analogového televizního vysílání na  zemské digitální televizní 
vysílání a 
  
b) spl ňuje podmínky stanovené v § 13 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. 
  
 5. Kompenza ční licenci ud ělí Rada na žádost rovn ěž osob ě, 
  
a) které byla p řede dnem nabytí ú činnosti tohoto zákona ud ělena licence k celoplošnému zemskému digitálnímu 
televiznímu vysílání rozhodnutím Rady, proti n ěmuž byla podána žaloba, a 
  
b) která spl ňuje podmínky stanovené v § 13 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. 
  
 6. Žádost o ud ělení kompenza ční licence krom ě obecných náležitostí podání obsahuje náležitosti 
žádosti o licenci podle § 14 odst. 1 až 4 zákona č. 231/2001 Sb.; podklady, které má Rada k dispozici , 
se nep ředkládají. Ú častníkem řízení o ud ělení kompenza ční licence je pouze žadatel. Rada ud ělí kompenza ční 
licenci do 60 dn ů ode dne podání žádosti. Rozhodnutí Rady obsahuje n áležitosti podle § 18 odst. 3 a 4 
zákona č. 231/2001 Sb. O ší ření programu v síti elektronických komunikací je ú častník řízení o ud ělení 
kompenza ční licence podle bodu 4 oprávn ěn jednat s podnikatelem zajiš ťujícím sí ť elektronických komunikací 
i p řede dnem vydání rozhodnutí o ud ělení kompenza ční licence. V p řípad ě kompenza ční licence podle bodu 
4 stanoví Rada licen ční podmínky podle žádosti. Rozhodnutí Rady o ud ělení kompenza ční licence podle bodu 
5 obsahuje licen ční podmínky pro vysílání shodné s podmínkami stanov enými v rozhodnutí o ud ělení licence 
k celoplošnému zemskému digitálnímu televiznímu vys ílání, proti n ěmuž byla podána žaloba; program se 
umístí ve stejné síti elektronických komunikací, po kud se držitel kompenza ční licence nedohodne s 
podnikateli zajiš ťujícími sí ť elektronických komunikací jinak. 
  
 7. Držitel kompenza ční licence je povinen zahájit vysílání do 360 dn ů ode dne ud ělení kompenza ční 
licence. 
  
 8. Kompenza ční licence zaniká 
  
a) dnem dokon čení p řechodu zemského analogového televizního vysílání na  zemské digitální televizní 
vysílání, 
  
b) uplynutím lh ůty 360 dn ů ode dne jejího ud ělení, nezahájí-li její držitel v této lh ůt ě vysílání, nebo 
  
c) z d ůvod ů uvedených v § 24 zákona č. 231/2001 Sb. 
 Neukon čí-li držitel kompenza ční licence podle bodu 4 zemské analogové televizní vysílání 
nejpozd ěji 10. října 2010, kompenza ční licence uplynutím této lh ůty zaniká. Tato kompenza ční licence 
nezaniká, stanoví-li vláda v na řízení, kterým se vydává Technický plán p řechodu zemského analogového 
televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání pozd ější den dokon čení p řechodu zemského 
analogového televizního vysílání na zemské digitáln í televizní vysílání a nemožnost ukon čit zemské 
analogové televizní vysílání nejpozd ěji 10. října 2010 byla vyvolána okolnostmi nezp ůsobenými držitelem 
této kompenza ční licence. Kompenza ční licence podle bodu 5 zaniká rovn ěž dnem, kdy její držitel zahájil 
zemské digitální televizní vysílání na základ ě licence uvedené v bodu 5 písm. a); nezahájí-li jej í držitel 
zemské digitální televizní vysílání na základ ě licence uvedené v bodu 5 písm. a) do 360 dn ů ode dne, kdy 
zanikl odkladný ú činek podané žaloby, zaniká jeho kompenza ční licence uplynutím této lh ůty. 



  
 9. Podnikatel sít ě elektronických komunikací zajiš ťující ší ření zemského digitálního televizního 
vysílání ur čeného pro p říjem na koncovém mobilním telekomunika čním za řízení (mobilní telefonní p řístroj) 
a provozovatel p řevzatého vysílání v kabelovém systému je p ři vytvá ření nejnižší programové nabídky 
povinen zajistit, aby v ní bylo zahrnuto vysílání v šech celoplošných zemských digitálních program ů 
nechrán ěných systémem podmín ěného p řístupu, které provozovatel celoplošného vysílání ší ří na základ ě 
licence k celoplošnému zemskému digitálnímu televiz nímu vysílání nebo na základ ě kompenza ční licence. 
Provozovatel celoplošného vysílání je povinen posky tnout uvedené programy podnikateli sít ě elektronických 
komunikací zajiš ťujícímu ší ření zemského digitálního televizního vysílání ur čeného pro p říjem na koncovém 
mobilním telekomunika čním za řízení (mobilní telefonní p řístroj) a provozovateli p řevzatého vysílání 
bezplatn ě a podnikatel sít ě elektronických komunikací zajiš ťující ší ření zemského digitálního televizního 
vysílání ur čeného pro p říjem na koncovém mobilním telekomunika čním za řízení (mobilní telefonní p řístroj) 
a provozovatel p řevzatého vysílání jsou povinni uvedené programy ve své nejnižší programové nabídce 
bezplatn ě umístit. Povinnosti podnikatele sít ě elektronických komunikací zajiš ťujícího ší ření zemského 
digitálního televizního vysílání ur čeného pro p říjem na koncovém mobilním telekomunika čním za řízení 
(mobilní telefonní p řístroj) a provozovatele p řevzatého vysílání v kabelovém systému a provozovate le 
celoplošného vysílání stanovené v tomto bodu zanika jí dnem dokon čení p řechodu zemského analogového 
televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání, nastane-li tento den d říve než 31. prosince 
2011, jinak dnem 31. prosince 2011. Práva a povinno sti vyplývající z ustanovení čl. II bodu 10 zákona 
č. 235/2006 Sb. z ůstávají nedot čeny. 
  
 10. Držiteli licence k celoplošnému zemskému analo govému a digitálnímu televiznímu vysílání, na 
základ ě které je ší řen program ke dni nabytí ú činnosti tohoto zákona, Rada na žádost dobu platnost i této 
licence v části oprav ňující k zemskému digitálnímu televiznímu vysílání p rodlouží o dobu 8 let, je-li 
tento držitel zárove ň držitelem kompenza ční licence podle bodu 4. Žádost lze podat do 6 m ěsíc ů ode dne, 
kdy rozhodnutí Rady o ud ělení kompenza ční licence nabude právní moci. Ú častníkem řízení o prodloužení 
licence je pouze žadatel. Rozhodnutí o prodloužení doby platnosti licence Rada vydá do 60 dn ů ode dne 
podání žádosti. Právní ú činky rozhodnutí Rady o prodloužení doby platnosti l icence zanikají dnem zániku 
kompenza ční licence s výjimkou d ůvodu zániku uvedeného v bodu 8 písm. a) a c). 
  
 11. Do dne dokon čení p řechodu zemského analogového televizního vysílání na  zemské digitální 
televizní vysílání se do vysílacího času vyhrazeného reklam ě pro ú čely § 50 odst. 1 až 3 zákona č. 231/2001 
Sb. nezapo čítává vysílání televizních šot ů vysílaných v rámci informa ční kampan ě k p řechodu na digitální 
televizní vysílání, které obsahují informace pro di váky o podmínkách a d ůsledcích p řechodu na zemské 
digitální televizní vysílání. 
  
 12. Čas vyhrazený reklam ě v televizním vysílání provozovatele vysílání ze zá kona na programu ČT 
1 nesmí v období ode dne nabytí ú činnosti tohoto zákona do prvního dne kalendá řního m ěsíce následujícího 
po dni dokon čení p řechodu zemského analogového televizního vysílání na  zemské digitální televizní vysílání 
přesáhnout 0,75 % denního vysílacího času. Čas vyhrazený reklam ě v televizním vysílání provozovatele 
vysílání ze zákona na ostatních programech nesmí v období ode dne nabytí ú činnosti tohoto zákona do prvního 
dne kalendá řního m ěsíce následujícího po dni dokon čení p řechodu zemského analogového televizního vysílání 
na zemské digitální televizní vysílání p řesáhnout 0,5 % denního vysílacího času na každém z t ěchto 
program ů. Provozovatel vysílání ze zákona m ůže podíl podle p ředchozích ustanovení zvýšit vysíláním 
teleshoppingu až na 5 % denního vysílacího času na každém z vysílaných program ů. Vysílání reklam a 
teleshoppingových šot ů u provozovatele vysílání ze zákona v dob ě od 19.00 hodin do 22.00 hodin nesmí 
překro čit 6 minut v pr ůběhu jedné vysílací hodiny na každém z vysílaných pro gramů. 
  

Čl.II zákona č. 196/2009 Sb. 
 

Přechodná ustanovení 
 

 1. Provozovatel rozhlasového vysílání s licencí, k terý vysílá na základ ě licence ud ělené mu Radou 
pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada “) p řede dnem nabytí ú činnosti tohoto zákona a který 
se písemn ě zaváže, že bude ve svém vysílání podporovat p řechod na zemské digitální rozhlasové vysílání 
a na základ ě usnesení vlády o p řechodu na zemské digitální rozhlasové vysílání ukon čí analogové vysílání, 
je oprávn ěn písemn ě požádat Radu o ud ělení transforma ční licence, na základ ě které bude oprávn ěn vysílat 
do 10. října 2025. Ú častníkem řízení o ud ělení transforma ční licence je pouze žadatel. Správní poplatky 
při ud ělení transforma ční licence se řídí stejnými pravidly jako p ři ud ělení nové licence. 
  
 2. Žádost o ud ělení transforma ční licence obsahuje krom ě obecných náležitostí podání náležitosti 
žádosti o licenci podle § 14 odst. 1 až 4 zákona č. 231/2001 Sb.; podklady, které má Rada k dispozici , 
se nep ředkládají. Žádost o transforma ční licenci musí být Rad ě doru čena v období od po čátku 24. do konce 
18. m ěsíce p řed pozbytím platnosti stávající licence. 
  
 3. V žádosti o transforma ční licenci m ůže provozovatel rozhlasového vysílání s licencí zár ove ň 
požádat o souhlas se zm ěnou právní formy spole čnosti; Rada žádosti vyhoví, p ůjde-li o zm ěnu na akciovou 
spole čnost s akciemi zn ějícími na jméno nebo na spole čnost s ru čením omezeným. Fyzická osoba, která je 
provozovatelem rozhlasového vysílání s licencí, m ůže v žádosti o transforma ční licenci zárove ň požádat, 
aby licence, která jí byla ud ělena, byla p řevedena na právnickou osobu; Rada žádosti vyhoví po uze v p řípad ě, 
že p ůjde o právnickou osobu, v níž má fyzická osoba 100 % majetkovou ú čast. 
  
 4. Rada ud ělí transforma ční licenci do 60 dn ů ode dne podání žádosti. Rozhodnutí Rady o ud ělení 
transforma ční licence obsahuje náležitosti podle § 18 odst. 3 a 4 zákona č. 231/2001 Sb. Rozhodnutí Rady 
o ud ělení transforma ční licence obsahuje licen ční podmínky pro vysílání shodné s podmínkami stanov enými 
v rozhodnutí o ud ělení licence, na základ ě které provozovatel rozhlasového vysílání vysílá s výjimkou 
doby, na kterou se licence ud ěluje podle § 18 odst. 4 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb. Pokud Rada ve stanovené 
lh ůt ě nerozhodne, má se za to, že transforma ční licence byla na základ ě podané žádosti ud ělena k poslednímu 
dni stanovené lh ůty podle v ěty první. 
  



 5. Transforma ční licence zaniká 
  
a) dnem 10. října 2025, 
  
b) z d ůvod ů uvedených v § 24 zákona č. 231/2001 Sb. 
  
 6. Rada je oprávn ěna vydat licenci k rozhlasovému vysílání ší řenému prost řednictvím vysíla čů 
analogov ě tak, aby její platnost, a to i v četn ě prodloužení podle § 12 zákona č. 231/2001 Sb., skon čila 
nejpozd ěji 10. října 2025. 
  
 7. Rada rozhodne o odebrání transforma ční licence, pokud provozovatel vysílání opakovan ě poruší 
sv ůj písemný závazek podle bodu 1 nebo neukon čí analogové vysílání ve stanoveném termínu podle us nesení 
vlády. 
  
 8. Programové licen ční podmínky provozovatel ů vysílání s licencí, platné p řed ú činností tohoto 
zákona, které umož ňují provozovatel ům vysílání s licencí p řebírat program nebo části programu od 
provozovatele vysílání ze zákona, nejsou tímto záko nem dot čeny. 
  

§ 21 zákona č. 132/2010 Sb. 
 

Přechodná ustanovení 
 

 (1) Právnická nebo fyzická osoba, která ke dni nab ytí ú činnosti tohoto zákona poskytuje službu 
spo čívající v nabídce televizního programu prost řednictvím p řenosového systému uvedeného v § 12 odst. 
3 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., ve zn ění ú činném ode dne nabytí ú činnosti tohoto zákona, (dále jen 
„osoba poskytující televizní program“), a tato služ ba se dnem nabytí ú činnosti tohoto zákona považuje 
za provozování televizního vysílání, je povinna dor učit Rad ě pro rozhlasové a televizní vysílání (dále 
jen „Rada“) do 60 dn ů ode dne nabytí ú činnosti tohoto zákona žádost o ud ělení licence k provozování 
televizního vysílání podle § 25 zákona č. 231/2001 Sb., ve zn ění ú činném ode dne nabytí ú činnosti tohoto 
zákona. Pokud osoba poskytující televizní program p ovinnost podle v ěty první nesplní, je povinna 
poskytování televizního programu ukon čit nejpozd ěji dnem následujícím po dni, jímž uplyne lh ůta pro 
spln ění této povinnosti. Osoba poskytující televizní pro gram, která povinnost podle v ěty první splní, 
avšak Rada rozhodne, že jí licenci k provozování te levizního vysílání neud ělí, je povinna poskytování 
televizního programu ukon čit do 30 dn ů ode dne, kdy jí bylo rozhodnutí Rady doru čeno. 
  
 (2) Provozovatel televizního vysílání prost řednictvím kabelového systému, v jehož licenci není 
územní rozsah vysílání stanoven údaji podle § 14 od st. 1 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb., ve zn ění ú činném 
ode dne nabytí ú činnosti tohoto zákona, je povinen tyto údaje Rad ě doru čit do 60 dn ů ode dne nabytí ú činnosti 
tohoto zákona; nespln ění této povinnosti se považuje za porušení licen čních podmínek. Rada licenci 
provozovatele televizního vysílání prost řednictvím kabelového systému doplní o údaje podle v ěty první 
do 60 dn ů ode dne, kdy jí byly tyto údaje doru čeny. 
  
 (3) Provozovatel televizního vysílání s licencí, j ehož vysílání není zcela nebo p řevážn ě sm ěrováno 
pouze na území České republiky, nebo jehož hlavním jazykem vysílání  není čeština, je povinen doru čit Rad ě 
do 60 dn ů ode dne nabytí ú činnosti tohoto zákona údaje podle § 14 odst. 1 písm . j) zákona č. 231/2001 
Sb., ve zn ění ú činném ode dne nabytí ú činnosti tohoto zákona; nespln ění této povinnosti se považuje za 
porušení licen čních podmínek. Rada licenci provozovatele televizní ho vysílání s licencí doplní o údaje 
podle v ěty první do 60 dn ů ode dne, kdy jí tyto údaje byly doru čeny, a bezodkladn ě informuje regula ční 
orgán členského státu Evropské unie, na jehož území je tel evizní vysílání zcela nebo p řevážn ě sm ěrováno. 
  
 (4) Řízení zahájená p řede dnem nabytí ú činnosti tohoto zákona se dokon čí podle dosavadních právních 
předpis ů. 
  
 (5) Ustanovení § 53a zákona č. 231/2001 Sb., ve zn ění ú činném ode dne nabytí ú činnosti tohoto 
zákona, se nevztahuje na po řady vyrobené do konce roku 2009. 
  

Čl. VIII zákona č. 153/2010 Sb. 
 

Přechodná ustanovení 
 

 1. V dob ě p řechodu zemského analogového televizního vysílání na  zemské digitální televizní 
vysílání je provozovatel televizního vysílání s lic encí a provozovatel televizního vysílání ze zákona 
povinen zajistit, aby p ři ší ření jeho televizního programu prost řednictvím vysíla čů nebylo pokrytí území 
signálem zemského analogového televizního vysílání1 ) uskute čňováno mimo rámec stanovený na řízením vlády 
o technickém plánu p řechodu2) tam, kde je umožn ěno pokrytí území signálem digitálního televizního 
vysílání1). 
  
 2. Obdrží-li Rada pro rozhlasové a televizní vysíl ání podn ět o porušení podmínek dle bodu 1, zahájí 
řízení o omezení souboru technických parametr ů vysílání. Zahájení řízení Rada pro rozhlasové a televizní 
vysílání oznámí Českému telekomunika čnímu ú řadu, od n ěhož si vyžádá závazné stanovisko. Podává-li podn ět 
podle v ěty první Český telekomunika ční ú řad, p řipojuje k n ěmu závazné stanovisko bez vyžádání. 
  
 3. Český telekomunika ční ú řad zahájí řízení o odn ětí individuálních oprávn ění k využívání 
rádiových kmito čt ů podle § 19 odst. 4 písm. a) zákona č. 127/2005 Sb., ve zn ění ú činném ode dne nabytí 
účinnosti tohoto zákona, pokud se porušení podmínek d le bodu 1 dopustí provozovatel televizního vysílání  
ze zákona. 
  
 4. Licen ční řízení k provozování zemského digitálního rozhlasové ho vysílání ší řeného 
prost řednictvím vysíla čů zahájená a pravomocn ě nedokon čená do dne nabytí ú činnosti tohoto zákona Rada 
pro rozhlasové a televizní vysílání zastaví. 



  
 _______________ 
 1) Vyhláška č. 163/2008 Sb., o zp ůsobu stanovení pokrytí signálem zemského televizníh o vysílání. 
 
 2) Na řízení vlády č. 161/2008 Sb., o technickém plánu p řechodu zemského analogového televizního vysílání na  
zemské digitální televizní vysílání (na řízení vlády o technickém plánu p řechodu). 
 
____________________ 
  
1) Sm ěrnice Rady 89/552/EHS ze dne 3. října 1989 o koordinaci n ěkterých právních a správních p ředpis ů členských stát ů 
upravujících provozování televizního vysílání. 
  
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/36/ES ze dne 30. června 1997, kterou se m ění sm ěrnice Rady 89/552/EHS o koordinaci 
některých právních a správních p ředpis ů členských stát ů upravujících provozování televizního vysílání. 
  
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/65/ES ze dn e 11. prosince 2007, kterou se m ění sm ěrnice Rady 89/552/EHS o 
koordinaci n ěkterých právních a správních p ředpis ů členských stát ů upravujících provozování televizního vysílání. 
  
1a) Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o z měně n ěkterých souvisejících zákon ů (zákon o elektronických 
komunikacích), ve zn ění pozd ějších p ředpis ů. 
  
1b) Zákon č. 206/2005 Sb., o ochran ě n ěkterých služeb v oblasti rozhlasového a televizního  vysílání a služeb informa ční 
spole čnosti. 
  
1c) § 12 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické služb ě. 
  
1d) § 3 odst. 3 zákona č. 483/1991 Sb., ve zn ění pozd ějších p ředpis ů, a § 3 odst. 4 zákona č. 484/1991 Sb., ve zn ění 
pozd ějších p ředpis ů. 
  
1e) Zákon č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službá ch na vyžádání a o zm ěně n ěkterých zákon ů (zákon o 
audiovizuálních mediálních službách na vyžádání). 
  
2) Zákon č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o zm ěně dalších zákon ů. 
  
3) Zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve zn ění pozd ějších p ředpis ů. 
  
4) Zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve zn ění pozd ějších p ředpis ů. 
  
4a) § 2 odst. 3 obchodního zákoníku. 
  
4b) Evropská úmluva o p řeshrani ční televizi, ve zn ění Protokolu pozm ěňujícího Evropskou úmluvu o p řeshrani ční televizi, 
vyhlášená pod č. 57/2004 Sb. m. s. 
  
4c) Čl. 43 a následující Smlouvy o založení Evropského s pole čenství vyhlášené v Ú ředním v ěstníku Evropských spole čenství 
č. C 340 dne 10. listopadu 1997. 
  
4d) § 21 odst. 1, 2, 4 a 5, § 22 a následující obch odního zákoníku. 
  
4e) § 21 odst. 1, 2, 4 a 5, § 22 a následující obch odního zákoníku. 
  
4f) § 72 zákona č. 127/2005 Sb. 
  
5) Nap říklad zákon č. 101/2000 Sb., o ochran ě osobních údaj ů a o zm ěně n ěkterých zákon ů, ve zn ění pozd ějších p ředpis ů, 
zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve zn ění pozd ějších p ředpis ů. 
  
5a) Na řízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány  p říslušnými pro 
vymáhání dodržování zákon ů na ochranu zájm ů spot řebitele (na řízení o spolupráci v oblasti ochrany spot řebitele). 
  
6) Zákon č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví n ěkteré další p ředpoklady pro výkon n ěkterých funkcí ve státních orgánech 
a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve zn ění pozd ějších 
předpis ů. 
  
7) Zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spo jených s výkonem funkce p ředstavitel ů státní moci a n ěkterých 
státních orgán ů a soudc ů, ve zn ění pozd ějších p ředpis ů. 
  
8) Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpo čtových pravidlech a o zm ěně n ěkterých souvisejících zákon ů (rozpo čtová pravidla), 
ve zn ění pozd ějších p ředpis ů. 
  
8a) Zákon č. 218/2002 Sb., o služb ě státních zam ěstnanc ů ve správních ú řadech a o odm ěňování t ěchto zam ěstnanc ů a ostatních 
zaměstnanc ů ve správních ú řadech (služební zákon). 
  
§ 29 a 40 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád). 
  
9) Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech. 
  
9a) § 303 odst. 2 písm. b) zákoníku práce. 
  
9b) § 65 a následující zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní. 
  
9b) § 21 odst. 4 a 5 obchodního zákoníku. 
  
9c) § 65 a následující zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní. 
  
9d) Čl. VIII zákona č. 153/2010 Sb., kterým se m ění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o z měně n ěkterých 
souvisejících zákon ů (zákon o elektronických komunikacích), ve zn ění pozd ějších p ředpis ů, a n ěkteré další zákony. 
  
9e) § 81 až 102 a § 152 správního řádu. 
  
9f) Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejst říku trest ů, ve zn ění pozd ějších p ředpis ů. 
  
11a) § 66a obchodního zákoníku. 



  
12) Čl. 3 písm. b) na řízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány  
příslušnými pro vymáhání dodržování zákon ů na ochranu zájm ů spot řebitele (na řízení o spolupráci v oblasti ochrany 
spot řebitele). 
  
13) Čl. 3 písm. k) na řízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány  
příslušnými pro vymáhání dodržování zákon ů na ochranu zájm ů spot řebitele (na řízení o spolupráci v oblasti ochrany 
spot řebitele). 
  
14) Čl. 24 Evropské úmluvy o p řeshrani ční televizi, ve zn ění Protokolu pozm ěňujícího Evropskou úmluvu o p řeshrani ční 
televizi. 
  
15) Čl. 24 bis Evropské úmluvy o p řeshrani ční televizi, ve zn ění Protokolu pozm ěňujícího Evropskou úmluvu o p řeshrani ční 
televizi. 
  
16) Čl. 3 odst. 1 sm ěrnice Evropského parlamentu a Rady 89/552/EHS ze dn e 3. října 1989 o koordinaci n ěkterých právních 
a správních p ředpis ů členských stát ů upravujících poskytování audiovizuálních mediálníc h služeb (sm ěrnice o 
audiovizuálních mediálních službách), ve zn ění sm ěrnice Evropského parlamentu a Rady 97/36/ES a sm ěrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2007/65/ES. 
  
17) Čl. 23a sm ěrnice Evropského parlamentu a Rady 89/552/EHS ze dn e 3. října 1989 o koordinaci n ěkterých právních a 
správních p ředpis ů členských stát ů upravujících poskytování audiovizuálních mediálníc h služeb (sm ěrnice o 
audiovizuálních mediálních službách), ve zn ění sm ěrnice Evropského parlamentu a Rady 97/36/ES a sm ěrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2007/65/ES. 
  
18) Čl. 3 odst. 2 a 3 sm ěrnice Evropského parlamentu a Rady 89/552/EHS ze dn e 3. října 1989 o koordinaci n ěkterých právních 
a správních p ředpis ů členských stát ů upravujících poskytování audiovizuálních mediálníc h služeb (sm ěrnice o 
audiovizuálních mediálních službách), ve zn ění sm ěrnice Evropského parlamentu a Rady 97/36/ES a sm ěrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2007/65/ES.  


