Zápis z 22. zasedání 2017, konaného dne 19. 12. 2017
Přítomni: Bezouška, Jaklová, Jehlička, Kasalová, Krejčí, Mencl, Nastoupilová, Novák,
Poledníček, Richterová, Svoboda, Šincl, Zvěřinová
Omluveni:
Ověřovatel: Bartoš

1. RRTV/2017/1144/bla: Schválení programu 22. zasedání 2017
- Rada schvaluje program ve znění projednaných změn
13-0-0
2. RRTV/2017/1118/vis: TV Nova s.r.o. - monitoring programu Nova 2 dne 3. listopadu
2017 v úseku 8-18 hodin
- Rada se seznámila s monitoringem vysílání programu Nova 2 provozovatele TV Nova
s.r.o. dne 3. listopadu 2017 v úseku od 8:00:00 do 18:07:41 hodin.
13-0-0
3. RRTV/2017/1123/nej: Analýza kontinuálního úseku vysílání Prima love ze dne
1.12.2017, časového úseku 10 - 20 hodin.
- Rada se seznámila s monitoringem kontinuálního úseku vysílání programu Prima love
provozovatele FTV Prima, spol. s r.o. ze dne 1. prosince 2017, časového úseku 10.00 –
20.00 hodin.
13-0-0
4. RRTV/2017/1107/kro: FTV Prima, spol. s r.o. / Prima ZOOM / kontinuál / 1. 12. 2017 od
6.00 do 18.00 hod.
- Rada se seznámila s analýzou vysílání programu Prima ZOOM provozovatele vysílání
FTV Prima, spol. s r.o., ze dne 1. 12. 2017 od 6.00 do 18.00 hod.
12-0-0
5. RRTV/2017/1099/kro: TKR Jašek, s.r.o. / Infokanál Obce Hošťálková, Infokanál Obce
Kateřinice, Infokanál Obce Ratiboř, Infokanál Obce Střítež nad Bečvou, Infokanál Obce
Zašová, Infokanál Obce Pržno, INFO Těšetice, Vojnice
- Rada se seznámila s analýzou kontinuálního úseku vysílání programů Infokanál Obce
Hošťálková, Infokanál Obce Kateřinice, Infokanál Obce Ratiboř, Infokanál Obce Střítež
nad Bečvou, Infokanál Obce Zašová, Infokanál Obce Pržno, INFO Těšetice, Vojnice a
Rataje provozovatele vysílání TKR Jašek, s.r.o., IČ: 25385780, se sídlem Nádražní 628,
756 61 Rožnov pod Radhoštěm, ze dnů 1.–2. října 2017 od 00.00 hod. do 24.00 hod.
13-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané
ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č.
231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele TKR Jašek, s.r.o., IČ:
25385780, se sídlem Nádražní 628, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, na porušení
podmínek licence, neboť na záznamu vysílání programu INFO Těšetice, Vojnice a Rataje
z časového období 1.–2. října 2017 od 00.00 hod. do 24.00 hod. nebylo zařazeno
obrazové zpravodajství ve smyslu pohyblivého audiovizuálního záznamu událostí, které
má být dle licenčních podmínek vysíláno denně v konkrétně stanoveném čase. Rada
stanovuje lhůtu k nápravě 30 dní ode dne doručení tohoto upozornění.
13-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané
ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování

rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č.
231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele TKR Jašek, s.r.o., IČ:
25385780, se sídlem Nádražní 628, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, na porušení
podmínek licence, neboť stopáž videotextové smyčky na záznamu vysílání programu
Infokanál Obce Hošťálková z časového období 1.–2. října 2017 od 00.00 hod. do 24.00
hod. byla 00.53.15 hod. a stopáž videotextové smyčky na záznamu vysílání programu
Infokanál Obce Ratiboř z časového období 1.–2. října 2017 od 00.00 hod. do 24.00 hod.
byla 01.04.16 hod., přestože licenční podmínky obou programů uvádějí, že videotextová
smyčka bude v rozsahu maximálně 25 minut. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 30 dní ode
dne doručení tohoto upozornění.
13-0-0
6. RRTV/2017/1098/nej: Analýza kontinuálního úseku vysílání programu CMS TV
provozovatele Petra Horáka ze dnů 29. – 30. října 2017, časového úseku od 00.00 do
24.00 hodin.
- Rada se seznámila s analýzou kontinuálního úseku vysílání programu CMS TV
provozovatele Petra Horáka z období od 29. do 30. října 2017.
13-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané
ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č.
231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele Petra Horáka, IČ: 13175378,
se sídlem Purkyňova 2117, Svitavy, PSČ 568 02, na porušení § 32 odst. 1 písm. l) zákona
č. 231/2001., kterého se dopustil tím, že na vyžádání nezaslal kontinuální úsek vysílání
CMS TV ze dnů 29. – 30. října 2017 v časovém úseku od 00.00 do 24.00 hodin, nýbrž
pouze záznamy jednotlivých pořadů a dalších částí vysílání, bez přesného určení, kdy byl
který odvysílán, takže není možno vyhodnotit skutečnou podobu odvysílaného obsahu,
resp. přesnou podobu vysílací smyčky. Dle stanoviska Rady, vydaného podle § 5 písm.
z) zákona č. 231/2001 Sb., se pojmem „záznamy všech pořadů včetně dalších částí
vysílání“, rozumí kompletní záznam kontinuálního úseku vysílání, tedy záznam vysílání v
podobě, v jaké byl distribuován divákovi, tj. včetně všech pořadů, dalších částí vysílání a
loga programu, zaznamenaný v reálném čase, bez jakýchkoli střihových či jiných
technických úprav. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní od doručení tohoto upozornění.
13-0-0
7.
2015/1080/had/ČES:
ČESKÁ
LÉKÁRNA
HOLDING,
a.s./„Dr.
Max“/1.9.2015/10:04:20/Televize Barrandov/klamavá obchodní praktika-přerušené
řízené
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání oznamuje, že v rámci správního řízení sp. zn.
2015/1080/had/ČES, vedeného z moci úřední se společností ČESKÁ LÉKÁRNA
HOLDING, a.s., IČ: 28511298, sídlem Palackého třída 924/105, Královo Pole, 612 00
Brno, pro možné porušení § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 40/1995 Sb., kterého se mohla
dopustit zadáním reklamního spotu „Dr. Max“, premiérově odvysílaného dne 1. září 2015
v čase 10:04:20 na programu Televize Barrandov, pominuly důvody přerušení řízení, o
němž Rada rozhodla usnesením ze dne 7. června 2016, č. j. 4915/2016. Účastníku řízení
se stanovuje lhůta 30 dnů, ode dne doručení tohoto oznámení, pro seznámení s podklady
řízení a případné vyjádření ve věci.
11-0-0
8. RRTV/2017/806/loj: INFOKANÁL Měřín a Nárameč_18_19.6. 2017_00.00 do 24.00
_nezařazoval Videopořad_rozpor s LP
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v
rámci své působnosti dané § 5 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen
zákon č. 231/2001 Sb.), dle § 60 odst. 2 písm. g) a § 60 odst. 7 písm. b) zákona č.

231/2001 Sb., v platném znění, v řízení o přestupku vedeném podle zákona č. 250/2016
Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (dále jen „zákon o odpovědnosti za
přestupky“), rozhodla takto: I. Obviněná společnost iDST, s.r.o., IČ: 25555855, se sídlem
Záviškova 428/3, 58601 Velké Meziříčí, se uznává vinnou v souladu s § 60 odst. 2 písm.
g) zákona č. 231/2001 Sb. pro porušení licenčních podmínek, kterého se dopustila tím,
že ve dnech 18. a 19. června 2017 od 00:00 do 24:00 hodin nezařazovala do programu
INFOKANÁL pro katastrální území Měřín a Nárameč v katastrálním území Měřín
Videopořad, který podle Dalších programových podmínek licence má být součástí tohoto
programu. II. Za přestupek se pachateli v souladu s § 60 odst. 7 písm. b) zákona č.
231/2001 Sb., ukládá pokuta ve výši 20 000,- Kč. Pokuta je splatná ve lhůtě 30 dnů ode
dne právní moci tohoto rozhodnutí na účet 3754-19223001/0710, variabilní symbol
2017806. V souladu s ustanovením § 79 odst. 5 zákona č. 250/2016 Sb., správní řád, a
§ 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb. uložila Rada účastníku řízení povinnost uhradit paušální
částku nákladů správního řízení ve výši 1 000,- Kč na účet č. 3711-19223001/0710,
variabilní symbol 2017806. Úhrada nákladů je splatná do pěti pracovních dnů ode dne
doručení tohoto rozhodnutí.
13-0-0
9. RRTV/2017/309/pim: ITV SOLUTIONS SERVICES s.r.o./Mediální gramotnost 2016/
neposkytnutí informací/zastavení správního řízení
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v
rámci své působnosti dané § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů a podle ustanovení § 66
odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, vydala dne 19. prosince 2017 toto usnesení:
Rada zastavuje správní řízení s provozovatelem ITV SOLUTIONS SERVICES s.r.o., IČ:
24217671, se sídlem náměstí Přátelství 1518/3, 102 00 Praha 10, vedené pro možné
porušení § 32 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit tím, že na
písemnou výzvu Rady neposkytl informace o opatřeních přijatých na podporu mediální
gramotnosti, neboť provozovateli byla odňata licence k provozování televizního vysílání
a odpadl tak důvod správního řízení.
13-0-0
10. RRTV/2017/887/loj: Duel Jaromíra Soukupa_7. září 2017_PP v politicky diskusím
pořadu_podání vysvětlení
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele Barrandov Televizní Studio
a. s., jakým způsobem je do pořadu Duel Jaromíra Soukupa (odvysílaného např. 7. září
2017) umístěn produkt a jak toto umístění zohledňuje ustanovení § 53a odst. 1 písm. a)
zákona č. 231/2001 Sb., které stanovuje, že umístění produktu je v pořadech přípustné
pouze v kinematografických dílech, ve filmech a seriálech vytvořených pro televizní
vysílání nebo pro audiovizuální mediální služby na vyžádání, ve sportovních a zábavných
pořadech, a to za podmínky, že se nejedná o pořady pro děti.
11-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v
rámci své působnosti dané § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen
zákon č. 231/2001 Sb.), v souladu s ustanovením § 78 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb.,
zákona o přestupcích a řízení o nich (dále jen zákon č. 250/2016 Sb.), rozhodla zahájit s
provozovatelem Barrandov Televizní Studio a.s., IČ 41693311, sídlem Kříženeckého
náměstí 322/5, Praha, PSČ 15200, řízení o přestupku z moci úřední pro možné porušení
ustanovení § 48 odst. 1 písm. h) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit tím,
že v pořadu Duel Jaromíra Soukupa, odvysílaném dne 7. září 2017 v čase od 20:50 hodin
na programu Televize Barrandov, zařadil prezentaci titulů časopisů Týden, Sedmička,
Exkluziv a dalších, která měla propagační záměr. Tato prezentace naplňovala definiční
znaky skrytého obchodního sdělení.
13-0-0

11. RRTV/2017/929/rud: FTV Prima, spol. s r.o./Prima/Zprávy FTV Prima, reportáž
"Ministerstvo nevyužívá zdroje a zadržuje prostředky na prevenci nehod"/22.8.2017/od
18:55 hodin - VYSVĚTLENÍ
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele vysílání FTV Prima, spol. s
r. o., IČ 48115908, se sídlem Na Žertvách 24/132, Praha 8, PSČ 180 00, z jakého důvodu
se v pořadu Zprávy FTV Prima, respektive ve zpravodajském příspěvku nazvaném
„Ministerstvo nevyužívá a zadržuje prostředky na prevenci nehod“, odvysílaném dne 22.
srpna 2017 od 18:55 hodin na programu Prima neobjevilo vyjádření zástupce Fondu
zábrany škod či České kanceláře pojistitelů (jakožto správce Fondu) ve věci údajné
nedostatečné kontroly nakládání s penězi, které Fond posílá Ministerstvu dopravy.
13-0-0
12. RRTV/2017/1025/loj: Město Štětí_KTV Štětí_neuvedení ucelené informace o orgánu
dohledu_podáné vysvětlení
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele Město Štětí, z jakého důvodu
neinformuje ve vysílání programu KTV Štětí, popř. na svých webových stránkách
(www.steti.cz), o tom, že orgánem dohledu nad provozováním televizního vysílání je
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, tak jak stanovuje § 32 odst. 7 písm. c) zákona
č. 231/2001 Sb., resp. informuje pouze o tom, že Rada je orgánem dohledu nad
poskytováním audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání.
13-0-0
13. RRTV/2017/931/loj: Podání vysvětlení_HC Kabel_Infokanál Čejč, Infokanál
Hovorany, Informační centrum Tvrdonice a Informační studio obce Ostrovánky
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele HC KABEL, s.r.o., na
základě jakých smluvních ujednání či neformálních dohod zařadil do vysílání
videotextových smyček svých programů ze dnů 20. – 21. srpna 2017 následující sdělení:
Restaurace BESEDA (Infokanál Čejč, rubrika Pozvánka), Kamenická firma Tomalová
(Infokanál Hovorany, rubrika Informace), Penzion a vinárna U Kosíků (Informační centrum
Tvrdonice) a COOP Jednota Hodonín (Informační studio obce Ostrovánky, rubrika
Informace), resp. zda byla jmenovaná sdělení odvysílána za úplatu či obdobnou
protihodnotu.
13-0-0
14. RRTV/2017/976/loj: ENECOS, s. r. o._KTV Dukovany_4. a 5. května 2017_10.00_17.00
a 20.00 hodin_záznam z Hasičského plesu v Dukovanech_chybějící logo
- Rada se seznámila s monitoringem záznamu vysílání programu KTV Dukovany ze dne
4.5. a 5.5. 2017 provozovatele ENECOS, s.r.o., poskytnutého v reakci na vydané
upozornění na porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb.
13-0-0
15. RRTV/2017/1026/loj: AMC_Film+_Clavin_obchodní sdělení před 22.hodinou_reakce
na upozornění
- Rada se seznámila s reakcí provozovatele AMC Networks Central Europe s.r.o.,
doručenou Radě dne 7. prosince 2017, na vydané upozornění č.j. RRTV/15689/2017-loj
na porušení ustanovení § 49 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil
tím, že dne 16. července 2017 v čase 20:16:50 hodin na programu Film+ odvysílal
obchodní sdělení / reklamní spot Clavin Platinum, které bylo obchodním sdělením
obsahujícím propagaci doplňku stravy Clavin Platinum („PEVNÁ A RYCHLÁ EREKCE“,
„Clavin, ďábelská erekce. A klidně celou noc.“), a porušil tak povinnost zajistit, aby
obchodní sdělení týkající se erotických služeb, erotických výrobků a humánních léčivých
přípravků nebo doplňků stravy na podporu sexuální výkonnosti nebyla zařazována do
vysílání v době od 06.00 hodin do 22.00 hodin.
13-0-0

16. RRTV/2017/1121/rud: Česká pirátská strana/návrh na vydání předběžného opatření,
žaloba proti nečinnosti Rady
- Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 19. října 2017, č.j.
14A 58/2017, kterým byl zamítnut návrh České pirátské strany, IČ: 71339698, sídlem
Praha 3, Řehořova 943/19, PSČ 130 00, na vydání předběžného opatření podle
ustanovení § 38 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, a kterým byla zamítnuta
žaloba České pirátské strany proti nečinnosti správního orgánu dle ustanovení § 79 a
následujících soudního řádu správního.
13-0-0
17.
2014/1068/had/WAL:
WALMARK/Urinal
MEDICAL/Televize
Barrandov/11.8.2014/12:39:40/-nekalá praktika-50000 Kč
- Rada se seznámila s rozsudkem Nejvyššího správního soudu č. j. 4 As 273/2015 ze
dne 9. listopadu 2017, kterým byla zamítnuta kasační stížnost proti rozsudku Městského
soudu v Praze, č. j. 3 A 91/2015, ze dne 16. října 2015, jímž byla zamítnuta žaloba
společnosti WALMARK, a. s., se sídlem Oldřichovice 44, Třinec, IČ 00536016 proti
rozhodnutí Rady ze dne 14. 4. 2015, č. j. RRTV/2040/2015-VAL, o uložení pokuty ve výši
50 000 Kč, neboť zadáním reklamy na zdravotnický prostředek Urinal MEDICAL,
odvysílané dne 11. srpna 2014 v čase 12:39:40 hodin na programu Televize Barrandov,
se výše uvedená společnost dopustila porušení § 2 odst. 1 písm. c) zákona o regulaci
reklamy, kterým se zakazují nekalosoutěžní praktiky, ve spojení s ustanovením § 5 odst.
1 písm. b) a d) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, jelikož u tohoto produktu
byl deklarován léčebný účinek ve vztahu k infekcím močových cest.
13-0-0
18. RRTV/2017/1120/rud: Přehled uhrazených pokut za období od 1.1.2017 do 19.12.2017
- Rada se seznámila s přehledem uhrazených pokut za období od 1.1.2017 do
19.12.2017.
13-0-0
19. RRTV/2017/1113/bur: Rešerše kriminálních seriálů v pozemních celoplošných
televizních programech 2017
- Rada se seznámila s rešerší kriminálních seriálů ve vysílání celoplošných televizních
programů ČT1, ČT2, NOVA, Nova Cinema, fanda, Prima, Prima COOL, Prima love,
Televize Barrandov, BARRANDOV PLUS a KINO BARRANDOV v obdobích 16.–22.
ledna 2017, 20.–26. února 2017, 8.–14. května 2017, 12.–18. června 2017, 17.–23.
července 2017 a 9.–15. října 2017.
13-0-0
20. RRTV/2017/1109/loj: Přehled vývoje evropského mediálního prostoru za třetí čtvrtletí
kalendářního roku 2017
- Rada se seznámila s přehledem vývoje evropského mediálního prostoru za třetí
čtvrtletí kalendářního roku 2017.
13-0-0
21. RRTV/2017/1033/kus: Metropolitní s.r.o. - Vysíláme živě - vysvětlení - hospodářská
činnost
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením poskytovatele Metropolitní s.r.o., IČ: 481
72 481, se sídlem v Havlíčkově Brodě, Dobrovského 2366, PSČ 580 01, služby Vysíláme
živě, jakým způsobem je prostřednictvím služby umístěné na adrese
http://www.vysilamezive.cz vykonávána hospodářská činnost.
13-0-0
22. RRTV/2017/1074/kro: Analýza služby TV Blesk
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s analýzou audiovizuální
mediální služby na vyžádání TV Blesk poskytovatele CZECH NEWS CENTER a.s.

13-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané
ustanovením § 4 odst. 1 a odst. 2 písm. c) zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních
mediálních službách na vyžádání a o změně některých zákonů (dále jen zákon č.
132/2010 Sb.), v platném znění, a na základě ustanovení § 137 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, žádá poskytovatele CZECH NEWS CENTER a.s., IČ 40766713, sídlem
Praha, Komunardů 1584/42, PSČ 17000, jakožto poskytovatele audiovizuální mediální
služby na vyžádání TV Blesk, o podání vysvětlení, z jakého důvodu nezajistil, aby obsah
kategorií katalogu dané služby nazvaný Zábava, subkategorie Seriály a reality show,
konkrétně pak obsah videa s názvem Kajínek versus Klíma: Kdyby bylo na mě, lítaly by
pěsti!, umístěný dne 24. 11. 2017 do audiovizuální mediální služby na vyžádání TV Blesk,
byl rozeznatelný jako audiovizuální obchodní sdělení. Rada stanovuje poskytovateli lhůtu
pro podání vysvětlení 30 dnů ode dne doručení žádosti.
13-0-0
23. RRTV/2017/1075/kro: Analýza služby iSport TV
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s analýzou audiovizuální
mediální služby na vyžádání iSport TV poskytovatele CZECH NEWS CENTER a.s.
13-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané
ustanovením § 4 odst. 1 a odst. 2 písm. c) zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních
mediálních službách na vyžádání a o změně některých zákonů (dále jen zákon č.
132/2010 Sb.), v platném znění, a na základě ustanovení § 137 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, žádá poskytovatele CZECH NEWS CENTER a.s., IČ 40766713, sídlem
Praha, Komunardů 1584/42, PSČ 17000, o podání vysvětlení, v jakém obchodním vztahu
je se subjektem DIGI TV s pořadem NEJ góly Premier League: De Bruyneho dělovka,
krásná akce Chelsea i Salahův obstřel, umístěný dne 21. 11. 2017 do audiovizuální
mediální služby na vyžádání iSport TV, a s pořadem TOP GÓLY 12. kola La Ligy:
Kondogbiova raketa k tyči, Ángelovo chirurgické zpracování, umístěným dne 21. 11. 2017
do audiovizuální mediální služby na vyžádání iSport TV. Rada stanovuje poskytovateli
lhůtu pro podání vysvětlení 30 dnů ode dne doručení žádosti.
13-0-0
24. RRTV/2017/1110/kro: Analýza služby VOYO
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s analýzou audiovizuální
mediální služby na vyžádání VOYO poskytovatele TV Nova s.r.o.
13-0-0
25. RRTV/2017/1122/kro: Analýza služby internetová televize
- Rada se seznámila s analýzou s analýzou audiovizuální mediální služby na vyžádání
internetová televize poskytovatele OBBOD s.r.o.
13-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané
ustanovením § 4 odst. 1 a odst. 2 písm. c) zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních
mediálních službách na vyžádání a o změně některých zákonů (dále jen zákon č.
132/2010 Sb.), v platném znění, a na základě ustanovení § 137 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, žádá poskytovatele OBBOD s.r.o., IČ 05146232, sídlem Široká 56/10,
Josefov, 110 00 Praha 1, o podání vysvětlení, v jakém obchodním vztahu je se subjekty
Sazka BET, Pražská plynárenská, Generali, Bauer a Isoline v souvislosti s pořadem
Lajna, díl 2., Dominika, umístěným do audiovizuální mediální služby na vyžádání
internetová televize. Rada stanovuje poskytovateli lhůtu pro podání vysvětlení 30 dnů ode
dne doručení žádosti.
13-0-0

26. RRTV/2017/1124/chr: HBO Netherlands Channels s.r.o./výmaz
- Rada provádí výmaz poskytovatele HBO Netherlands Channels s.r.o. IČ 242 02 46,
Jankovcova 1037/49, Praha 7, PSČ 17000 z Evidence audiovizuálních mediálních služeb
na vyžádání v souvislosti s uplynutím jednoho roku od ukončení poskytování
audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání Netherlands On Demand a HBO GO
Netherlands.
11-0-0
27. RRTV/2017/1125/chr: Městská část Praha 5/výmaz
- Rada provádí výmaz poskytovatele Městská část Praha 5, IČ: 000 63 631, se sídlem
Praha 5, Nám. 14. října 1381/4, PSČ 150 22, z Evidence audiovizuálních mediálních
služeb na vyžádání v souvislosti s uplynutím jednoho roku od ukončení poskytování
audiovizuální mediální služby na vyžádání INTERNETOVÉ VYSÍLÁNÍ MČ PRAHA 5,
umístěné na internetové adrese www.tvp5.cz.
13-0-0
28. RRTV/2017/1126/chr: MEDIASHARE s.r.o./výmaz
- Rada provádí výmaz poskytovatele MEDIASHARE s.r.o., IČ 02739984, sídlem Dolní
náměstí 1356, 755 01 Vsetín, z Evidence audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání
v souvislosti s uplynutím jednoho roku od ukončení poskytování audiovizuální mediální
služby na vyžádání XX Passion, umístěné na internetové adrese www.xxpassion.com.
13-0-0
29. RRTV/2017/1127/chr: Jaromír Kučera/výmaz
- Rada provádí výmaz poskytovatele Kučera Jaromír, IČ: 48855359, se sídlem
Kosmonautů 413/11, 625 00 Brno, z Evidence audiovizuálních mediálních služeb na
vyžádání v souvislosti s uplynutím jednoho roku od ukončení poskytování audiovizuální
mediální služby na vyžádání Živé internetové přenosy s jejich archivací, umístěné na
internetové adrese www.tvgold.cz.
12-0-0
30. RRTV/2017/1128/chr: KLIKTV CZ s.r.o./výmaz
- Rada provádí výmaz poskytovatele KLIKTV CZ s.r.o., IČ 29373247, sídlo náměstí T.
G. Masaryka 2957/9a, Břeclav, PSČ 690 02, z Evidence audiovizuálních mediálních
služeb na vyžádání v souvislosti s uplynutím jednoho roku od ukončení poskytování
audiovizuální mediální služby na vyžádání KLIK TV, umístěné na internetové adrese
www.kliktv.cz.
12-0-0
31. RRTV/2017/1129/chr: Seznam.cz, a.s./MIXER.CZ/výmaz
- Rada provádí výmaz poskytovatele Seznam.cz, a.s., IČ: 261 68 685, se sídlem Radlická
3294/10, PSČ 150 00, z Evidence audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání v
souvislosti s uplynutím jednoho roku od ukončení poskytování audiovizuální mediální
služby na vyžádání MIXER.CZ, umístěné na internetové www.mixer.cz.
13-0-0
32. RRTV/2017/1130/chr: FK Mladá Boleslav a.s./výmaz
- Rada provádí výmaz poskytovatele FK Mladá Boleslav a.s., IČ: 264 66 902, se sídlem
U stadionu 1118, Mladá Boleslav, PSČ 293 01, z Evidence audiovizuálních mediálních
služeb na vyžádání v souvislosti s uplynutím jednoho roku od ukončení poskytování
audiovizuální mediální služby na vyžádání Bolka TV, umístěné na internetové
www.tvbolka.cz.
12-0-0
33. RRTV/2017/1131/chr: Slezský fotbalový club Opava a.s./výmaz
- Rada provádí výmaz poskytovatele Slezský fotbalový club Opava a.s., IČ: 258 35 912,
se sídlem Lipová 105/2, Opava, PSČ 746 01, z Evidence audiovizuálních mediálních

služeb na vyžádání v souvislosti s uplynutím jednoho roku od ukončení poskytování
audiovizuální mediální služby na vyžádání Internetová televize SFC TV, umístěné na
internetové www.sfc.cz.
13-0-0
34. RRTV/2017/1132/chr: SK Sigma Olomouc a.s./výmaz
- Rada provádí výmaz poskytovatele SK Sigma Olomouc a.s., IČ: 619 74 633, se sídlem
Legionářská 1165/12, Olomouc, PSČ 77900, z Evidence audiovizuálních mediálních
služeb na vyžádání v souvislosti s uplynutím jednoho roku od ukončení poskytování
audiovizuální mediální služby na vyžádání SIGMA TV, umístěné na internetové
www.sigmafotbal.cz.
13-0-0
35. RRTV/2017/1133/chr: HC Slavia Praha a.s./výmaz
- Rada provádí výmaz poskytovatele HC Slavia Praha a.s., IČ: 615 07 393, se sídlem
Vladivostocká 1460/10, Praha, PSČ 100 00, z Evidence audiovizuálních mediálních
služeb na vyžádání v souvislosti s uplynutím jednoho roku od ukončení poskytování
audiovizuální mediální služby na vyžádání Web TV, umístěné na internetové www.hcslavia.cz/webtv.
13-0-0
36. RRTV/2017/1112/kus: Rada pre vysielanie a retransmisiu - reakce na podnět Rady
- Rada se seznámila s reakcí Rady pre vysielanie a retransmisiu na podnět Rady k
prošetření služby dostupné na adrese http://jojfamily.blesk.cz, s cílem zjistit, zda se jedná
o audiovizuální mediální službu spadající pod rozsah regulace podle zákona č. 308/2000
Z.z., a jako taková má být zapsána v seznamu služeb.
13-0-0
37. RRTV/2017/1087/tic: Souhrn podání AO 22/2017 (63 podání)
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s následujícími podáními k
obsahu televizních programů a audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání
doručenými od 27. listopadu do 8. prosince 2017: TV Nova s.r.o./NOVA/ –50x a stále
poprvé, 25. listopadu 2017 v 17:33 hod.; Barrandov Televizní Studio a.s./Televize
Barrandov – Aréna Jaromíra Soukupa, 5. prosince 2017 v 21:25 hod. (23 podání);
T.S.BOHEMIA a.s. – sponzor pořadu TSBOHEMIA, premiérově 20. listopadu 2017 v
17:14 hod. na programu Prima COOL (11 podání); FTV Prima, spol. s r.o./Prima – pořad
a upoutávka Já, Kajínek, 22. listopadu 2017 v 20:15 hod. (2 podání); Barrandov Televizní
Studio a.s./KINO BARRANDOV – Francouzské polibky, 21. listopadu 2017 v 16:18 hod.;
ČESKÁ TELEVIZE/ČT :D – Děsivá věda, 24. listopadu 2017 v 15:26 hod., Operace
JAUU!, 24. listopadu 2017 v 16:03 hod.; ČESKÁ TELEVIZE/ČT :D – Udatný rytíř Bugs,
2. prosince 2017 v 13:09 hod.; ČESKÁ TELEVIZE/ČT1, ČT24 – Otázky Václava Moravce,
26. listopadu 2017 v 12:00 hod.; TV Nova s..r.o./NOVA – Televizní noviny, příspěvek
Ochrana dětí: Na sociální síť až od 16 let?, 4. prosince 2017 v 19:30 hod.; ČESKÁ
TELEVIZE/ČT1 – Máte slovo s M. Jílkovou, 7. prosince 2017 v 21:20 hod. (2 podání);
ČESKÁ TELEVIZE/ČT1 – Reportéři ČT, 27. listopadu 2017 v 21:21 hod.; ČESKÁ
TELEVIZE/ČT1 – 168 hodin, příspěvek Na prezidentské zdraví, 5. listopadu 2017 v 21:30
hod.; ČESKÁ TELEVIZE/ČT24 – Interview ČT24, 22. listopadu 2017 v 18:31 hod. a 23.
listopadu v 18:28 hod., Newsroom ČT24, 18. června 2017 v 22:04 hod. (příspěvek Rusko
v Česku a Češi v Rusku) a 24. září 2017 v 22:05 hod. (příspěvky Nepravdivý výrok
Jaromíra Soukupa a Klíč zvaní hostů v předvolebních diskuzích TV Barrandov); ČESKÁ
TELEVIZE/ nespecifikovaný program – prostor věnovaný TOP09; ČESKÁ
TELEVIZE/ČT2 – Český žurnál: Děti státu, 21. listopadu 2017 v 21:03 hod.; TV Nova
s.r.o./Nova Cinema – hlasitost reklamních bloků, 1. prosince 2017 v 19:00:53 a 19:36:51
hod.; ČESKÁ TELEVIZE/ČT1 – hlasitost sponzorských oznámení, 24. listopadu 2017 v
20:58 hod.; Simply You Pharmaceutical – sponzor pořadu Thermolka EXTRA; premiérově
20. září 2017 v 20:20 hod. na programu ČT sport; Seznam.cz, a.s./www.stream.cz – A

DOST!, vydání Závratně drahá vejce. Vaječné lži a kolik za ně platí Němci, TV Nova
s.r.o./TN.cz – nenávistné projevy na sociálních sítích služby; S&P Broadcasting
a.s./Mňau TV – údajné týrání zvířat, 4. prosince 2017 v 22:49 hod.; AMC Networks Central
Europe s.r.o./AMC CHANNEL – Zkurvená noc, 16. listopadu 2017 v 18:25 hod.; AMC
Networks Central Europe s.r.o./AMC CHANNEL – Prokletí domu slunečnic, 24. a 25.
listopadu od 18:20 hod.; THE WALT DISNEY COMPANY LIMITED, organizační
složka/DISNEY JUNIOR – Vampirina, 12. a 18. listopadu 2017 v 10:00 hod.; HBO Europe
s.r.o./CINEMAX – Anomalisa, 17. října 2017 v 18:25 hod.; ČESKÁ TELEVIZE – mediální
pokrytí problematiky Bezpečnostní informační služby; ČESKÁ TELEVIZE/ČT24 – Otázky
Václava Moravce, 22. října 2017 v 13:05 hod., reakce na rozhodnutí Rady.
13-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané
ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č.
231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele TV Nova s.r.o., IČ 45800456,
sídlem Kříženeckého nám. 1078/5a, Praha 5, PSČ 152 00, na porušení ustanovení § 32
odst. 1 písm. j) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 25. listopadu
2017 odvysílal od 17:33 hodin na programu NOVA pořad 50x a stále poprvé, který
obsahoval vulgarismy „krávu“ (00:10:27) a „šukala“ (00:46:55 hodin od začátku pořadu).
Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dnů od doručení upozornění.
13-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své kompetence dané
§ 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního
vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a
v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen
„zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele Barrandov Televizní Studio a.s., IČ
41693311, sídlem Kříženeckého náměstí 322/5, Praha 5, PSČ 152 00, o podání
vysvětlení, jaký je formát pořadu Aréna Jaromíra Soukupa, vysílaný vždy v úterý v 21:25
hodin na programu Televize Barrandov. A dále, jakým způsobem zajišťuje, aby bylo v
rámci pořadu dbáno zásad objektivity a vyváženosti, vzhledem k tomu, že ve vydání
pořadu ze dne 5. prosince 2017, ve kterém byl hostem mluvčí prezidenta republiky Miloše
Zemana, Jiří Ovčáček, moderátor dostatečným způsobem neplnil roli kvalifikovaného
oponenta, ani zde nedocházelo k „ostrým výměnám názorů mezi hostem a publikem“, jak
slibuje anotace pořadu zveřejněná na internetových stránkách provozovatele. Publikum
naopak vyjadřovalo hostu, potažmo prezidentu Zemanovi, svojí podporu. Uvedené
vydání, vysílané v období před prezidentskými volbami, bylo koncipováno takovým
způsobem, že výrazně favorizovalo jednoho z kandidujících, stávajícího prezidenta,
Miloše Zemana. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této
výzvy.
12-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v
rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen
zákon č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci
možného přestupku spáchaného odvysíláním oznámení sponzora pořadu
TSBOHEMIA.CZ, premiérově na programu Prima COOL, 20. listopadu 2017 v 17:14
hodin, že věc odkládá.
13-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v
rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen
zákon č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona

č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci
možného přestupku spáchaného odvysíláním blíže nespecifikované upoutávky na pořad
Já, Kajínek na programu Prima, že věc odkládá.
11-0-1
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v
rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen
zákon č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci
možného přestupku spáchaného odvysíláním pořadu Já, Kajínek na programu Prima dne
12. listopadu 2017 v 20:15 hodin, že věc odkládá.
12-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v
rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen
zákon č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci
možného přestupku spáchaného odvysíláním pořadu Francouzské polibky na programu
KINO BARRANDOV dne 21. listopadu 2017 v 16:18 hodin, že věc odkládá.
12-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v
rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen
zákon č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci
možného přestupku spáchaného odvysíláním pořadů Děsivá věda na programu ČT :D
dne 24. listopadu 2017 v 15:26 hodin a Operace JAUU! na programu ČT :D dne 24.
listopadu 2017 v 16:03 hodin, že věc odkládá.
12-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v
rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen
zákon č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci
možného přestupku spáchaného odvysíláním pořadu Udatný rytíř Bugs na programu ČT
:D dne 2. prosince 2017 v 13:09 hodin, že věc odkládá.
12-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v
rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen
zákon č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci
možného přestupku spáchaného odvysíláním pořadu Otázky Václava Moravce na
programu ČT1a ČT24 dne 26. listopadu 2017 v 12:00 hodin, že věc odkládá.
13-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v
rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen
zákon č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci
možného přestupku spáchaného odvysíláním pořadu Televizní noviny, resp. příspěvku s

názvem Ochrana dětí: Na sociální síť až od 16 let? na programu NOVA dne 4. prosince
2017 v 19:30 hodin, že věc odkládá.
13-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v
rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen
zákon č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci
možného přestupku spáchaného odvysíláním pořadu Máte slovo s M. Jílkovou na
programu ČT1 dne 7. prosince 2017 v 21:20 hodin, že věc odkládá.
13-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v
rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen
zákon č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci
možného přestupku spáchaného odvysíláním pořadu Reportéři ČT na programu ČT1 dne
27. listopadu 2017 v 21:21 hodin, že věc odkládá.
13-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v
rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen
zákon č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci
možného přestupku spáchaného odvysíláním pořadu 168 hodin, resp. příspěvku Na
prezidentské zdraví, na programu ČT1 dne 5. listopadu 2017 v 21:30 hodin, že věc
odkládá.
12-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v
rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen
zákon č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci
možného přestupku spáchaného odvysíláním pořadu Interview ČT 24 na programu ČT
24 ve dnech 22. listopadu 2017 v18:31 hodin a 23. listopadu 2017 v 18:28 hodin, pořadu
Newsroom ČT 24 na programu ČT 24 ve dnech 18. června 2017 v 22:04 hodin (příspěvek
Rusko v Česku a Češi v Rusku) a 24. září 2017 v 22:05 hodin (příspěvky Nepravdivý
výrok Jaromíra Soukupa a Klíč zvaní hostů v předvolebních diskuzích TV Barrandov) a
dalších blíže nespecifikovaných zpravodajských a publicistických pořadů na programu ČT
24, že věc odkládá.
13-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v
rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen
zákon č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci
možného přestupku spáchaného odvysíláním nespecifikovaných zpravodajských a
publicistických pořadů na programech České televize, že věc odkládá.
13-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v
rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen

zákon č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci
možného přestupku spáchaného odvysíláním pořadu Český žurnál: Děti státu na
programu ČT2 dne 21. listopadu v 21:03 hodin, že věc odkládá.
13-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v
rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen
zákon č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci
možného přestupku spáchaného odvysíláním bloků reklam na programu Nova Cinema
dne 1. prosince 2017 v 19:00:53 a 19:36:51 hodin, že věc odkládá.
13-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v
rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen
zákon č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci
možného přestupku spáchaného odvysíláním oznámení o sponzorování pořadu První
republika na programu ČT1 dne 24. listopadu 2017 v 20:58 hodin, že věc odkládá.
13-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada"), jakožto ústřední správní
úřad, v rámci své kompetence dané § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci
reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání, ve znění platných předpisů (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“),
rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o
odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku
spáchaného odvysíláním oznámení sponzora pořadu Thermolka EXTRA, premiérově na
programu ČT sport, 20. září 2017 v 20:20 hodin, že věc odkládá.
13-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v
rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen
zákon č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci
možného přestupku spáchaného zveřejněním pořadu A DOST!, díl Závratně drahá vejce.
Vaječné lži a kolik za ně platí Němci, na internetových stránkách služby www.stream.cz,
že věc odkládá.
12-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v
rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen
zákon č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci
možného přestupku spáchaného výskytem nenávistných projevů na sociálních sítích
služby nova.cz, že věc odkládá.
12-0-0
38. RRTV/2017/1117/vop: Různí provozovatelé / Souhrn podání 22/2017 rozhlas
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v
rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen
zákon č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona

č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci
možného přestupku lživého informování (č.j. RRTV/16518/2017-vra), že věc odkládá.
12-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané
ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č.
231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele Český rozhlas, IČ 45245053,
sídlem Vinohradská 12, 120 99, Praha 2, na porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. j)
zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 3. prosince 2017 od 13:04:50 na
programu Český rozhlas Plzeň odvysílal pořad Posezení v divadle aneb Neočekávaný
dýchánek, který obsahoval vulgarismy či nadávky „do/v řiti“ (13:38:23, 13:40:09), „hovno“
(13:38:31), „asociál“ (13:40:37) a „v/do hajzlu“ (13:40:44, 13:44:25), čímž porušil
povinnost nezařazovat do programů pořady a reklamy, které obsahují vulgarismy a
nadávky, kromě uměleckých děl, v nichž je to z hlediska líčeného kontextu nutné; taková
díla je však možné vysílat pouze v době od 22.00 do 06.00 druhého dne.
12-0-0
39. RRTV/2017/536/zab: Route Radio s.r.o./Rádio Dálnice/RV/změna licence § 21 odst. 1
písm b) - Hynčice 87,8 MHz / 50 W - změna stanoviště - licence sp. zn.: 2014/257/zab rozhodnutí
- Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21 odst.
1 písm. b) a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. přijala ve věci žádosti provozovatele Route
Radio s.r.o., IČ: 27852414, se sídlem Stavební 992/1, 70800 Ostrava o změnu
skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu
Rádio Dálnice (licence sp. zn.: 2014/257/zab), a to o změně územního rozsahu vysílání
a souboru technických parametrů spočívající ve změně souřadnic stanoviště kmitočtu
Hynčice 87,8 MHz / 50 W, toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli Route Radio s.r.o.,
IČ: 27852414, se sídlem Stavební 992/1, 70800 Ostrava souhlas se změnou skutečností
uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím
vysílačů programu Rádio Dálnice (licence sp. zn.: 2014/257/zab), a to se změnou
územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve změně
stanoviště kmitočtu Hynčice 87,8 MHz / 50 W na souřadnice WGS 84: 17 50 20 / 49 36
59.
12-0-0
40. RRTV/2017/1064/str: RTV Cheb s.r.o./RÁDIO EGRENSIS/RV/změna licence § 21 odst.
1 písm e) - udělení souhlasu
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v souladu s ustanovením §
5 písm. b) a § 21 odst. 1 písm. e) a § 21 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen
„zákon č. 231/2001 Sb.“), a ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správního
řádu, v platném znění (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“), vydala toto rozhodnutí: Rada
uděluje společnosti RTV Cheb, s. r. o., IČ: 182 33 651, se sídlem Dlouhá 42/10, PSČ 350
02 Cheb, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování
rozhlasového vysílání programu RÁDIO EGRENSIS (licence č.j. Ru/118/01 ze dne
22.5.2001) dle § 21 odst. 1 písm. e) a § 21 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., spočívající v
převodu obchodních podílů ze všech stávajících společníků na společníka nového, a to
pana PhDr. Petra Dvořáka, dat. nar. 7.7.1954., neboť tato změna licence by nevedla k
jejímu neudělení na základě veřejného slyšení.
12-0-0
41.
RRTV/2017/1114/blu:
FAST
ČR,
a.s./PLANEO
Elektro/FREKVENCE
1/10.6.2017/07:57:44 - zahájení správního řízení
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své kompetence dané
§ 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č.

468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění platných
předpisů (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“), v souladu s ustanovením § 78 odst. 1 zákona
č. 250/2016 Sb., zákona o přestupcích a řízeních o nich (dále jen „zákona č. 250/2016
Sb.“) rozhodla zahájit se zadavatelem reklamy, společností FAST ČR, a.s., IČ: 26726548,
se sídlem Praha 10, Černokostelecká 2111, PSČ 10000 (dále „obviněný“), řízení o
přestupku z moci úřední pro možné porušení ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) zákona č.
40/1995 Sb., o regulaci reklamy, který zakazuje reklamu, která je nekalou obchodní
praktikou, podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně
spotřebitele), neboť je způsobilá podstatně narušit ekonomické chování spotřebitele,
kterému je určena, nebo který je jejímu působení vystaven, ve vztahu k výrobku nebo
službě, kterého se mohl dopustit zadáním reklamy na slevovou akci v síti prodejen
PLANEO Elektro, která byla odvysílána dne 27. září 2017 v 07:57:44 na programu
FREKVENCE 1 (Ostrava 91,0 MHz / 70 kW) provozovatele Frekvence 1, a.s.
12-0-0
42. RRTV/2017/1119/blu: Různí provozovatelé/rozhlasové vysílání; analýza obchodních
sdělení na potraviny, doplňky stravy, léky a na loterie a jiné podobné hry / zasedání
22/2017
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s analýzami obchodních sdělení
odvysílaných provozovateli Frekvence 1, a.s. (program FREKVENCE 1; Brno 104,5 MHz)
dne 8. prosince 2017, MEDIA BOHEMIA a.s. (program Fajn radio; Chomutov 98,1 MHz)
dne 8. prosince 2017, EVROPA 2, spol. s r.o. (program EVROPA 2; České Budějovice
90,5 MHz) dne 8. prosince 2017, RADIO UNITED BROADCASTING s. r. o. (program
KISS; Plzeň 90,0 MHz) dne 8. prosince 2017, MEDIA BOHEMIA a.s. (program Rádio
BLANÍK; Liberec-Vratislavice 107,4 MHz) dne 8. prosince 2017, JUKE BOX, spol. s r.o.
(program Radio Čas Rock; Ostrava město 99,9 MHz) dne 8. prosince 2017 a RADIO
UNITED BROADCASTING s. r. o. (program SIGNÁL RÁDIO PRAHA; Praha 95,7 MHz)
dne 8. prosince 2017.
12-0-0
43. RRTV/2017/1000/zem: VČTV s.r.o. / TV / V1 / vysílače / změna územního rozsahu
vysílání a licenčních podmínek
- Rada uděluje provozovateli VČTV s.r.o., IČ 288 46 907, se sídlem Semtín 80, 533 53
Pardubice, souhlas podle § 21 odst. 1 písm. b) a d) zákona č. 231/2001 Sb., se změnou
skutečností uvedených v žádosti o licenci, č.j. RRTV/116/2016-zem, spis. zn.:
2015/928/zem/VČT ze dne 7. ledna 2016, a to změnou územního rozsahu vysílání podle
§ 2 odst. 1 písm. y) na Královéhradecký a Pardubický kraj, okresy Středočeského kraje:
Kutná Hora, Kolín, Nymburk, v souladu se stanoviskem Českého telekomunikačního
úřadu č.j. ČTÚ-71 250/2017-613 ze dne 14. listopadu 2017, a licenčních podmínek
(programové skladby), v rozsahu dle žádosti doručené dne 31. října 2017, č.j.
RRTV/15014/2017-vra, ve znění podání ze dne 8. prosince 2017, č.j. RRTV/15567/2017vra a č.j. RRTV/15568/2017-vra.
12-0-0
44. RRTV/2017/918/spm: J.D.Production, s.r.o. - neoprávněné vysílání programu
Regionální televize TVS prostřednictvím ZPS - internetu
- Rada se seznámila s písemným vyjádřením provozovatele J.D.Production, s.r.o., IČ
25592939, se sídlem Palackého náměstí 293, 686 01 Uherské Hradiště, doručeným dne
30. listopadu 2017 pod č.j. RRTV/17168/2017-vra, ve věci možného neoprávněného
provozování televizního vysílání programu Regionální televize TVS prostřednictvím
zvláštních přenosových systémů - internetu na videoserveru YouTube.
12-0-0
- Rada v rámci své působnosti dané § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném
znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v souladu s ustanovením § 78 odst. 1 zákona č.

250/2016 Sb., zákona o přestupcích a řízeních o nich, rozhodla zahájit s provozovatelem
J.D.Production, s.r.o., IČ 25592939, se sídlem Palackého náměstí 293, 686 01 Uherské
Hradiště, řízení o přestupku z moci úřední pro možné porušení zákona č. 231/2001 Sb.,
kterého se mohl dopustit tím, že dle § 60 odst. odst. 4 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb.
provozuje televizní vysílání programu Regionální televize TVS prostřednictvím zvláštních
přenosových systémů - internetu na videoserveru YouTube, aniž je k tomu oprávněn
podle tohoto zákona nebo podle zvláštního zákona.
12-0-0
45. RRTV/2017/1134/smp: Různí provozovatelé; Přehled doručených oznámení
- Rada se seznámila se 4 oznámeními.
13-0-0
- Rada se seznámila s oznámením provozovatele MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 26765586,
doručeným Radě dne 7. 12. 2017 pod č.j. RRTV/17536/2017-vra, spočívajícím v zahájení
vysílání programu Rádio BLANÍK na kmitočtu Břeclav 97,4 MHz/100 W na souřadnicích
WGS 84: 16°53´18´´E 48°45´22´´N, na základě udělené licence sp. zn. 2016/1027/zab
ze dne 6. 6. 2017, a to dne 6. 12. 2017.
13-0-0
46. RRTV/2017/1135/koz: Zpráva ze služební cesty - 8. plenární setkání ERGA
- Rada se seznámila se zprávou z 8. plenárního setkání ERGA, které se konalo vednech
8.-9. listopadu 2017 v Bruselu.
13-0-0
47. RRTV/2017/1086/hru: Priority Rady pro rozhlasové a televizní vysílání - vyhodnocení
priorit pro rok 2017, stanovení priorit pro rok 2018
- Rada schvaluje vyhodnocení priorit pro rok 2017 a souhlasí s návrhem priorit pro rok
2018.
11-0-0
48. RRTV/2017/1115/dut: Mediální reflexe 2018
- Rada schvaluje termín a místo konání konference Mediální reflexe 2018.
12-0-0
ověřovatel:
P. Bartoš

