
Zápis ze 14. zasedání 2017, konaného dne 29. 8. 2017  

Přítomni: Bezouška, Burketová, Jaklová, Jehlička, Kasalová, Krejčí, Mencl, Novák, 
Poledníček, Richterová, Svoboda, Šincl, Zvěřinová 
Omluveni: 
Ověřovatel: Bartoš 

 

1. RRTV/2017/767/bla: Schválení programu 14. zasedání 2017 

-  Rada schvaluje program ve znění projednaných změn 

13-0-0 

2. RRTV/2017/768/bla: Volba místopředsedy Rady 

-  Prezenční listina k volbě místopředsedy Rady 

13-0-0 

-  Rada zvolila volební komisi ve složení: Zvěřinová, Svoboda, Jaklová 

13-0-0 

-  Návrh změny Jednacího řádu Rady, spočívající ve zkrácení volebního období u nově 
zvolených členů Rady, a to podle dříve účinného znění čl. 2 odst. 6 na dva roky. 

1-7-5 

3. RRTV/2017/395/zab: Licenční řízení/RV/Třebíč 103,7 MHz /100 W - veřejné slyšení od 
13.30 hodin 

-  Rada na veřejném slyšení v řízení o udělení licence k provozování rozhlasového 
vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Třebíč 
103,7 MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 15 52 24 / 49 12 34 projednala se žadatelem 
otázky týkající se jeho programové skladby.  

12-0-0 

4. RRTV/2017/356/zab: Licenční řízení/RV/Dačice – město 98,5 MHz / 250 W - veřejné 
slyšení od 13.40 hodin 

-  Rada na veřejném slyšení v řízení o udělení licence k provozování rozhlasového 
vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Dačice – 
město 98,5 MHz / 250 W, souřadnice WGS 84: 15 26 44 / 49 04 30 projednala se 
žadatelem otázky týkající se jeho programové skladby. 

13-0-0 

5. RRTV/2017/712/spm: MTV NETWORKS s.r.o./Comedy Central Family/TV - 
družice/řízení o udělení licence, nařízené ústní jednání od 13:50 hod. 

-  Rada uděluje společnosti MTV NETWORKS s.r.o., IČ 28970438, se sídlem Praha 4, 
Na strži 65/1702, PSČ 14062, dle § 25 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k provozování 
televizního vysílání šířeného prostřednictvím družice na 12 let; označení (název) 
programu: Comedy Central Family; základní programová specifikace: Komediální 
televizní program zaměřený na americkou produkci komediálních pořadů; výčet států, na 
jejichž území má být vysílání zcela nebo převážně směrováno: Maďarsko; hlavní jazyk 
vysílání: maďarský jazyk; časový rozsah vysílání: 24 hodin denně; v rozsahu žádosti 
doručené Radě dne 1. srpna 2017, č.j. RRTV/11205/2017-vac. 

13-0-0 

-  Rada informuje regulační orgán členských států Evropské unie, tj. Maďarska, na jejichž 
území bude televizní vysílání zcela nebo převážně směrováno, o udělení licence 
společnosti MTV NETWORKS s.r.o., IČ 28970438, se sídlem Praha 4, Na strži 65/1702, 
PSČ 14062, k televiznímu vysílání programu Comedy Central Family šířeného 



prostřednictvím družice se základní programovou specifikací: Komediální televizní 
program zaměřený na americkou produkci komediálních pořadů. 

13-0-0 

6. 2016/883/zab/RAD: RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o./KISS/RV/ změna licence § 
21 odst. 1. písm b) - Svitavy 90,8 MHz / 200 W - změna stanoviště - 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 RADIO 
UNITED BROADCASTING s.r.o., IČ: 29131901 se sídlem Říčanská 2399/3, Praha, PSČ: 
10100 o změnu skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového 
vysílání programu KISS (licence č.j.: Ru/11/99), a to o změnu územního rozsahu vysílání 
a souboru technických parametrů spočívající ve změně stanoviště kmitočtu Svitavy 90,8 
MHz / 200 W, toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli RADIO UNITED 
BROADCASTING s.r.o., IČ: 29131901 se sídlem Říčanská 2399/3, Praha, PSČ: 10100 
souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování 
rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu KISS (licence č.j.: Ru/11/99), a 
to se změnou územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající 
ve změně stanoviště kmitočtu Svitavy 90,8 MHz / 200 W na stanoviště Svitavy Opatov 
90,8 MHz / 200 W, souřadnice WGS 84: 16 30 45 / 49 49 21.  

13-0-0 

7. 2016/1167/zab/RAD: RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o./Country MORAVA/RV/ 
změna licence § 21 odst 1 písm. b) - Třebíč 91,8 MHz / 300 W - změna stanoviště - 
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 RADIO 
UNITED BROADCASTING s.r.o., IČ: 29131901 se sídlem Říčanská 2399/3, Praha, PSČ: 
10100 o změnu skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového 
vysílání programu Country MORAVA (licence č.j.: Ru/116/04), a to o změnu územního 
rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve změně stanoviště 
kmitočtu Třebíč 91,8 MHz / 300 W, toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli RADIO 
UNITED BROADCASTING s.r.o., IČ: 29131901 se sídlem Říčanská 2399/3, Praha, PSČ: 
10100 souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování 
rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Country MORAVA (licence č.j.: 
Ru/116/04), a to se změnou územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů 
spočívající ve změně stanoviště kmitočtu Třebíč 91,8 MHz / 300 W na stanoviště Třebíč 
komín 91,8 MHz / 300 W, souřadnice WGS 84: 15 51 43 / 49 12 25. 

13-0-0 

8. RRTV/2017/693/str: MEDIA BOHEMIA, a.s./Hitrádio Dragon (Ru/170/99)/RV/změna 
licence § 21 odst. 1 písm. d) - souhlas se změnou 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v souladu s ustanovením § 
5 písm. b) a § 21 odst. 1 písm. d) a odst. 3 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., správní 
řád, v platném znění (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“), vydala toto rozhodnutí: Rada 
uděluje provozovateli MEDIA BOHEMIA, a.s., IČ 26765586, se sídlem Koperníkova 
794/6, PSČ 120 00 Praha, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci 
k provozování rozhlasového vysílání programu Hitrádio Dragon (licence č.j. Ru/170/99) 
podle § 21 odst. 1 písm. d) a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně 
licenčních podmínek programu, neboť tato změna by nevedla k neudělení licence na 
základě veřejného slyšení. Aktuální a platné znění licenčních podmínek tvoří přílohu 
tohoto rozhodnutí. 

13-0-0 

 



9. RRTV/2017/696/blu: JS mediální služby s.r.o./TIP Rádio/RV/žádost o ukončení vysílání 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) bere na vědomí, že 
provozovateli JS mediální služby s.r.o. zanikla ke dni 31. července 2017, dle § 24 písm. 
f) zákona č. 231/2001 Sb., na základě žádosti ze dne 31. července 2017 (č.j. 
RRTV/11154/2017-vac), licence sp. zn. 2013/12/bar/See k vysílání programu TiP Rádio, 
šířeného prostřednictvím vysílačů v systému T – DAB; ; o této skutečnosti vydává Rada 
osvědčení dle § 154 a násl. zákona č. 500/2004 Sb. 

13-0-0 

10. RRTV/2017/731/blu: JS mediální služby s.r.o./SeeJay Rádio/RV/změna licence § 21 
odst. 1 písm. e) - rozhodnutí 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v souladu s ustanovením § 
5 písm. b) a § 21 odst. 1 písm. e) 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 
provozovateli JS mediální služby s.r.o., IČ: 24798541, se sídlem Sokolovská 107/44, 
Karlín, 186 00 Praha 8, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci 
(licence sp.zn. 2012/444/bar/See) dle § 21 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb., 
spočívající v převodu obchodního podílu ve výši 49% ze stávajícího společníka pana 
Svatopluka Janíka, bytem Tupolevova 713, Letňany, 199 00 Praha 9, na stávajícího 
společníka pana Jana Ševelu, bytem Sezimova 458/12, Nusle, 140 00 Praha 4, a na 
nového společníka paní Terezu Brokešovou, bytem Bří Jungmannů 50, 267 03 Hudlice. 

13-0-0 

11. RRTV/2017/707/jum: Různí provozovatelé / Souhrn podání 14/2017 rozhlas 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila se stížností na rozhovor s 
politologem Michalem Pinkem odvysílaný dne 19. 7. 2017 na programu Český rozhlas 
Radiožurnál v rámci pořadu Ozvěny dne (1), s dodatkem (č. j. RRTV/11424/2017-vac) ke 
stížnosti projednané na 13. zasedání (2), se stížností (č. j. RRTV/11285/2017-vac) na 
pravidelné vysílání písně interpreta CeeLo Greena na programu "KISS" (3) a se stížností 
(č. j. RRTV/11258/2017-vac) na nevysílání programu Rádio Česká Kanada (4). 

13-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s analýzou rozhovoru s 
politologem Michalem Pinkem odvysílaném dne 19. 7. 2017 na programu Český rozhlas 
Radiožurnál v rámci pořadu Ozvěny dne (1) a s analýzou úryvku vysílání programu KISS 
ze dne 7. 8. 2017 od 08:29 hod. (2) 

13-0-0 

12. RRTV/2017/740/blu: Různí provozovatelé/rozhlasové vysílání; analýza obchodních 
sdělení na potraviny, doplňky stravy, léky a na loterie a jiné podobné hry / zasedání 
14/2017 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s analýzami obchodních sdělení 
odvysílaných provozovateli MEDIA BOHEMIA a.s. (program Hitrádio Dragon; Karlovy 
Vary 99,7 MHz) dne 15. srpna 2017, RKR s.r.o. (program CLASSIC PRAHA; Praha 98,7 
MHz) dne 15. srpna 2017, MEDIA BOHEMIA a.s. (program Fajn radio; Pardubice 91,6 
MHz) dne 15. srpna 2017, RadioZET s.r.o. (program ZET; Praha 101,1 MHz) dne 15. 
srpna 2017, RADIO IBUR s.r.o. (program RADIO RUBI; Zlín 105,4 MHz) dne 15. srpna 
2017, Frekvence 1, a.s. (program FREKVENCE 1; České Budějovice 94,1 MHz) dne 15. 
srpna 2017, Rádio Pálava s.r.o. (program RÁDIO JIH; Brno-Kohoutovice 105,1 MHz) dne 
15. srpna 2017 a RADIO UNITED BROADCASTING s. r. o. (program COUNTRY RADIO; 
Plzeň 102,1 MHz) dne 15. srpna 2017. 

12-0-0 

 



13. RRTV/2017/749/hak: Route Radio, s.r.o./Radio Dálnice, 31.7. 2017, 00:00 - 24:00 
hodin, analýza 

-  Rada se seznámila s analýzou programu Radio Dálnice, provozovatele Route Radio, 
s.r.o. (vysílač Holubice 96.1 MHz / 0.05 kW) z pondělí 31.7. 2017 od 00:00 do 24:00 hodin 
a shledala, že vysílání bylo v souladu se zákonem o rozhlasovém a televizním vysílání a 
v souladu s platnými licenčními podmínkami 

12-0-0 

14. RRTV/2017/355/str: Route Radio s.r.o./Rádio Dálnice/RV - nezahájení vysílání, místní 
šetření 

-  Rada se seznámila s výsledky místního šetření provedeného za účelem zjištění 
aktuálního stavu vysílání Rádia Dálnice u vysílačů v rámci licence č.j. RRTV/469/2015-
CUN, sp. zn. 2013/831/zab, které bylo uskutečněno v dnech 1. srpna 2017 od 9:00 do 
15:00 hodin a 10. srpna 2017 od 8:00 do 16:00 hodin. 

11-0-0 

-  Rada stanovila další postup dle rozpravy. 

12-0-0 

15. RRTV/2017/645/zab: Informace o udělení krátkodobého oprávnění k využívání 
rádiových kmitočtů rozhlasové služby 

-  Rada se seznámila s informací Českého telekomunikačního úřadu o vydání 
krátkodobého oprávnění k využívání rádiových kmitočtů rozhlasové služby na provoz 
VKV vysílačů. 

13-0-0 

16. RRTV/2017/734/spm: ITV SOLUTIONS SERVICES s.r.o./v777/TV - družice - zahájení 
správního řízení o odnětí licence 

-  Rada zahajuje s provozovatelem ITV SOLUTIONS SERVICES s.r.o., IČO: 24217671, 
se sídlem Praha - Hostivař, náměstí Přátelství 1518/3, PSČ 10200, správní řízení o odnětí 
licence č.j. zem/4259/2012 k provozování programu v777 prostřednictvím družice dle § 
63 odst. 2 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., neboť v průběhu kalendářního roku nevysílal 
celkem 30 dnů. Rada stanovuje tomuto provozovateli v předmětné věci lhůtu k vyjádření 
do 15 dnů od doručení oznámení o zahájení řízení. 

13-0-0 

17. RRTV/2017/716/zem: DWP s.r.o. / TV / TV REGIO / kabelové systémy / změna 
územního rozsahu vysílání a licenčních podmínek / předchozí souhlas 

-  Rada uděluje provozovateli, společnosti DWP s.r.o., IČ 276 08 883, se sídlem U 
libeňského pivovaru 2442/6, Libeň, 180 00 Praha 8, souhlas podle § 21 odst. 1 písm. c) 
a d) zákona č. 231/2001 Sb., se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci, č.j. 
RRTV/1265/2015-zem, spis. zn.: 2015/220/zem/DWP, ze dne 24. března 2015, 
spočívající ve změně územního rozsahu vysílání pro lokální verze programu a licenčních 
podmínek, v rozsahu dle žádosti ze dne 9. srpna 2017, č.j. RRTV/11364/2017-vac, ve 
znění doplnění č.j. RRTV/11364/2017-vac. 

13-0-0 

20. RRTV/2017/695/zem: PALMOVKA TV REGIO s.r.o. / TV / Televize Jéčko / vysílače / 
změna zakladatelské listiny - předchozí souhlas 

-  Rada uděluje provozovateli PALMOVKA TV REGIO s.r.o., IČ 049 59 043, V. Talicha 
1807/14, České Budějovice 2, 370 05 České Budějovice, souhlas podle § 21 odst. 1 písm. 
e) zákona č. 231/2001 Sb., se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci, č.j. 
RRTV/2835/2016-zem, spis. zn.: 2016/725/zem/PAL, ze dne 20. září 2016, a to změnou 
zakladatelské listiny, v rozsahu dle žádosti doručené dne 28. července 2017, č.j. 
RRTV/11152/2017-vac. 

13-0-0 



21. RRTV/2017/732/smu: CZECH INFOLINE s.r.o. / INFORMAČNÍ KANÁL - CZECH TIP / 
TV - kabelové systémy / předchozí souhlas s přerušením vysílání 

-  Rada podle ustanovení § 32 odst. 1 písm. r) zákona č. 231/2001 Sb. uděluje 
provozovateli CZECH INFOLINE s.r.o., IČ: 25243403, se sídlem: Klatovská třída 1460/83, 
Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň, souhlas s přerušením vysílání programu INFORMAČNÍ 
KANÁL - CZECH TIP, šířeného prostřednictvím kabelových systémů (licence 
Ru/88/03/799 z 1. dubna 2003, s platností do 13. dubna 2027), v rozsahu dle žádosti 
doručené dne 14. srpna 2017 a evidované pod č.j. RRTV/11989/2017-vac. 

13-0-0 

22. RRTV/2017/730/smu: Různí provozovatelé / převzaté vysílání /změna registrace - 
oznámení změny programové nabídky 

-  Rada se dle ustanovení § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. seznámila s oznámením 
provozovatele převzatého vysílání Prague Digital TV s.r.o., IČ: 28991800, se sídlem: 
Ortenovo náměstí 1571/15a, Holešovice, 170 00 Praha 7, o změně ostatních skutečností 
uvedených v přihlášce k registraci převzatého vysílání sp. zn. 2012/767/sve/adm, č.j. 
sve/4200/2012, ze dne 30. října 2012, spočívající v rozšíření programové nabídky o český 
televizní program Mňau TV, v rozsahu dle podání č.j. RRTV/12052/2017-vac doručeného 
dne 16. srpna 2017. 

13-0-0 

23. RRTV/2017/622/smu: dvbexpert s.r.o./ převzaté vysílání /vysílače / změna registrace 
- oznámení změny programové nabídky / odmítnutí oznámení 

-  Rada v souladu s ustanovením § 28 odst. 2 zák. č. 231/2001 Sb. odmítá oznámení č.j. 
RRTV/10403/2017-vra doručené dne 4. července 2017 provozovatele dvbexpert s.r.o., 
IČ: 04202686, se sídlem Okružní 189, 251 01 Babice, o změně ostatních skutečností 
uvedených v přihlášce k registraci převzatého vysílání prostřednictvím vysílačů, sp. zn. 
2015/777/SMU/dvb, č.j. RRTV/3738/2015-smu, ze dne 20. října 2015, spočívající ve 
změně programové nabídky, a to v jejím rozšíření o zahraniční televizní programy, neboť 
provozovatel ve stanovené lhůtě neodstranil vady oznámení. 

13-0-0 

24. RRTV/2017/751/smp: Různí provozovatelé; Přehled doručených oznámení 

-  Rada se seznámila se 3 oznámeními. 

13-0-0 

25. RRTV/2017/609/vez: Analýza vysílání České televize a Českého rozhlasu před 
volbami do zastupitelstev krajů a Senátu Parlamentu ČR v roce 2016, v období od 9. září 
do 7. října 2016 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s analýzou zpravodajství a 
publicistiky České televize vysílanými před volbami do zastupitelstev krajů a Senátu PČR 
2016, v období od 9. září do 7. října 2016. 

12-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s analýzou zpravodajství a 
publicistiky Českého rozhlasu vysílanými před volbami do zastupitelstev krajů a Senátu 
PČR 2016, v období od 9. září do 7. října 2016. 

13-0-0 

26. RRTV/2017/567/vez: Analýza vysílání programu Prima před volbami do 
zastupitelstev krajů a Senátu Parlamentu ČR v roce 2016, v období od 9. září do 7. října 
2016 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s analýzou zpravodajství a 
publicistiky programu Prima, provozovatele FTV Prima, spol. s r.o., vysílanými před 
volbami do zastupitelstev krajů a Senátu PČR 2016, v období od 9. září do 7. října 2016. 
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-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 
písm. a) a f) 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, dle § 137 
odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá provozovatele FTV Prima, spol. s r.o., 
IČ: 48115908, se sídlem Na Žertvách 24/132, Praha 8, o podání vysvětlení, podle jakých 
kritérií byli vybíráni respondenti-kandidáti do Senátu PČR do zpravodajských příspěvků 
informujících o postojích a názorech kandidátů na senátory, které byly odvysílané v hlavní 
zpravodajské relaci programu Prima v období od 13. 9. 2016 do 6. 10. 2016. Konkrétně 
šlo o tyto příspěvky: „Jak by kandidáti do Senátu řešili problém bezdomovců?“ (13. 9. 
2016); „Kam s uprchlíky“ (15. 9. 2016); „Kandidáti do Senátu řeší zdravotnictví“ (17. 9. 
2016); „Kandidáti do Senátu o zadlužení Čechů“ (19. 9. 2016); „Souboj olomouckých 
kandidátů“ (21. 9. 2016); „Kolaps dopravy v Praze 6: co navrhují kandidáti do Senátu?“ 
(24. 9. 2016); „Kandidáti chtějí vyřešit dopravní situaci“ (25. 9. 2016); „Kandidáti chtějí 
řešit stav silnic a vzdělání“ (28. 9. 2016); „Kandidáti na senátory řeší nezaměstnanost“ 
(29. 9. 2016); „Názory na hlavní nádraží v Brně“ (5. 10. 2016); „Kdo dokončí dálnici D3?“ 
(6. 10. 2016). Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení výzvy. 
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-  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 řízeních o nich (dále jen zákon č. 250/2016 Sb.) rozhodla zahájit 
s provozovatelem FTV Prima, spol. s r.o., IČ: 48115908, se sídlem Na Žertvách 24/132, 
Praha 8 (dále „obviněný“), řízení o přestupku z moci úřední pro možné porušení 
ustanovení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit tím, že v hlavní 
zpravodajské relaci Zprávy FTV Prima, vysílané na programu Prima vždy v čase od 18.55 
hod., odvysílal dvě reportáže („Spor o parkování v Praze“, vysíláno dne 20. 9. 2016 a 
„Parkovací zóny v Praze komplikují život“, vysíláno dne 3. 10. 2016), informující o 
rozšíření systému Zón placeného stání v dalších městských částech Prahy způsobem, 
který poskytoval výrazně větší prostor kritikům tohoto regulačního opatření. Reportáže 
obsahovaly jednostranně negativní redakční komentáře signalizující možnou redakční 
předpojatost (např. „Z parkování v Praze se stává černá můra“, „Městské části neřeší, 
kde parkovat, ale jen to, kde neparkovat“, Jak se zdá, politikům jde především o to, aby 
měli kde parkovat jejich voliči a ti ostatní, ať dělají, co umí, třeba ať jezdí metrem.“).  
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-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 
písm. a) a f) 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, dle § 137 
odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá provozovatele FTV Prima, spol. s r.o., 
IČ: 48115908, se sídlem Na Žertvách 24/132, Praha 8, o podání vysvětlení, podle jakých 
kritérií byli zváni konkrétní představitelé politických uskupení kandidujících ve volbách do 
zastupitelstev krajů do jednotlivých vydání rubriky Miniduel vysílané každý všední den 
jako příloha pořadu Odpolední zprávy v období od 16. 9. 2016 do 5. 10. 2016 na programu 
Prima a co určovalo pořadí, v němž byli v rámci rubriky prezentováni. Rada stanovuje 
lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení výzvy. 
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27. RRTV/2017/564/tic: Analýza vysílání programu NOVA před volbami do zastupitelstev 
krajů a Senátu Parlamentu ČR v roce 2016, v období od 9. září do 7. října 2016 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s analýzou zpravodajství a 
publicistiky programu NOVA, provozovatele TV Nova s.r.o., před volbami do 
zastupitelstev krajů a Senátu PČR 2016, v období od 9. září do 7. října 2016. 
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-  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 řízeních o nich (dále jen zákon č. 250/2016 Sb.) rozhodla zahájit 
s provozovatelem TV Nova s.r.o., IČ 45800456, sídlem Kříženeckého nám. 1078/5, Praha 
5, PSČ 152 00 (dále „obviněný“), řízení o přestupku z moci úřední pro možné porušení § 
31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit tím, že na programu NOVA, 
v rámci zpravodajské relace Televizní noviny, zařazované do vysílání vždy od 19:30 
hodin, odvysílal následující příspěvky, resp. bloky příspěvků věnovaných systému zón 
placeného stání (parkovacích zón) v Praze: reportáž „Parkování v Praze je pro řidiče 
noční můrou“ z 9. září 2016, selfpromotion ("Televize Nova bojuje proti nesmyslným 
parkovacím zónám“) tematicky navazující na uvedenou reportáž z 9. září 2016, reportáž 
„Parkování v Praze je pro řidiče noční můrou“ z 10. září 2016, blok příspěvků „Parkování 
v Praze je pro řidiče noční můrou“ z 11. září 2016, blok příspěvků „Hromadná žaloba proti 
modrým parkovacím zónám“ z 12. září 2016, blok příspěvků „Nové parkovací zóny štvou 
řidiče i některé politiky“ z 13. září 2016, blok příspěvků „Nové parkovací zóny dál budí 
velké emoce“ z 14. září 2016, reportáž „Parkovací zóny vytlačují auta na okraj Prahy z 
16. září 2016, blok příspěvků „Nový parkovací systém má vážné nedostatky“ ze 17. září 
2016, blok příspěvků „Podle hejtmana by se modré zóny měly hned zrušit“ z 22. září 2016, 
blok příspěvků „Rozšiřování kontroverzních parkovacích zón“ z 25. září 2016, blok 
příspěvků „Právník podá proti zónám žalobu“ z 2. října 2016 a blok příspěvků „Parkovací 
peklo v Praze z 3. října 2016. Provozovatel v odvysílaných příspěvcích pomocí redakční 
práce rámoval přijatá opatření na regulaci parkování v Praze, tj. koncepci zón placeného 
stání, zásadně negativně, resp. jako systém, který výhradně negativně dopadá na 
všechny skupiny řidičů a který nemá podporu žádného segmentu zainteresované 
veřejnosti. Parkovací zóny tím byly prezentovány jako zcela kontraproduktivní dopravní 
opatření a nelegitimní zdroj příjmů pro město. Např. „mnozí to považují jen za další 
nesmyslné vytahování peněz z kapes daňových poplatníků místo toho, aby vznikaly 
například parkovací domy“ (9. září 2016), „Vztek, bezmoc a zoufalství. Televizi Nova se 
po včerejší reportáži ozvaly desítky rozzlobených lidí, kteří mají problémy s rezidenčními 
parkovacími zónami v Praze“ (10. září 2016), „Nová pravidla pro parkování jsou noční 
můrou majitelů aut v několika částech Prahy“ (11. září), „Miliony korun z parkovacích míst 
nikde vidět nejsou. Starostové ale tvrdí něco jiného“ (14. září 2016), „bizarností v 
souvislosti s novými parkovacími zónami je mnohem víc“ (17. září), „Nové modré zóny se 
staly pro mnohé noční můrou“ (22. září 2016), „Karlínu, Kobylisům, Ládví a Libni 
obloukem se vyhni. Ale nikoli z důvodu bezpečnosti, ale jednoduše proto, že tu 
nezaparkuješ, žertují místní.“ (2. října 2016), „Praha 8 schytala parkovací zóny jako 
poslední“ (3. října 2016). Prostřednictvím selfpromotion z 9. září 2016 (04:33 minut od 
začátku pořadu) přitom deklaroval, že „Televize Nova bojuje proti nesmyslným 
parkovacím zónám“ a vyzýval diváky k zasílání výhradně negativních uživatelských 
zkušeností („stížností“) s „modrými“ parkovacími zónami („Posílejte vaše fotky, videa a 
stížnosti na modré zóny přes aplikaci TN.cz.“). Majitelům vozů, kterým systém placeného 
stání v Praze vyhovoval, nebyl v rámci uvedených příspěvků poskytnut téměř žádný 
prostor k vyjádření. Výroky zástupců institucí zodpovědných za zavádění „modrých“ zón 
sice zaznívaly, ale byly ze strany redakce vesměs prezentovány jako nevěrohodné. 
Vyjádření odpůrců parkovacího systému redakce přijímala mnohem příznivěji, v 
některých případech (např. právník O. Pecák, podávající na město kvůli zónám 
hromadnou žalobu), zcela nekriticky, bez jakékoli redakční korekce. Tímto postupem 
mohlo dojít k porušení zásady objektivního informování, jelikož provozovatel v rámci 
zpravodajského pořadu otevřeně připustil, že k tématu zaujímá apriorní, hodnotově 
zaujaté, stanovisko, a rezignoval na neutrální a nestranný redakční přístup.  
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28. RRTV/2017/557/chu: Analýza zpravodajství programu Televize Barrandov před 
volbami do zastupitelstev krajů a Senátu Parlamentu ČR v roce 2016 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s analýzou zpravodajství 
programu Televize Barrandov provozovatele Barrandov Televizní Studio, a.s. před 
volbami do zastupitelstev krajů a Senátu PČR v roce 2016, v období od 9. září do 7. října 
2016. 
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29. RRTV/2017/621/jum: LONDA spol. s r. o./RÁDIO IMPULS/předvolební vysílání 9. 9. - 
7. 10. 2016/analýza 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s analýzou zpravodajství a 
publicistiky na programu RÁDIO IMPULS provozovatele LONDA spol. s r. o., a to z období 
9. 9. - 7. 10. 2016. Předmětem analýzy byla vybraná vydání následujících pořadů: Zprávy 
v celou, Zprávy v půl, Sedm minut v sedm, Polední speciál a všechna vydání Kauzy dne 
ze sledovaného období. 
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30. RRTV/2017/612/pot: Frekvence 1, a.s./FREKVENCE 1/předvolební vysílání 9. září 
2016 - 7. října 2016/analýza 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s analýzou předvolebního 
zpravodajství a pořadu Pressklub programu FREKVENCE 1 provozovatele Frekvence 1, 
a.s., ve sledovaném období od 9. září 2016 do 7. října 2016 
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-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 
písm. a) a f) 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, dle § 137 
odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá provozovatele Frekvence 1, a.s., IČ: 
49240226, se sídlem Wenzigova 1872/4, Praha 2, o podání vysvětlení, podle jakého klíče 
byli zváni konkrétní představitelé politických uskupení kandidujících v krajských a 
senátních volbách 2016 do jednotlivých vydání pořadu Pressklub vysílaného každou 
sobotu a neděli od 17:00 hodin v období od 9. září 2016 do 7. října 2016 na programu 
FREKVENCE 1. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 20 dní ode dne doručení výzvy 
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31. RRTV/2017/607/vez: Srovnání výsledků analýz celoplošně vysílaných rozhlasových 
a televizních programů před volbami do zastupitelstev krajů a třetiny Senátu PČR 2016 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila se srovnáním výsledků analýz 
zpravodajství a publicistiky celoplošně vysílaných rozhlasových a televizních programů 
před volbami do zastupitelstev krajů a třetiny Senátu 2016, v období od 9. září do 7. října 
2016. 
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32. RRTV/2017/650/kro: Barrandov Televizní Studio a.s. / Televize Barrandov / analýza 
záznamu vysílání ze dne 28. 6. 2017 od 6.00 hod. do 18.00 hod. 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s analýzou záznamu vysílání 
programu Televize Barrandov provozovatele Barrandov Televizní Studio a.s., ze dne 28. 
června 2017 v časovém úseku od 06.00 do 18.00 hodin.  
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-  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 Barrandov Televizní Studio 
a.s., IČ: 41693311, se sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 322, PSČ 15200, na porušení 
ustanovení § 49 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 
28. června 2017 v čase 06.53.53 hod., 07.30.29 hod., 09.47.16 hod., 10.36.32 hod., 



11.52.07 hod., 13.56.27 hod., 15.52.26 hod. na programu Televize Barrandov odvysílal 
obchodní sdělení, které propagovalo vysílání programu BARRANDOV FAMILY 
provozovatele Barrandov MUZIKA, s.r.o., konkrétně obsahovalo pobídku ke sledování 
pořadu Vtip za stovku, a bylo zařazené v rámci uceleného bloku selfpromotion, přičemž 
toto obchodní sdělení nebylo odděleno od zbytku vysílání, a uvádělo tak diváky v omyl, 
že se jedná o upoutávku na vlastní pořady provozovatele. Obchodní sdělení, které 
naplňuje definiční znaky reklamy, nebylo ve vysílání rozeznatelné jako reklama a nebylo 
zřetelně zvukově, obrazově nebo zvukově-obrazově nebo prostorovými prostředky 
odděleno od ostatních částí vysílání. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne 
doručení tohoto upozornění. 
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-  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 řízeních o nich (dále jen zákon č. 250/2016 Sb.) rozhodla zahájit 
s provozovatelem Barrandov Televizní Studio a.s., IČ: 41693311, se sídlem Praha 5, 
Kříženeckého nám. 322, PSČ 15200, (dále „obviněný“), řízení o přestupku z moci úřední 
pro možné porušení § 53a odst. 2 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl 
dopustit odvysíláním pořadu Česká tajenka dne 28. 6. 2017 od 15.06 hodin na programu 
Televize Barrandov, neboť tento pořad nepatřičně zdůrazňoval umístěné produkty – 
bluetooth reproduktor od značky Niceboy, Lego dodaný společností Nakup dárek a stan 
pro dva s karimatkami a se spacáky dodaný společností ABC sport. V průběhu pořadu 
celkem 3krát seznamoval moderátor soutěžící s jednotlivými cenami, přičemž poprvé 
představoval všechny 3 produkty (v čase 00.08.34–00.09.55 hod. od začátku pořadu), 
podruhé 2 – bluetooth reproduktor od značky Niceboy a stan pro dva s karimatkami a se 
spacáky dodaný společností ABC spor (v čase 00.24.50–00.25.26 hod. od začátku 
pořadu), potřetí 1 – bluetooth reproduktor od značky Niceboy (v čase 00.32.47–00.33.18 
hod. od začátku pořadu). Při představování výher/produktů kromě informací o produktech 
v pozitivním směru podrobně prezentoval subjekty, které produkty dle vyjádření 
moderátora do soutěže dodaly, tj. subjekty Niceboy: „… Mám zde pro vás bluetooth 
reproduktor. Ceny do soutěže nám věnovala značka Niceboy, výrobce trendy elektroniky, 
která patří k výrobkům akčních kamer a příslušenství. Nyní rozšiřuje své portfolio o novou 
řadu bezdrátových reproduktorů a sluchátek. Řada bluetooth reproduktorů Niceboy 
Sound přináší rovnou 5 modelů najednou, a vybrat si tudíž může každý.“; Nakup dárek: 
„… Je to od společnosti Nakup dárek, což je e-shop, kde najdete všechny hračky na 
jednom místě. V obchodě Nakup dárek si vyberete z množství stavebnic, plyšáků, 
kreativních a dřevěných hraček, ale i kosmetiky pro děti či školních potřeb. Naleznete zde 
zkrátka vše pro vaše dětské radosti.“; ABC sport: „… Stan pro dva s karimatkami a 
spacáky. To by bylo na výlet jako dělané. Na fesťák, do přírody, v sadě všechno 
kompletně, co se hodí. Stan plus dva spacáky a dvě karimatky věnoval internetový 
obchod ABC sport. ABC sport je e-shop, na kterém najdete příslušenství pro letní i zimní 
sporty.“ Kombinací obrazové složky a komentáře moderátora vykreslující pozitivní a 
podrobnou charakteristiku včetně komerční profilace těchto subjektů bylo docíleno toho, 
že o umístěných produktech, resp. o konkrétní komerčních subjektech bylo v daných 
scénách divákům poskytnuto co nejvíce informací, a to bez zřejmého dramaturgicko-
režijního opodstatnění. Umístěné produkty, resp. konkrétní komerční subjekty tak byly 
verbálními a obrazovými prostředky nepatřičně zmiňovány a byly do předmětného pořadu 
zařazeny s cílem explicitně na produkt, resp. na konkrétní komerční subjekty upozornit, k 
čemuž bylo užito prostředků připomínajících reklamní nabídku. 

13-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své působnosti 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.“), v 



platném znění, a na základě ustanovení § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní 
řád, žádá provozovatele Barrandov Televizní Studio a.s., IČ 41693311, se sídlem 
Kříženeckého náměstí 322/5, 15200 Praha 5, PSČ 152 00, o podání vysvětlení, v jakém 
obchodním vztahu je se subjektem Techo Royal Ahrend Company v souvislosti s 
odvysíláním pořadu Soudkyně Barbara, vysílaným dne 28. 6. 2017 od 9.25 hodin na 
programu Televize Barrandov, respektive z jakého důvodu bylo v závěru pořadu uvedeno 
oznámení „Děkujeme za spolupráci Techo Royal Ahrend Company“, pokud pořad nebyl 
na svém začátku, v průběhu ani na konci označen symbolem značícím umístění produktu 
v pořadu, ani informací o sponzorování. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní 
ode dne doručení této výzvy. 

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 Barrandov MUZIKA, s.r.o., IČ: 
26735679, se sídlem Mikuleckého 1311/8, Praha 4, PSČ 14700, na porušení ustanovení 
§ 49 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 4. srpna 
2017 v čase 09.13.08 hod. na programu BARRANDOV FAMILY odvysílal obchodní 
sdělení, které propagovalo vysílání programů Televize Barrandov, KINO Barrandov a 
Barrandov Plus provozovatele Barrandov Televizní Studio a.s., konkrétně obsahovalo 
pobídky ke sledování pořadů Jak to dopadlo!? (Televize Barrandov), Sexy milenec (KINO 
Barrandov) a Žračí tornádo 4 (Barrandov Plus), zařazené v rámci uceleného bloku 
selfpromotion, přičemž toto obchodní sdělení nebylo odděleno od zbytku vysílání, a 
uvádělo tak diváky v omyl, že se jedná o upoutávku na vlastní pořady provozovatele. 
Obchodní sdělení, které naplňuje definiční znaky reklamy, nebylo ve vysílání 
rozeznatelné jako reklama a nebylo zřetelně zvukově, obrazově nebo zvukově-obrazově 
nebo prostorovými prostředky odděleno od ostatních částí vysílání. Rada stanovuje lhůtu 
k nápravě 7 dní ode dne doručení tohoto upozornění. 

13-0-0 

33. RRTV/2017/750/vis: Česká televize - monitoring ČT art 31. července-1. srpna 2017 v 
úseku 20:00-02:26 hodin 

-  Rada se seznámila s monitoringem obsahu vysílání programu ČT art provozovatele 
Česká televize v úseku 20:00-02:00 hodin na přelomu dnů 31. července a 1. srpna 2017. 

12-0-0 

34. RRTV/2017/711/bur: MTV NETWORKS s.r.o./Comedy Central/analýza 
kontinuální/19.6.2017/10:00–22:00 

-  Rada se seznámila s analýzou kontinuálního záznamu vysílání programu Comedy 
Central provozovatele MTV NETWORKS s.r.o., IČ 28970438, sídlem Na Strži 65/1702, 
PSČ 140 62 Praha 4, ze dne 19. června 2017 v čase 10:00–22:00 hodin. 

13-0-0 

35. RRTV/2017/701/tic: Analýza záznamu vysílání programu TELEVIZE BLANSKO ze dnů 
18. - 19. června 2017 v časovém úseku 00:00 - 24:00 hodin 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s analýzou záznamu vysílání 
programu TELEVIZE BLANSKO provozovatele Jana Popelky ze dnů 18. – 19. června 
2017 v časovém úseku od 00:00 do 24:00 hodin.  

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 Jana Popelku, IČ 13715569, sídlem 
Holštejn 26, Holštejn, pošta Sloup, PSČ 679 13, o podání vysvětlení, z jakého důvodu 



měla videotextová smyčka, datovaná obdobím od 19. června do 25. června 2017, která 
je součástí vysílání programu TELEVIZE BLANSKO, délku trvání pouze 11:20 minut, 
ačkoli dle licence programu TELEVIZE BLANSKO, udělené rozhodnutím Rady sp. 
zn.2006/534/bar/POP, č. j. bar/7167/06, ve znění pozdějších změn, má být zařazována 
videotextová smyčka (textové vysílání) v délce 20 až 40 minut. Rada stanovuje lhůtu k 
podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.  

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 Jana Popelku, IČ 13715569, sídlem 
Holštejn 26, Holštejn, pošta Sloup, PSČ 679 13, o podání vysvětlení, z jakého důvodu je 
poskytnutý záznam videotextové smyčky, která je součástí vysílání programu TELEVIZE 
BLANSKO, v rámci samotného vysílání datován obdobím od 19. června do 25. června 
2017, ačkoli Rada prostřednictvím písemné výzvy žádala o zapůjčení záznamu vysílání 
ze dnů 18. – 19. června 2017 v časovém úseku od 00:00 do 24:00 hodin, tj. i ze dne, který 
předcházel období uvedenému ve vysílání smyčky. Rada stanovuje lhůtu k podání 
vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.  

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 Jana Popelku, IČ 13715569, sídlem 
Holštejn 26, Holštejn, pošta Sloup, PSČ 679 13, o podání vysvětlení, na základě jakých 
smluvních ujednání či neformálních dohod byly v rámci videotextové smyčky vysílání 
programu TELEVIZE BLANSKO (rubrika Zprávy odevšad), datované obdobím od 19. 
června do 25. června 2017, zveřejněny pozvánky na akce „AVON – přijďte se nechat 
nalíčit“ a „Celodenní kurz výživového poradenství“. Rada stanovuje lhůtu k podání 
vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.  

13-0-0 

36. RRTV/2017/681/kro: iDST, s.r.o. / INFOKANÁL pro katastrální území Měřín a Nárameč 
/analýza záznamu vysílání ze dnů 18. a 19. 6. 2017 od 00.00 hod. do 24.00 hod. 

-  Rada se seznámila s analýzou kontinuálního záznamu programu INFOKANÁL pro 
katastrální území Měřín a Nárameč provozovatele iDST, s. r. o., ze dnů 18. a 19. června 
2017 od 00:00 do 24:00 hodin.  

13-0-0 

-  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 řízeních o nich (dále jen zákon č. 250/2016 Sb.) rozhodla zahájit 
s provozovatelem iDST, s.r.o., IČ: 25555855, se sídlem Záviškova 428/3, 58601 Velké 
Meziříčí, (dále „obviněný“), řízení o přestupku z moci úřední pro možné porušení 
licenčních podmínek, kterého se mohl dopustit tím, že ve dnech 18. a 19. června 2017 od 
00:00 do 24:00 hodin nezařazoval 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. 

13-0-0 

 

 



37. RRTV/2017/708/vis: KabelSat s.r.o. - monitoring infokanálů 18.–19. června 2017 

-  Rada se seznámila s monitoringem vysílání programů INFO – DAMBOŘICE, INFO – 
HERŠPICE, INFO – LANŽHOT, INFO – OPATOVICE a INFO – OTNICE provozovatele 
KabelSat s.r.o. v období 18.–19. června 2017. 

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 vysílání KabelSat s.r.o., IČ: 26883104, se 
sídlem Křižanovice 217, PSČ 68501, o podání vysvětlení, z jakého důvodu na žádost 
Rady o zapůjčení záznamů programů, které jsou vysílány na základě rozhodnutí č. j. 
Ru/127/03/1216 ze dne 10. června 2003, včetně programu INFO – OTNICE, zapůjčil 
namísto záznamu vysílání tohoto programu v odvysílané podobě soubor s počítačovou 
prezentací, který není záznamem vysílání v odvysílané podobě ve smyslu § 32 odst. 1 
písm. l) zákona č. 231/2001 Sb., a zejména jestli důvodem k zapůjčení souboru s 
počítačovou prezentací namísto záznamu vysílání v odvysílané podobě nebylo to, že 
program nebyl vysílán. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení 
této výzvy. 

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 vysílání KabelSat s.r.o., IČ: 26883104, se 
sídlem Křižanovice 217, PSČ 68501, v souvislosti s vysíláním ve dnech 18.–19. června 
2017 o podání vysvětlení, (1) z jakého důvodu na programu INFO – DAMBOŘICE chyběly 
informace pro občany o jednání zastupitelstva obce, o dění v obci (kromě avíz do 
budoucnosti a dlouhodobě platných informací), informace o vyhláškách a jejich plnění a 
informace ze základní školy, když licence předpokládá vysílání těchto informací; (2) z 
jakého důvodu měla na programu INFO – DAMBOŘICE videotextová smyčka dne 18. 
června 2017 délku jen 7:24 minut a dne 19. června 2017 délku 7:41 minut, když licence 
předpokládá vysílání videotextové smyčky o délce 15-20 minut; (3) z jakého důvodu na 
programu INFO – HERŠPICE chyběly informace pro občany o jednání zastupitelstva 
obce a informace o vyhláškách a jejich plnění, když licence předpokládá vysílání těchto 
informací; (4) z jakého důvodu měla na programu INFO – HERŠPICE videotextová 
smyčka dne 18. června 2017 délku jen 5:51 minut a dne 19. června 2017 délku 4:40 
minut, když licence předpokládá vysílání videotextové smyčky o délce 15-20 minut; (5) z 
jakého důvodu byla na programu INFO – LANŽHOT vysílána jen videotextová smyčka, 
když licence u tohoto programu předpokládá, že vysílací schéma bude obsahovat také 
obrazové vysílání v délce 10 minut až 2 hodiny kromě období prázdnin od 1. 7. do 31. 8.; 
(6) jakým způsobem provozovatel informoval diváky programu INFO – LANŽHOT o 
identifikačním číslu provozovatele televizního vysílání, které patří mezi základní údaje o 
provozovateli podle § 32 odst. 7 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., a diváci k němu neměli 
přístup ve vysílání, a nemají ho ani na internetové stránce programu dostupné odkazem 
z webu města Lanžhot; (7) z jakého důvodu na programu INFO – OPATOVICE chyběly 
informace pro občany o jednání zastupitelstva obce, o vyhláškách a jejich plnění a o 
investičních záměrech obce, když licence předpokládá vysílání těchto informací. Rada 
stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy. 

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 vysílání KabelSat s.r.o., IČ: 
26883104, se sídlem Křižanovice 217, PSČ 68501, na porušení § 32 odst. 1 písm. n) 
zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že ve dnech 18. a 19. června 2017 vysílal 
na programech INFO – HERŠPICE a INFO – OPATOVICE většinu programové smyčky 
bez uvedení označení televizního programu (loga). Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní 
ode dne doručení tohoto upozornění. 

12-0-0 

38. RRTV/2017/733/bur: kontrola DaTel/Barrandov Televizní Studio a.s./BARRANDOV 
PLUS/12 let v řetězech/26.6.2017/20:20 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) se seznámila s kontinuální 
analýzou programu BARRANDOV PLUS provozovatele Barrandov Televizní Studio a.s. 
ze dne 26. června 2017 v úseku 17:00–23:00 hodin. 

13-0-0 

39. RRTV/2017/741/bur: S&P Broadcasting a.s./Mňam TV/23.6.2017/20-22 + 12.7.2017/00-
22 - neposkytnutí záznamu 

-  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 S&P Broadcasting a.s., IČ: 
04117310, sídlem Podkovářská 674/2, 19000 Praha 9 – Vysočany, na porušení § 32 odst. 
1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že neposkytl Radě na její 
vyžádání záznamy vysílání programu Mňam TV ze dne 23. června 2017 z časového 
úseku od 20.00 do 22.00 hodin, a ze dne 12. července 2017 z časového úseku od 00.00 
do 24.00 hodin. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení tohoto 
upozornění. 

12-0-0 

40. RRTV/2017/742/mra: Analýza obchodních sdělení - květen 2017 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s výsledky analýzy obchodních 
sdělení za měsíc květen 2017. 

13-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své působnosti dané 
ustanovením § 5 písm. a) a f) 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, a na základě § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá 
provozovatele Regionální televize CZ s.r.o., IČ: 24141372, sídlem Navrátilova 666/7, 
11000 Praha, o podání vysvětlení, jakým způsobem naplňuje zařazení obchodního 
sdělení / teleshoppingu s motivem „Studio Le Decor“, odvysílaného dne 2. května 2017 v 
čase 20:08:40 hodin na programu regionalnitelevize.cz, povinnost provozovatele 
nezařazovat do vysílání obchodní sdělení týkající se léčivých přípravků nebo léčebných 
postupů, které jsou v České republice dostupné pouze na lékařský předpis, teleshopping 
týkající se léčivých přípravků, které vyžadují registraci podle zvláštního právního 
předpisu, a teleshopping týkající se léčebných postupů, jak je uvedeno v § 48 odst. 1 
písm. f) zákona č. 231/2001 Sb., a to v kontextu propagace infuze vitamínem C. Rada 
stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této žádosti. 

13-0-0 

41. RRTV/2017/744/mra: Systematický monitoring hlasitosti obchodních sdělení na 
programu Nova Cinema ze dne 27. července 2017, 19:00 – 21:00 hodin 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s výsledky systematického 
monitoringu hlasitosti obchodních sdělení na programu Nova Cinema provozovatele TV 
Nova s.r.o. ze dne 27. července 2017, 19:00 - 21:00 hodin. 

13-0-0 



42. RRTV/2017/739/chr: Screening - červen 2017 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila se zprávou o kontrole televizního 
vysílání prostřednictvím screeningu za období červen 2017, která pokrývala úseky 
následujících programů v těchto dnech a v těchto časech: Barrandov MUZIKA, s.r.o. / 
Barrandov Family – 8. června 2017 15:40:00 – 18:10:00 hod., Magical roof s.r.o. / JOJ 
Family – 11. června 2017 10:00:00 – 11:30:00 hod., Barrandov MUZIKA, s.r.o. / 
Barrandov Family 14. června 2017 07:00:00 – 09:30:00 a 15:30:00 – 18:00:00 hod., 
Magical roof s.r.o. / JOJ Family – 14. června 2017 10:00:00 – 12:00:00 hod.; Barrandov 
MUZIKA, s.r.o. / Barrandov Family – 16. června 2017 15:30:00 – 18:00:00, 22. června 
2017 15:39:00 – 17.40:00; 25. června 2017 05.39:00 –17.59:00 hod., Barrandov Televizní 
Studio a.s. / Televize Barrandov – 26. června 2017 07:30:00 – 09:20:00 hod.; Barrandov 
MUZIKA, s.r.o. / Barrandov Family – 26. června 2017 15:29:00 – 17:49:00, 27. června 
2017 15:29:00 – 17:49:00 hod.; Barrandov Televizní Studio a.s. / Televize Barrandov – 
28. června 2017 07:38:00 – 09:08:00 hodin, 29. června 2017 09:06:00 – 10:36:00 hod., 
30. června 2017 09:01:00 –10:31:00 hodin, 10:45:00 – 12:15:00 hod. 
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43. RRTV/2017/709/nej: Souhrn diváckých podání týkajících se televizního vysílání a 
doručených Radě v období od 31. července do 18. srpna 2017 (celkem 22 podání). 

-  Rada se seznámila se souhrnem diváckých podání týkajících se televizního vysílání, 
doručených v období od 31. července do 18. srpna 2017, a týkajících se následujících 
případů (celkem 22 podání): TV NOVA s.r.o. / NOVA – reklamní spot Arginmax; Magical 
roof s.r.o. /JOJ Family – pořad Linka Lásky; Stanice O, a.s. / O (Óčko) – HbbTV; TV 
NOVA s.r.o. / NOVA – Šéfové na zabití; ČESKÁ TELEVIZE / ČT2 – 1945: Krvavý mír; 
LINARXUS Czech s.r.o. / Film+ – Skříňka; Barrandov Televizní Studio a.s. / Televize 
Barrandov – Nebezpečné vztahy; MTV NETWORKS s.r.o. / Prima Comedy Central – 
Archer; Barrandov Televizní Studio a.s. / Televize Barrandov – Nebezpečné vztahy; 
ČESKÁ TELEVIZE / ČT:D – Bouřlivák; Nespecifikovaný provozovatel /nespecifikovaný 
program – obchodí sdělení DATART; CET 21 spol. s.r.o. / NOVA – Tělo jako důkaz III; 
ČESKÁ TELEVIZE / ČT1 – To je vražda, napsala IV. Rodinné zatížení; FTV Prima, spol. 
s r.o. / Prima – Siska III; ČESKÁ TELEVIZE / Nespecifikovaný program – nespecifikovaný 
pořad; Různí provozovatelé - reklama na Hyundai i30 kombi; ČESKÁ TELEVIZE – 
obecná vyváženost zpravodajství a publicistiky; Barrandov Televizní Studio a.s. / Televize 
Barrandov – Rychlá hra; případ Cannabis-pokrač.; ČESKÁ TELEVIZE-upoutávky v 
injektáži; ČESKÁ TELEVIZE-situování Slavonic; Různí provozovatelé-kandidatura Petra 
Srnce. 
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-  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 řízeních o nich (dále jen zákon č. 250/2016 Sb.) rozhodla zahájit 
s provozovatelem TV Nova s.r.o., IČ 4580056, sídlem Kříženeckého náměstí 1078/5, 
Praha, PSČ 152 00 (dále „obviněný“), řízení o přestupku z moci úřední pro možné 
porušení ustanovení § 49 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl 
dopustit tím, že dne 4. srpna 2017 v úseku 21:37:11–21:37:22 hodin na programu NOVA 
odvysílal reklamní spot, který propagoval produkt Arginmax, tj. doplněk stravy na podporu 
sexuální výkonnosti, a mohl tak porušit 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.  
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-  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 TELEMEDIA INTERACTV 
PRODUCTION HOME LIMITED, VAT: CY10147566V se sídlem ARCH. MAKARIOS III, 
NEOCLEOUS HOUSE, P.C. 3030, LIMASSOL, CYPRUS (dále „obviněný“), řízení o 
přestupku z moci úřední pro možné porušení § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 40/1995 Sb., 
kterého se mohl dopustit zadáním teleshoppingového bloku Linka lásky, odvysílaného 
dne 21. srpna 2017 v čase od 10:10 do 11:11 hodin na programu JOJ Family, který může 
být nekalou obchodní praktikou podle zvláštního předpisu, tj. podle ustanovení § 4 odst. 
1 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, a to tím, že v rámci teleshoppingového 
bloku nebyli „soutěžící výslovně upozorněni písemně na obrazovce, že často budou na 
telefonní lince čekat i přesto, že moderátorka/moderátor nebude s žádným soutěžícím 
hovořit“, jak je to deklarováno v dokumentu Podmínky provozu linky na internetové 
stránce www.calltv.com/linkalasky/ [cit. dne 21. 8. 2017). Tímto jednáním mohlo dojít k 
podstatnému narušení ekonomického chování spotřebitele, neboť pokud by byl v souladu 
s Podmínkami informován o tom, že bude na telefonní lince čekat i přesto, že 
moderátorka/moderátor nebude s žádným soutěžícím hovořit, mohl své rozhodnutí 
zavolat na dané telefonní číslo důkladně zvážit či úplně přehodnotit. Spotřebitel tak mohl 
na základě zhlédnutí předmětného teleshoppingu učinit obchodní rozhodnutí, které by 
jinak neučinil. 
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-  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 šiřitelem reklamy, společností Magical roof s.r.o., IČ 4899784, 
se sídlem Pobřežní 297/14, Praha, PSČ 186 00 (dále „obviněný“), řízení o přestupku z 
moci úřední pro možné porušení § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 40/1995 Sb., kterého se 
mohl dopustit šířením teleshoppingového bloku Linka lásky, odvysílaného dne 21. srpna 
2017 v čase od 10:10 do 11:11 hodin na programu JOJ Family, který může být nekalou 
obchodní praktikou podle zvláštního předpisu, tj. podle ustanovení § 4 odst. 1 zákona č. 
634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, a to tím, že v rámci teleshoppingového bloku nebyli 
„soutěžící výslovně upozorněni písemně na obrazovce, že často budou na telefonní lince 
čekat i přesto, že moderátorka/moderátor nebude s žádným soutěžícím hovořit“, jak je to 
deklarováno v dokumentu Podmínky provozu linky na internetové stránce 
www.calltv.com/linkalasky/ [cit. dne 21. 8. 2017). Tímto jednáním mohlo dojít k 
podstatnému narušení ekonomického chování spotřebitele, neboť pokud by byl v souladu 
s Podmínkami informován o tom, že bude na telefonní lince čekat i přesto, že 
moderátorka/moderátor nebude s žádným soutěžícím hovořit, mohl své rozhodnutí 
zavolat na dané telefonní číslo důkladně zvážit či úplně přehodnotit. Spotřebitel tak mohl 
na základě zhlédnutí předmětného teleshoppingu učinit obchodní rozhodnutí, které by 
jinak neučinil. 
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-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své působnosti 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.“), v 
platném znění, a na základě ustanovení § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní 
řád, žádá provozovatele Stanice O, a.s., IČ 26509911, se sídlem Karla Engliše 519/11, 
150 00 Praha 5, o podání vysvětlení k obsahu stížnosti na obchodní sdělení vysílané 
prostřednictvím služby HbbTV na programu O (Óčko). Rada stanovuje lhůtu k podání 
vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.  
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-  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 4580056, 
sídlem Kříženeckého náměstí 1078/5, Praha, PSČ 152 00, na porušení ustanovení § 32 
odst. 1 písm. j) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 3. srpna 2017 od 
21.20 hodin na programu NOVA odvysílal pořad Šéfové na zabití, který obsahoval (před 
22. hodinou) vulgarismy či nadávky „kretén“ (00.02.01 a 00.02.03 hod. od začátku 
pořadu), „čuráka“ (00.05.44 a 00.05.45 hod.), „naser si“ (00.05.47 hod.), „ošoustá“ 
(00.06.17 hod.), „ptáka“ (ve smyslu penis) (00.09.59 hod.), „nevojedeš“ (ve smyslu 
soulože) (00.10.04 hod.), „hajzle“ (00.11.45 hod.), „do hajzlu“ (00.13.07 hod.), „píču“ 
(00.17.50 hod.), „píča“ (00.18.00 hod.), „ojet“ (ve smyslu soulože) (00.18.35 hod.), „poser 
si“ (00.30.45 hod.), „píchal“ (ve smyslu soulože) (00.31.33 a 00.31.37 hod.), „píchat“ (ve 
smyslu soulože) (00.31.36 hod.), a tím, že dne 10. srpna 2017 od 21.30 hodin na 
programu NOVA odvysílal pořad Šéfové na zabití 2, který obsahoval (před 22. hodinou) 
vulgarismy či nadávky „do prdele“ (00.24.56 hod. od začátku pořadu), „ojebali“ (00.25.16 
hod.), 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. 
Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení upozornění. 
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-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své kompetence dané 
§ 5 písm. a) 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 společnost Hyundai Motor Czech s.r.o., sídlem Siemensova 2717/4, 
Praha, PSČ 15500, IČO 28399757, o podání vysvětlení v souvislosti s televizní reklamou 
na produkt Hyundai i30 kombi, na základě jakého výzkumu a na základě jakých 
konkrétních výstupů tohoto výzkumu uvádí v předmětné reklamě tvrzení, že model i30 
kombi je „nejlepším českým kombíkem všech dob“. Rada stanovuje lhůtu k podání 
vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.  
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44. RRTV/2017/689/pim: AMC Networks Central Europe s.r.o./ změna LP programu 
SPORT 3 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") coby ústřední správní úřad v 
souladu s ustanovením § 5 písm. b) a § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., o 
provozování rozhlasového a televizního vysílání, v platném znění (dále jen "zákon č. 
231/2001 Sb.") a ustanovením § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen 
"zákon č. 500/2004 Sb.") vydala dne 29. srpna 2017 toto rozhodnutí: Rada vydává 
provozovateli AMC Networks Central Europe s. r. o., IČ: 27112501, se sídlem Praha 8 – 
Karlín, Pobřežní 620/3, PSČ 186 00, souhlas se změnou licenčních podmínek licence k 
provozování televizního vysílání programu SPORT 3, č.j. RRTV/1273/2015-zem, 
šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových systémů, spočívající v úpravě dalších 
programových podmínek a časového rozsahu vysílání programu, a to dle žádosti 
provozovatele doručené Radě dne 14. července 2017, č.j. RRTV/10577/2017-vra, a jejího 
doplnění doručeného Radě dne 08. srpna 2017, č.j. RRTV/11373/2017-vra. 
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45. RRTV/2017/383/loj: AIDEM & Vyšší odborná škola televizní Brno a. s./Brno TV/8. 2. 
2017/12:00-24:00 hodin/porušení 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 dne 29. srpna 2017 takto: I. Obviněná/pachatel společnost AIDEM 
& Vyšší odborná škola televizní Brno a.s., IČ: 27695964, sídlem Zengrova 2693/2, Brno, 
PSČ: 61500 se uznává vinnou v souladu s § 60 odst. 2 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb. 
pro porušení povinností stanovených licenčními podmínkami, kterého se dopustila tím, 
že dne 8. února 2017 v časovém úseku 12:00 – 24:00 hodin byla podoba vysílání 
programu Brno TV v rozporu s programovou skladbou uvedenou v licenčních 
podmínkách, zejména tím, že nebyly vysílány žádné aktuální zpravodajské pořady, a že 
se v rámci programu nestřídaly centrální a regionální hodiny. II. Za přestupek se 
obviněné/pachateli v souladu s § 60 odst. 7 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., ukládá 
pokuta ve výši 10 000,-Kč. Pokuta je splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne právní moci tohoto 
rozhodnutí na účet 3754-19223001/0710, variabilní symbol 2017383. 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 (slovy jedentisíckorun) na účet č. 3711-19223001/0710, variabilní 
symbol 2017383. Úhrada nákladů je splatná do pěti pracovních dnů ode dne doručení 
tohoto rozhodnutí.  
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46. RRTV/2017/378/rud: XLMX obchodní 
s.r.o./Moebelix/reklama/Prima/3.1.2017/14:02:41-14:02:56 hodin - nekalá obchodní 
praktika 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada), jakožto ústřední správní úřad 
na základě ustanovení § 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.) a podle ustanovení § 66 odst. 
2 a ustanovení § 76 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen 
zákon č. 500/2004 Sb.), vydala dne 29. srpna 2017 toto usnesení: Rada zastavuje správní 
řízení se společností XLMX obchodní s.r.o., IČ: 62497286, se sídlem: Praha 5 - Stodůlky, 
Nárožní 1390/4, PSČ 15800, vedené pro možné porušení ustanovení § 2 odst. 1 písm. 
b) zákona č. 40/1995 Sb., kterého se tato společnost mohla dopustit zadáním reklamy 
Möbelix, ID kreativy 13976712, odvysílané dne 3. ledna 2017 v úseku 14:02:41-14:02:56 
hodin na programu Prima, neboť porušení zákona nebylo prokázáno, čímž odpadl důvod 
správního řízení. 
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47. RRTV/2017/555/loj: FTV Prima, spol. s r. o./Prima/26.4.2017/18.00/forma prezentace 
sponzora programu/Chvilka pro tebe 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele FTV Prima, spol. s r. o., z 
jakého důvodu měl sponzoring pořadu Prostřeno!, odvysílaného dne 26. 4. 2017 od 
17.38.51 hodin na programu Prima, v případě sponzora Chvilka pro tebe jinou formu 
prezentace, konkrétně pouze formu tzv. injektáží, než ostatní sponzoři pořadu – Krajanka, 
Dologran, Rako, Gurmar, kteří byli prezentováni formou sponzorských vzkazů uvedených 
za začátku (resp. před odvysíláním pořadu), v průběhu i na konci pořadu. 
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-  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 FTV Prima, spol. s r. o., IČ 
48115908, sídlem Na Žertvách 132/24, Praha 8, PSČ 180 00, na porušení § 53 odst. 4 
zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 26. 4. 2017 od 17.38.51 hodin 
na program Prima odvysílal pořad Prostřeno!, který nebyl jako sponzorovaný subjektem 
„Chvilka pro tebe“ označený na svém začátku, ale až v průběhu pořadu. Rada stanovuje 
lhůtu k nápravě 7 dnů od doručení upozornění.  
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48. RRTV/2017/604/pim: Česká televize/ ČT1/ Události/31.5.2017 19:00/prezentace 
restaurace společnosti Le Sabrage s.r.o./ po vysvětlení 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele vysílání Česká televize, IČ: 
00027383, sídlem: Kavčí hory, Praha 4, PSČ 140 70, k obsahu bloku Naše téma, 
věnovaného zákazu kouření v restauracích a na některých jiných místech, který byl 
odvysílán v rámci pořadu Události dne 31. května 2017 od 19:00 hodin na programu ČT1, 
z jakého důvodu použil v pasáži reportážního příspěvku k tématu v době 1:48-1:55 minut 
od začátku tématu záběr s výraznou obrazovou prezentací loga restauračního zařízení 
provozovaného společností Le Sabrage s.r.o., doplněného i adresou, která vyplynula z 
volby pozice reportérky před tímto logem a z dodatečného neošetření příslušné části 
obrazového sdělení např. rozostřením. 
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-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením společnosti Le Sabrage s.r.o., IČ: 
05585970, sídlem: Sokolská 1788/60, Nové Město, 120 00 Praha 2, k obsahu bloku Naše 
téma, věnovaného zákazu kouření v restauracích a na některých jiných místech, který byl 
odvysílán v rámci pořadu Události dne 31. května 2017 od 19:00 hodin na programu ČT1, 
v jehož průběhu byla prezentována provozovna společnosti Le Sabrage s.r.o., na základě 
jakého smluvního ujednání se uskutečnilo natáčení záběrů v provozovně společnosti Le 
Sabrage s.r.o. pro tuto prezentaci. 
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49. RRTV/2017/484/pim: Česká televize/ ČT sport/ Klasické lyžování: ČEZ Jizerská 50/ 
obchodní vztah se subjekty Swix, skupina ČEZ a Kama/ po vysvětlení 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele Česká televize, IČ: 000 27 
383, se sídlem Na Hřebenech II 1132/4, Kavčí hory, 140 70 Praha 4, v jakém obchodním 
vztahu je se subjektem Swix, Skupina ČEZ a Kama v souvislosti s odvysíláním pořadu 
Klasické lyžování: ČEZ Jizerská 50, dne 18. 2. 2017 od 8.55 hodin na programu ČT sport, 
a pořadu Klasické lyžování: ČEZ Jizerská 50, dne 18. 2. 2017 od 16.20 hodin na 
programu ČT sport, respektive z jakého důvodu byl v pořadech prezentován subjekt Swix 
formou obchodního sdělení, a to opakovanou prezentací loga subjektu Swix na 
produktech a ve stánku pro úpravu lyží, podpořenou rozhovorem s Janem Weisshatelem, 
v pořadu označeným jako specialista na mazání lyží, na jehož oblečení bylo zřetelné logo 
subjektu Swix a který hovořil o výhodách úpravy lyží, dále prezentací loga Swix, Skupina 
ČEZ Kama na oblečení redaktora, pokud pořady nebyly na svém začátku, v průběhu ani 
na konci označeny symbolem značícím umístění produktu v pořadu. 
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50. RRTV/2017/483/pim: Česká televize/ ČT sport/ S ČT na vrchol aneb nová energie 
českého lyžování/ obchodní vztah se subjekty Atomic a Salomon/ po vysvětlení 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele Česká televize, IČ: 000 27 
383, se sídlem Na Hřebenech II 1132/4, Kavčí hory, 140 70 Praha 4, v jakém obchodním 
vztahu je se subjekty Atomic a Salomon v souvislosti s odvysíláním pořadu S ČT na vrchol 
aneb Nová energie českého lyžování dne 19. 2. 2017 od 8.05 hodin na programu ČT 
sport, respektive z jakého důvodu byly v pořadu prezentovány subjekty Atomic a Salomon 
formou obchodního sdělení, a to opakovanou prezentací loga subjektů na produktech a 
ve stánku půjčovny lyží, podpořenou rozhovorem obsluhy půjčovny lyží s jedním z 
účastníků závodu, který se vyjadřuje pochvalně o zapůjčených lyžích, a dále prezentací 
loga Atomic na oblečení redaktora, pokud pořad nebyl na svém začátku, v průběhu ani 
na konci označen symbolem značícím umístění produktu v pořadu. 
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51. RRTV/2017/584/loj: MTV NETWORKS s. r. o./Comedy central (Rumunsko//South 
Park/vysílací časy tohoto pořadu duben 2017 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele MTV NETWORKS s. r. o. k 
vysílání seriálu South Park (v ČR uváděn pod názvem Městečko South Park) na 
programu Comedy Central v Rumunsku na základě licence č. j. RRTV/1981/2016-FIA, 
sp. zn. 2016/524/FIA/MTV, udělené v ČR, konkrétně s vysvětlením, jaké byly vysílací 
časy dílů tohoto seriálu v Rumunsku v místním času v průběhu měsíce dubna 2017. 
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52. RRTV/2017/558/loj: 02 TV s. r. o./02 FREE/2.4.2017/16.00-24.00/smluvní ujednání 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele 02 TV s. r. o., na základě 
jakých smluvních ujednání byla odvysílána následující obchodní sdělení zařazená dne 2. 
dubna 2017 do vysílání programu O2TV FREE, resp. o jaký typ obchodních sdělení se 
jedná: „Generální partner: BANDI“, v průběhu pořadu GCF38: BIT CAGE 4, v čase 20:57 
hodin; „hlavní partner: Resort Hodolany“, v průběhu pořadu GCF38: BIT CAGE 4, v čase 
21:46 hodin; „HATTRICK.cz“, v průběhu pořadu Basketbalová euroliga, v čase 22:10 
hodin; „O2 eKasa“, v průběhu pořadu Basketbalová euroliga, v čase 22:56 hodin; „Lesy 
ČR“, v průběhu pořadu Můj první gól, v časech 23:55 a 23:58 hodin. 
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53. RRTV/2017/602/pim: HBO Europe s.r.o./ HBO 2 Adria/ informace o provozovateli a 
RRTV/ po vysvětlení 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele HBO Europe s.r.o., IČ 61 
466 786, se sídlem Jankovcova 1037/49, PSČ 170 00 Praha 7, jakým způsobem jsou 
naplňovány základní povinnosti provozovatelů vysílání plynoucí z § 32 odst. 7 písm. a) b) 
a c) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající v umožnění přímého a trvalého přístupu diváků 
programu HBO 2 Adria k informacím o provozovateli televizního vysílání, údajům 
umožňujícím rychlé a účinné navázání kontaktu s provozovatelem a zveřejnění informace 
o tom, že orgánem dohledu nad provozováním televizního vysílání je Rada. 
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54. RRTV/2017/603/pim: HBO Europe s.r.o./ HBO 3 Adria/ informace o provozovateli a 
RRTV/ po vysvětlení 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele HBO Europe s.r.o., IČ 61 
466 786, se sídlem Jankovcova 1037/49, PSČ 170 00 Praha 7, jakým způsobem jsou 
naplňovány základní povinnosti provozovatelů vysílání plynoucí z § 32 odst. 7 písm. a) b) 
a c) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající v umožnění přímého a trvalého přístupu diváků 
programu HBO 3 Adria k informacím o provozovateli televizního vysílání, údajům 
umožňujícím rychlé a účinné navázání kontaktu s provozovatelem a zveřejnění informace 
o tom, že orgánem dohledu nad provozováním televizního vysílání je Rada. 
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55. 2012/487/had/All: Allivictus/12.11.2011/02:33:26/Prima - přisuzování léčebných 
účinků- rozhodnutí Nejvyššího správního soudu 

-  Rada se seznámila s rozhodnutím Nejvyššího správního soudu č. j. 2 As 5/2017 – 62 
ze dne 14. 7. 2017, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady Sp. zn./Ident: 2012/487/had/All, 
č. j. had/4041/2012, jímž byla společnosti Allivictus s.r.o. uložena pokuta ve výši 1 800 
000,- Kč pro porušení § 5d odst. 2 písm. d) zákona č. 40/1995 Sb., ke kterému došlo 
zadáním reklamy na produkt Allivictus, s premiérou vysílání dne 12. listopadu 2011 od 
2:33:26 hodin na programu Prima televize, přičemž tomuto produktu – potravině byly 
přisuzovány léčebné a preventivní účinky. 
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56. RRTV/2017/690/loj: Novinky v mediálním prostoru 2Q 2017 

-  Rada se seznámila s přehledem vývoje evropského mediálního prostoru za druhé 
čtvrtletí kalendářního roku 2017 
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57. RRTV/2017/590/tic: Analýza obchodních sdělení v rámci dětských pořadů služby 
PrimaPLAY 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s analýzou audiovizuální 
mediální služby na vyžádání PrimaPLAY poskytovatele FTV Prima, spol. s r.o.  
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-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané 
ustanovením § 4 odst. 1 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách 
na vyžádání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 132/2010 Sb.), v platném znění, 
a na základě § 137 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá poskytovatele FTV Prima, 
spol. s r.o., IČ 48115908, sídlem Na žertvách 132/24, Praha, PSČ 180 00, o podání 
vysvětlení, jakým způsobem v rámci služby PrimaPLAY realizuje kontrolu audiovizuálních 
obchodních sdělení, která se uživatelům přehrávají při zhlédnutí pořadů určených dětem, 
a to zejména vzhledem ke skutečnosti, že se tento reklamní obsah často týká také 
alkoholických nápojů. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení 
této výzvy.  
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58. RRTV/2017/702/kro: Analýza služby TV INTERNET 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s analýzou audiovizuální 
mediální služby na vyžádání TV INTERNET poskytovatele Bíla Oldřich - TIRIS.  
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59. RRTV/2017/710/kro: Analýza služby TV Hradec 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s analýzou audiovizuální 
mediální služby na vyžádání TV Hradec poskytovatele Bíla Oldřich - TIRIS. 
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60. RRTV/2017/713/kro: Analýza služby Regionální zpravodajský server 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s analýzou audiovizuální 
mediální služby na vyžádání Regionální zpravodajský server poskytovatele 
PROMOMEDIA s.r.o. 
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61. 2016/1062/PIM/Mag: Magical Roof s.r.o./http://jojfamily.blesk.cz/ neoznámení 
poskytování služby/ zastavení správního řízení 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) na základě ustanovení § 4 
odst. 1 a odst. 2 písm. a), b) a 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 podle ustanovení § 66 odst. 2 a ustanovení § 76 zákona č. 500/2004 
Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen zákon č. 500/2004 Sb.), vydala dne 18. 
července 2017 toto usnesení: Rada zastavuje správní řízení vedené se společností 
Magical roof s.r.o., IČ 04899784, se sídlem v Praze, Pobřežní 297, PSČ 186 00, pro 
možné porušení § 5 odst. 1 zákona č. 132/2010 Sb., neboť Radě neoznámila poskytování 
audiovizuální mediální služby na vyžádání, umístěné na internetové adrese 
http://jojfamily.blesk.cz, neboť se porušení zákona neprokázalo, čímž odpadl důvod pro 
vedení správního řízení. 
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62. RRTV/2017/575/had: Česká televize/ iVysílání technická omezení ze strany uživatelů 
služby/ po vysvětlení 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením poskytovatele Česká televize, IČ 
00027383, se sídlem Kavčí hory, 140 70 Praha 4, k obsahu stížnosti, spolu se žádostí o 
sdělení skutečnosti, zda si je vědom možného technického omezení ze strany uživatelů 
a jakým způsobem tuto skutečnost zohledňuje.  
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63. RRTV/2017/698/dut: 9. zasedání CERF 

-  Rada bere na vědomí informaci o setkání Středoevropského fóra regulátorů v 
Debrecíně a účastí pověřuje: Bezouška, Zvěřinová 
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64. RRTV/2017/760/dut: Telecommunications & Media Forum Miami 

-  Rada bere na vědomí zprávu ze služební cesty do Miami.  
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65. RRTV/2017/753/loj: Slušnej kanál/změna LP 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") coby ústřední správní úřad v 
souladu s ustanovením § 5 písm. b) a § 21 odst. 1 písm. a) a d) zákona č. 231/2001 Sb., 
o provozování rozhlasového a televizního vysílání, v platném znění (dále jen "zákon č. 
231/2001 Sb.") a ustanovením § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen 
"zákon č. 500/2004 Sb.") vydala toto rozhodnutí: Rada vydává provozovateli Fajn Rock 
Media, s.r.o., se sídlem, Stavební 992/1, Ostrava - Poruba, PSČ 708 00 IČ: 24176214 
podle § 21 odst. 1 písm. a) a d) zákona č. 231/2001 Sb., souhlas se změnou licenčních 
podmínek licence č.j. sve/307/2012, spis. zn.: 2011/1097/sve/Faj, k provozování 
televizního programu Slušnej kanál šířeného prostřednictvím kabelových systémů, 
spočívající ve změně názvu programu na REBEL 2 SLUŠNEJ KANÁL a změně dalších 
programových podmínek v rozsahu dle podání ze dne 18. 8. 2017, doručeného Radě dne 
18. 8. 2017 pod č.j. RRTV/12109/2017-vac .  
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ověřovatel:  

P. Bartoš 


