
Zápis z 3. zasedání 2017, konaného dne 7. 2. 2017  

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

 

1. RRTV/2017/122/bla: Schválení programu 3. zasedání 

-  Rada schvaluje program ve znění projednaných změn 

11-0-0 

2. 2016/1014/BLU/OKA: OKAY s.r.o./slevová akce/reklama/RV/RÁDIO 
IMPULS/8.7.2016/9:59:19 - provádění dokazování - od 13.30 hod. 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání v rámci správního řízení sp. zn. 
2016/1014/BLU/OKA provedla důkaz vyslechnutím reklamy na slevovou akci 
společnosti OKAY s.r.o., která byla odvysílána mj. dne 8. července v čase 9:59:19 hodin 
na programu RÁDIO IMPULS (102,3 MHz Zlín). 

11-0-0 

3. 2016/963/had/HER: HERO CZECH s.r.o./Sunar/ Prima COOL/6.9.2016/19:15:32 hodin/ 
DOKAZOVÁNÍ-13:35 

-  Rada v rámci správního řízení spis. zn. 2016/963/had/HER provedla důkaz 
zhlédnutím záznamu obchodního sdělení Sunar, které bylo odvysíláno dne 6. září 2016 
na programu Prima COOL v 19:15:32 hodin. 

11-0-0 

4. 2016/1074/had/Nat: Naturprodukt CZ spol. s r. o./ Televize 
Barrandov/4.3.2016/17:13:06 hodin/Dolgit krém“/absence léčivé látky-13:38 

-  Rada v rámci správního řízení spis. zn. 2016/1074/had/Nat provedla důkaz 
zhlédnutím záznamu obchodního sdělení/označení sponzora „Dolgit krém“, premiérově 
odvysílaného dne 4. března 2016 v čase 17:13:06 hodin na programu Televize 
Barrandov. 

11-0-0 

5. RRTV/2017/71/zem: O2 TV s.r.o./O2 TV FREE; řízení o udělení licence k provozování 
celoplošného zemského digitálního televizního vysílání šířeného prostřednictvím 
vysílačů - ústní jednání dne 7. února 2017, 13:55 h 

-  Rada uděluje právnické osobě O2 TV s.r.o., IČ 039 98 380, se sídlem Za Brumlovkou 
266/2, Michle, 140 00 Praha 4, podle § 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci k 
provozování celoplošného zemského digitálního televizního vysílání šířeného 
prostřednictvím vysílačů na 12 let; označení (název) programu: O2 TV FREE; základní 
programová specifikace: Sportovně-informační program; časový rozsah vysílání: 24 h 
denně; územní rozsah vysílání: Česká republika; hlavní jazyk vysílání: čeština; v 
rozsahu dle žádosti doručené dne 11. ledna 2017, č.j. RRTV/1670/2017-vra, ve znění 
upřesnění doručeného dne 26. ledna 2017, č.j. RRTV/2573/2017-vra. 

11-0-0 

6. RRTV/2017/31/spm: Mediapoint Consulting s.r.o./Plzeň TV - TV - ZPS: internet a 
mobilní aplikace - nařízené ústní jednání od 14:00 

-  Rada uděluje společnosti Mediapoint Consulting s.r.o., IČO: 279 70 043, se sídlem 
Palackého náměstí 753/26, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň, podle § 25 zákona č. 
231/2001 Sb., licenci k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím 



zvláštních přenosových systémů na 12 let; označení (název) programu: Plzeň TV; 
základní programová specifikace: regionální televize informačně-zábavního charakteru; 
časový rozsah vysílání: 24 hodin denně; hlavní jazyk vysílání: český; výčet států, na 
jejichž území má být vysílání zcela nebo převážně směřováno: Česká republika; 
identifikace přenosového systému: dálkový přístup - internet, mobilní aplikace; 
informace o přístupu k vysílání: www.plzen.cz a www.plzentv.com; v rozsahu dle 
žádosti doručené dne 29. prosince 2016, č.j. RRTV/2017/31-01/spm ve znění upřesnění 
a doplnění doručeného dne 18. ledna 2017, č.j. RRTV/2017/31-03/spm a 24. ledna 
2017 č.j. RRTV/2017/31-04/spm 

11-0-0 

7. 2015/1026/zab: Licenční řízení k provozování rozhlasového vysílání šířeného 
prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Tábor 107,8 MHz / 100 
W - rozhodnutí o udělení licence 

-  Rada uděluje společnosti RADIO UNITED BROADCASTING, s.r.o., IČ: 29131901, se 
sídlem Říčanská 2399/3, PSČ 10100, Praha podle § 18 zákona č. 231/2001 Sb. licenci 
k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů se souborem technických 
parametrů Tábor 107,8 MHz / 100 W pro program SIGNÁL RÁDIO na dobu 8 let, 
nejdéle však do 10. října 2025. 

12-0-0 

8. RRTV/2017/40/str: Radio Černá Hora II. s.r.o./RADIO ČERNÁ HORA/RV/změna 
licence § 21 odst. 1 písm. e) - žádost o převod části obchodního podílu - 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 Radio Černá Hora II., s. r. o., IČ: 252 57 293, se 
sídlem Dlouhá 8/200, PSČ 500 03 Hradec Králové, souhlas se změnou skutečností 
uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání dle § 21 odst. 1 
písm. e) a § 21 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., spočívající v převodu části obchodního 
podílu ve výši 52 % ze stávajícího společníka, pana Martina Černého, dat. nar. 19. 
ledna 1965, na nového společníka, společnost MEDIA BOHEMIA, a.s., IČ 267 65 586, 
se sídlem Koperníkova 794/6, PSČ 120 00 Praha, neboť tato změna by nevedla k 
neudělení licence na základě veřejného slyšení. 

12-0-0 

9. 2016/1060/zab: licenční řízení se souborem technických parametrů Praha Výtoň 
101,6 MHz / 100 W - vyhlášení  

-  Rada vyhlašuje licenční řízení k provozování rozhlasového vysílání šířeného 
prostřednictvím vysílačů se soubory technických parametrů Praha Výtoň 101,6 MHz / 
100 W, souřadnice WGS 84: 14 24 54 / 50 04 07 se lhůtou pro doručení žádostí do 23. 
března 2017. 

12-0-0 

10. RRTV/2017/103/pot: Souhrn podání ORV (3/2017) 

-  Rada se seznámila se stížností (č. j. RRTV/2074/2017-vra) pisatelky na zrušení 
pořadu Kupředu do minulosti na programu ČRo Dvojka (1); se stížností (č. j. 
RRTV/2082/2017-vra) posluchače na obsah vydání pořadu Kolotoč, resp. dílu seriálu 
Tlučhořovi, který byl v jeho rámci odvysílán, a to dne 13. ledna 2017 na programu ČRo 
Dvojka (2); se stížností (č. j. RRTV/2137/2017-vra) pisatele na údajně nevyvážený 
zpravodajský příspěvek odvysílaný ve zpravodajství programu ČRo 1 – Radiožurnál dne 
16. ledna 2017 v cca 16.40 hod. (3); se stížností (RRTV/2385/2017-vra) pisatele na 



údajně nevyvážený zpravodajský příspěvek odvysílaný dne 21. ledna po 6. hodině na 
programu ČRo Dvojka (4)  

12-0-0 

-  Rada se seznámila s analýzou úseku vysílání programu ČRo Dvojka ze dne 13. ledna 
2017 v čase 18:08:08 - 18:25:19 hodin a shledala, že v něm nedošlo k porušení zákona 
č. 231/2001 Sb. o provozování rozhlasového a televizního vysílání 

12-0-0 

-  Rada se seznámila s analýzou úseku vysílání programu ČRo 1 – Radiožurnál ze dne 
16. ledna 2017 od 16:40:29 – 16:43:46 hodin a shledala, že nedošlo k porušení zákona 
č. 231/2001 Sb. o provozování rozhlasového a televizního vysílání 

12-0-0 

-  Rada se seznámila s analýzou úseku vysílání programu ČRo Dvojka ze dne 21. ledna 
2017 od 06:02:57 – 06:03:25 hodin a shledala, že nedošlo k porušení zákona č. 
231/2001 Sb. o provozování rozhlasového a televizního vysílání 

12-0-0 

11. RRTV/2017/117/hak: RKR, s.r.o. / CLASSIC PRAHA, 17.1. 2017, analýza 

-  Rada se seznámila s analýzou programu CLASSIC PRAHA provozovatele RKR, s.r.o 
. ze dne 17. 1. 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 

11-0-0 

12. RRTV/2017/107/blu: Různí provozovatelé/rozhlasové vysílání; analýza obchodních 
sdělení na potraviny, doplňky stravy, léky a na loterie a jiné podobné hry / zasedání 
3/2017 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s analýzami obchodních 
sdělení odvysílaných provozovateli Frekvence 1, a.s. (program FREKVENCE 1; Plzeň 
104,1 9 MHz) dne 25. ledna 2017, MEDIA BOHEMIA a.s. (program Hitrádio Magic; Jičín 
107,3 MHz) dne 25. ledna 2017, RADIO UNITED BROADCASTING s. r. o. (program 
Kiss Morava; Olomouc 106,1 MHz) dne 25. ledna 2017, HAMCO, s.r.o. (program 
RADIO HANÁ; Olomouc 92,3 MHz) dne 25. ledna 2017, RADIO UNITED 
BROADCASTING s. r. o. (program Radio BEAT; Brno-Kohoutovice 91,0 MHz) dne 25. 
ledna 2017 a MEDIA BOHEMIA a.s. (program HELAX; Ostrava 93,7 MHz) dne 25. 
ledna 2017. 

12-0-0 

13. 2016/1141/hak/RAD: RADIO UNITED BROADCASTING, s.r.o. /Radio Spin - analýza 
(29. listopadu 2016, 00:00 - 24:00 hodin) - seznámení s reakcí provozovatele na 
upozornění na porušení licenčních podmínek 

-  Rada se seznámila s vyjádřením (č.j. 2157/2017) provozovatele RADIO UNITED 
BROADCASTING, s.r.o. k upozornění na porušení licenčních podmínek programu 
Radio Spin (licence Ru/114/05), neboť do vysílání v analyzovaném dnu 29. listopadu 
2016 nebylo zařazeno zpravodajství ve slovenštině s důrazem na české a slovenské 
události a informace z Prahy pro slovenskou menšinu a o slovenské menšině, rovněž 
nebyly odvysílány pořady, uvedené v licenčních podmínkách.  

12-0-0 

14. 2014/805/zab: Licenční řízení k provozování rozhlasového vysílání šířeného 
prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Kroměříž 103,3 MHz / 50 
W - seznámení s rozsudkem MS 

-  Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 9. prosince 2016, 
č. j. 9 A 173/2016 – 51, kterým byla zamítnuta žaloba společnosti HAMCO, s.r.o. proti 
rozhodnutí Rady sp. zn. 2014/805/zab, č. j. RRTV/2493/2016-STR ze dne 19. července 
2016, kterým Rada udělila společnosti Radio Kroměříž, s.r.o. licenci k provozování 



rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů 
Kroměříž 103,3 MHz / 50 W pro program Radio Kroměříž na dobu 8 let, nejdéle však do 
10. října 2025 a žádost druhého žadatele zamítla. 

12-0-0 

15. RRTV/2017/95/zem: Nej Kanál s.r.o./Infokanál NEJ - TV; televizní vysílání šířené 
prostřednictvím kabelových systémů - změna územního rozsahu vysílání a licenčních 
podmínek 

-  Rada uděluje provozovateli, společnosti Nej Kanál s.r.o., IČ 02738252, se sídlem 
Francouzská 75/4, 120 00 Praha 2, 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/2363/2015- zem, spis. zn.: 2015/537/zem/Bri, ze dne 21. července 2015, 
spočívající ve změně územního rozsahu vysílání a licenčních podmínek, a to 1) změně 
dalších programových podmínek programu Infokanál NEJ – TV a rozšíření územního 
rozsahu vysílání o k.ú. 659959 Jilemnice, okres Semily, k.ú. 786306 Vrchlabí, okres 
Trutnov; 2) změně dalších programových podmínek programů – Infokanál NEJ – TV – 
Desná, Infokanál NEJ – TV – Dobruška, Infokanál NEJ – TV – Dolní Benešov, Infokanál 
NEJ – TV – Jiřetín, Infokanál NEJ – TV – Jižní Čechy, Infokanál NEJ – TV – Noviny, 
Infokanál NEJ – TV – Příšovice, Infokanál NEJ – TV – Rovensko, Infokanál NEJ – TV – 
Skalice, Infokanál NEJ – TV – Tanvald, Infokanál NEJ – TV – Zdice, v rozsahu dle 
žádosti ze dne 17. ledna 2017, č.j. RRTV/2237/2017-vra. 

12-0-0 

16. RRTV/2017/23/zem: HBO Europe s.r.o./HBO 2, CINEMAX, CINEMAX 2; televizní 
vysílání šířené prostřednictvím zvláštních přenosových systémů - oznámení zahájení 
vysílání  

-  Rada se seznámila s oznámením provozovatele HBO Europe s.r.o., IČ 614 66 786, 
se sídlem Praha 7, Jankovcova 1037/49, PSČ 170 00, o zahájení vysílání programů 
HBO 2, CINEMAX a CINEMAX 2 k provozování televizního vysílání šířeného 
prostřednictvím zvláštních přenosových systémů na základě licencí č.j. 1) 
RRTV/3658/2016-SPM, spis. zn.: 2016/1048/SPM/HBO, 2) RRTV/3659/2016-SPM , 
spis. zn. 2016/1049/SPM/HBO, 3) RRTV/3660/2016-SPM, spis. zn.: 
2016/1050/SPM/HBO ze dne 20. prosince 2016, v rozsahu podání ze dne 4. ledna 
2017, JID 225883 - RRTV, a to od 9. ledna 2016, od 6:00 hodin. 

12-0-0 

17. RRTV/2017/27/zem: NOEL, s.r.o.; převzaté rozhlasové a televizní vysílání šířené 
prostřednictvím kabelových systémů - změna územního rozsahu vysílání 

-  Rada registruje provozovateli NOEL, s.r.o., IČ 48908991, se sídlem Na Pískách 3, 
Hodonín, PSČ 695 01, podle § 29 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., změnu 
registrace č.j. Rg/15/97 ze dne 8. dubna1997, spočívající ve změně územního rozsahu 
vysílání, a to ukončení převzatého vysílání v rozsahu kabelových systémů v k.ú. 699233 
– Moravský Písek, okres Hodonín, v rozsahu podání ze dne 27. prosince 2016, č.j. 
RRTV/1378/2017-vra.  

12-0-0 

18. RRTV/2017/44/fia: TVNET s.r.o. / převzaté rozhlasové a televizní vysílání 
prostřednictvím kabelových systémů – změna územního rozsahu vysílání – předchozí 
souhlas 

-  Rada registruje provozovateli převzatého rozhlasového a televizní vysílání 
prostřednictvím kabelových systémů (registrace, č.j.: Rg/132/00/2569, ze dne 20. září 
2000), TVNET s.r.o., IČ.: 250 52 349, se sídlem Rezlerova 304, Petrovice, 109 00 
Praha 10, dle § 29 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., změnu registrace, 
spočívající ve změně územního rozsahu vysílání, a to zúžení o katastrální území 
Radotín, okres Hlavní město Praha, dle žádosti ze dne 9. ledna 2017, č.j.: 
RRTV/1500/2017-vra.  



12-0-0 

19. RRTV/2017/109/smu: Různí provozovatelé / převzaté vysílání; oznámení změny 
registrace - změna programové nabídky 

-  Rada se dle ustanovení § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. seznámila s oznámením 
provozovatele Kabelová televize Kadaň, a.s, se sídlem: Kpt. Jaroše 1477, 432 01 
Kadaň, o změně ostatních skutečností uvedených v přihlášce k registraci převzatého 
rozhlasového a televizního vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů, č.j. 
Rg/29/96 ze dne 18. června 1996, ve znění pozdějších změn, spočívající ve změně 
programové nabídky, a to: a) v jejím rozšíření o český televizní program MŇAU TV, 
zahraniční televizní programy: AXN Black, AXN White, ID Xtra; b) ve změně názvů již 
registrovaných programů: Smíchov na Nova 2, fanda na Nova ACTION, Telka na Nova 
GOLD, v rozsahu dle podání č.j. RRTV/2464/2017-vra doručeného dne 24. ledna 2017. 

12-0-0 

20. RRTV/2017/119/smp: Různí provozovatelé; Přehled doručených oznámení 

-  Rada se seznámila se 3 oznámeními. 

11-0-0 

21. RRTV/2017/65/kro: Analýza záznamu vysílání programu rtm plus ze dne 12. 1. 2017 
od 00.00 hod. do 24.00 hod. 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s analýzou záznamu vysílání 
programu rtm plus provozovatele Modern Production s.r.o. ze dne 12. 1. 2017 od 00.00 
hod. do 24.00 hod. 

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 Modern Production s.r.o., IČ 
02168987, sídlem Mrštíkova 399/2a, 46007 Liberec, na porušení ustanovení § 53 odst. 
6 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že na programu rtm plus v čase 
00.10.07 hod. od začátku rotující smyčky zařazené do vysílání dne 12. ledna 2017 od 
17.00 do 24.00 hod. odvysílal zpravodajský pořad Jablonecký magazín jako 
sponzorovaný pořad, a porušil tak zákaz sponzorování zpravodajských pořadů. Rada 
stanovuje lhůtu k nápravě 14 dní ode dne doručení upozornění. 

11-0-0 

22. RRTV/2017/104/had: FTV Prima s s. r. o./Arginmax - odvysílání reklamy - sdělení 
provozovatele  

-  Rada se seznámila se sdělením provozovatele FTV Prima, spol. s r. o. ve věci 
chybného odvysílání obchodního sdělení Arginmax dne 1. 1. 2017 na programu Prima 
ZOOM v čase 14:19 hodin. 

12-0-0 

23. RRTV/2017/111/vez: Souhrn podání OATV 3/2017 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s následujícími podáními k 
obsahu televizních programů doručenými od 14. 1. 2017 do 30. 1. 2017 (56 podání): 1. 
Barrandov Televizní Studio a.s./ Televize Barrandov – podvodné jednání v 
teleshoppingovém pořadu Rychlá hra (6 podání); 2. Barrandov Televizní Studio a.s./ 
nespecifikovaný program – teleshoppingový pořad Klenot – klamavá reklama; 3. 
ČESKÁ TELEVIZE/ČT1 – Události, zpráva o policejním pátrání po nezvěstné dívce, 12. 
1. 2017; 4. ČESKÁ TELEVIZE/ČT24 – dezinformace v pořadu Hyde park ČT24, 13. 1. 
2017; 5. FTV Prima, spol. s r.o. /Prima – Komisař Rex – vulgarismy, 16. 1. 2017; 6. 
ČESKÁ TELEVIZE/ČT1 – pořad Trpaslík – vulgarismy, 16. a 23. 1. (3 podání); 7. CET 
21 spol. s r.o./NOVA – reklamní spot Sencor; 8. FTV Prima, spol. s r.o. /Prima – pořad 
Divácké zprávy – vzhled a vystupování moderátora pořadu; 9. CET 21 spol. s 



r.o./NOVA – reklamní spot Dr. Weiss; 10. ČESKÁ TELEVIZE/ nespecifikovaný program 
– objektivita a vyváženost ve vysílání ČT; 11. ČESKÁ TELEVIZE/ ČT1 – pořad 
Reportéři ČT – neobjektivita reportáže Tady je Janstovo, 16. 1. 2017 (5 podání); 12. 
nespecifikovaný provozovatel/ nespecifikovaný program – reklamní spot Hyundai i30 (2 
podání); 13. nespecifikovaný provozovatel/ nespecifikovaný program – PROCTO 
GLYVENOL – podprahová reklama; 14. CET 21 spol. s r.o./NOVA – pořad Televizní 
noviny, reportáž o nehodě autobusu, 12. 9. 2016; 15. ČESKÁ TELEVIZE/ ČT24 – 
vysílání související s inaugurací prezidenta USA, 20. 1. 2017 (3 podání); 16. FTV Prima, 
spol. s r.o. /Prima – nevhodná upoutávka na pořad Očima Josefa Klímy, 22. 1. 2017; 
17. FTV Prima, spol. s r.o. /Prima – pořad Temný Kraj – propagace kouření na Primě; 
18. Barrandov Televizní Studio a.s./ Televize Barrandov – Naše Zprávy, reportáž o 
likvidaci ptactva, 11. 1. 2017; 19. CET 21 spol. s r.o./NOVA – pořad Televizní noviny, 
reportáž o prezidentovi – neobjektivita, 26. 1. 2017 (2 podání); 20. obchodní sdělení 
Alza – klamavá reklama (4 podání); 21. ČESKÁ TELEVIZE – mimovysílací kontext 
týkající se vodárenské kauzy na Zlínsku (2 podání); 22. ČESKÁ TELEVIZE/ ČT2 – 
pořad Nedej se plus, neobjektivita reportáže „Konec tunelu s pitnou vodou?“, 22. 1. 
2017; 23. ČESKÁ TELEVIZE/ČT2 – pořad Nádraží – nevhodnost pořadu; 24. ČESKÁ 
TELEVIZE/ČT1 – Atlet roku – zneužívání veřejných peněz; 25. nespecifikovaný 
provozovatel/ nespecifikovaný program – etika zpravodajství; 26. ČESKÁ TELEVIZE – 
žádost o stažení reportáží z webu České televize; 27. AMC Networks Central Europe 
s.r.o./Minimax Channel – pořad Hungarian Folk Tales, díl The Foolish man – nevhodné 
vysílání pro dětského diváka; 28. MTV Networks s.r.o./Nickelodeon – pořad Sanjay and 
Craig – nevhodné vysílání pro dětského diváka; 29. THE WALT DISNEY COMPANY 
LIMITED, organizační složka / DISNEY JUNIOR – jazyk dabingu vysílaných pořadů; 30. 
ČESKÁ TELEVIZE/ nespecifikovaný program – neobjektivita a nevyváženost ČT – pro 
info; 31. nespecifikovaný provozovatel/ nespecifikovaný program – stanovisko České 
unie neslyšících; 32. nespecifikovaný provozovatel/ nespecifikovaný program – pro info; 
33. nespecifikovaný provozovatel/ nespecifikovaný program – pro info (3 podání); 34. 
ČESKÁ TELEVIZE/ nespecifikovaný program – pro info; 35. ČESKÁ TELEVIZE/ 
nespecifikovaný program – neoprávněný výběr koncesionářských poplatků. 36. ČESKÁ 
TELEVIZE/ČT1 – Máte slovo s M. Jílkovou, vydání „Jídlo škodící zdraví“. 

12-0-0 

-  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 § 12 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 
(dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) vydala dne 7. února 2017 toto usnesení: Rada vrací 
stížnost Pavla Hudce, postoupenou Českou obchodní inspekcí, sp. zn. ČOI 
166319/16/1000, evidovanou Radou pod ID 227261-RRTV, č. j. RRTV/2194/2017-vra, 
inspektorátu České obchodní inspekce pro kraj Středočeský a Hl. m. Praha, neboť 
Rada není věcně příslušným orgánem v předmětné věci. 

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 ČESKÁ TELEVIZE, IČ: 
00027383, sídlem Kavčí hory, Praha 4, PSČ 14070, na porušení ustanovení § 32 odst. 
1 písm. j) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 16. ledna 2017 v 
čase od 21:00 hodin odvysílal na programu ČT1 pořad Trpaslík (3), který obsahoval 
vulgarismy a nadávky „čuráci“ (0:11:43 od začátku vysílání pořadu), „prdel“, „do prdele“ 
(0:11:48, 0:15:38, 0:22:31, 0:27:44, 0:29:50), „vysrala“ (0:24:02), „kreténi“ (0:24:15), 
„hovado“ (0:27:46), „do hajzlu“ (0:29:24, 0:30:20), „hajzle zasranej“ (0:29:34), „hajzle“ 
(0:29:35), „debile“ (0:30:16), „na hovno“ (0:32:00), „mrdá“ (0:37:02), „krypl“ (0:37:53), 
„do piče“ (0:37:59), „kokot“ (0:38:00). Porušil tak 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 hodin do 6:00 hodin druhého dne. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dnů od 
doručení upozornění. 

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 ČESKÁ TELEVIZE, IČ: 
00027383, sídlem Kavčí hory, Praha 4, PSČ 14070, na porušení ustanovení § 32 odst. 
1 písm. j) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 23. ledna 2017 v 
čase od 21:00 hodin odvysílal na programu ČT1 pořad Trpaslík (4), který obsahoval 
vulgarismy a nadávky: „debila“ (0:03:06, 0:24:10 – od začátku vysílání pořadu), „do 
prdele“ (0:07:19, 0:12:57, 0:16:35, 0:18:07, 0:25:31), „v prdeli“ (0:19:31), „kokot“ 
(0:17:54, 0:35:51), „kurva“ (0:18:39, 0:25:53), „polib mi prdel“ (0:26:56), „do piče“ 
(0:26:59), „zasraný“ (0:28:50, 0:28:57, 0:34:15, 0:34:17), „zkurvil“ (0:28:58). Porušil tak 
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 hodin do 6:00 hodin druhého 
dne. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dnů od doručení upozornění. 

12-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání žádá Státní ústav pro kontrolu léčiv o 
stanovisko ve věci kategorizace přípravku „PSÍ SÁDLO originální bylinná mast Dr. 
Weiss“, který je v rámci obchodních sdělení prezentován s léčivými účinky. 

12-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání dle § 7a odst. 4 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 pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 
40/1995 Sb.), vyzývá provozovatele vysílání FTV Prima, spol. s r.o., IČ 48115908, 
sídlem Na žertvách 132/24, Praha, PSČ 180 00, který byl ve smyslu ustanovení § 1 
odst. 7 zákona č. 40/1995 Sb. šiřitelem obchodního sdělení „PSÍ SÁDLO originální 
bylinná mast Dr. Weiss“, odvysílaného dne 20. 12. 2016 od 11:33:48 na programu 
Prima, ke sdělení zadavatele a zpracovatele předmětného obchodního sdělení. 

12-0-0 

-  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 § 46 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) rozhodla zahájit 
se zadavatelem reklamy Hyundai Motor Czech s.r.o., sídlem Siemensova 2717/4, 
Praha, PSČ 15500, IČO 28399757, správní řízení z moci úřední pro možné porušení § 
2 odst. 4 zákona č. 40/1995 Sb., kterým se stanoví, že reklama nesmí podporovat 
chování poškozující zdraví nebo ohrožující bezpečnost osob nebo majetku, jakož i 
jednání poškozující zájmy na ochranu životního prostředí, ke kterému mohlo dojít 
zadáním reklamy propagující automobil Hyundai i30, odvysílané na programu O 
(„Óčko“) dne 9. ledna 2017 v čase 6.17.02 hod., neboť ztvárnění reklamy může vyvolat 
pocit, že automobil umožňuje svými vlastnostmi typ jízdy, který je bezpečný i na 
samotné hraně dodržování dopravních předpisů. Spojení propagace se závodními 
jezdci, kteří svůj styl jízdy přenášejí právě do tohoto typu vozidla a do běžného 
silničního provozu (a kteří uvedený vůz fakticky doporučují: „I soutěžní jezdci už to vědí, 
přichází vůz, jaký tu ještě nebyl“), evokuje, že rychlý způsob jízdy je v daném vozidle 
zcela legitimní co do bezpečnosti jezdce (řidiče), resp. že vůz poskytuje jakousi 
mimořádnou ochranu. Apelativní vyjádření „A teď ujedu všem!“, byť by bylo v reklamní 



nadsázce, utvrzuje možnost užití vozidla ve vyšší rychlosti, než je v běžném silničním 
provozu standardem. Takové ztvárnění reklamy může podporovat chování ohrožující 
bezpečnost osob nebo majetku. 

12-0-0 

-  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, v souladu s ustanovením § 46 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v 
platném znění, rozhodla zahájit s provozovatelem Barrandov Televizní Studio a.s., IČ 
41693311, sídlem Praha 5, Kříženeckého náměstí 322/5, PSČ 15200, správní řízení z 
moci úřední pro možné porušení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., neboť v pořadu 
Naše zprávy, vysílaném na programu Televize Barrandov dne 11. ledna 2017, odvysílal 
reportáž pojmenovanou „Zničili mu životní dílo“, která informovala o likvidaci ptactva z 
důvodu výskytu tzv. ptačí chřipky v obci Lázně Toušeň, a to zcela jednostrannou 
optikou majitele chovu. Neposkytnutím prostoru zdroji informací „druhé strany“, v daném 
případě např. zástupci Státní veterinární správy, byla událost prezentována nevyváženě 
a divák byl naváděn k jedinému vyznění události o nelegitimním a zbytečném zásahu 
veterinářů a zbytečnému zabíjení ptactva. 

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 CET 21 spol. s r.o., sídlem Kříženeckého 
nám. 1078/5, 152 00 Praha 5, IČ: 45800456, na porušení § 32 odst. 1 písm. j) zákona č. 
231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 26. ledna 2017 od 19:30 hodin na 
programu NOVA odvysílal pořad Televizní noviny, který obsahoval vulgarismus „kunda“ 
(0:37:21 od začátku vysílání pořadu), 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 dnů od doručení 
upozornění 

12-0-0 

-  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 § 12 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 
(dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) vydala dne 7. února 2017 toto usnesení: Rada vrací 
stížnost Ing. Rudolfa Masaroviče postoupenou Českou obchodní inspekcí – Ústřední 
inspektorát, sp. zn. ČOI 11151/17/O100 č. j. 12250/17/O100, evidovanou Radou pod 
JID - 228008 - RRTV, č. j. RRTV/2572/2017-vra, České obchodní inspekci – Ústřední 
inspektorát, neboť Rada není věcně příslušným orgánem v předmětné věci. 

12-0-0 

-  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 v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá 
provozovatele CET 21 spol. s r.o., IČ: 45800456, se sídlem Kříženeckého nám. 1078/5, 
152 00 Praha 5, o podání vysvětlení, z jakého důvodu nebyl v reportáži s názvem „Na 
nohou měla řidička žabky“, odvysílané v pořadu Televizní noviny dne 12. září 2016 od 
19:30 hodin na programu NOVA, dán prostor také ženě, která měla dle reportáže 
způsobit nehodu autobusu, aby se vyjádřila k tvrzením ukazujícím, že možná příčina 



nehody tkvěla v jejím nevhodném obutí, resp. aby se vyjádřila k příčinám nehody. Rada 
stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.  

12-0-0 

24. RRTV/2017/105/rud: Barrandov MUZIKA, s.r.o./BARRANDOV MUZIKA/zemské 
digitální vysílání/změna názvu, změna dalších programových podmínek 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") jakožto 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 dne 7. února 2017 toto 
rozhodnutí: Rada vydává provozovateli Barrandov MUZIKA, s.r.o., IČ 26735679, sídlem 
Praha 4, Mikuleckého 1311/8, PSČ 147 00, souhlas se změnou licenčních podmínek 
licence sp.zn. 2015/685/FIA/Bar, č.j. RRTV/3053/2015-FIA, k provozování zemského 
digitálního televizního vysílání programu BARRANDOV MUZIKA šířeného 
prostřednictvím vysílačů, spočívající ve změně označení názvu programu na 
BARRANDOV FAMILY a v úpravě dalších programových podmínek, a to dle žádosti 
provozovatele doručené Radě dne 22. prosince 2016, č.j. RRTV/10088/2016-P. 

11-0-0 

25. 2016/714/RUD/Tip: TipTV production s.r.o./RELAX/Vědmy radí/27.5.2016/12:17:43 - 
14:45:01 hodin - nekalá obchodní praktika 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) jakožto ústřední správní úřad 
v rámci své kompetence dané ustanovením § 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.), podle § 8a odst. 2 písm. b) a podle § 8a odst. 6 písm. c) téhož zákona a 
dle § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen 
zákon č. 500/2004 Sb.), vydala dne 7. února 2017 toto rozhodnutí: Rada dle ustanovení 
§ 8a odst. 2 písm. b) a podle § 8a odst. 6 písm. c) zákona č. 40/1995 Sb., ukládá 
zadavateli reklamy, společnosti TipTV production s.r.o., IČ: 01441558, sídlo: 
Podedvorská 1493, Kyje, 198 00 Praha 9, pokutu ve výši 10 000,-Kč za porušení 
ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 40/1995 Sb., kterého se dopustil zadáním 
reklamy/teleshoppingového bloku uvozeného znělkou Vědmy radí, který byl odvysílán 
dne 27. května 2016 v úseku 12:17:43-14:45:01 hodin na programu RELAX a který je 
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 diváci výslovně upozorněni písemně na obrazovce, že po celou dobu 
spojení na telefonní lince bude účtována cena hovoru 70 Kč/min., jak je to deklarováno 
v dokumentu Podmínky Volání na zpoplatněné linky na internetové stránce 
http://www.vedmy.cz/, a že nebyli informováni, že po celou dobu telefonického spojení 
jim nebude poskytována ezoterická služba po telefonu, ale v některých úsecích namísto 
toho služba čekání na další spojení bez ezoterického obsahu, nebo případně služba 
pohovoru s dramaturgem. Tímto jednáním mohlo dojít k podstatnému narušení 
ekonomického chování spotřebitele, neboť pokud by byl v souladu s Podmínkami 
informován o tom, že po celou dobu telefonického spojení mu bude účtována zvýšená 
sazba a že namísto poskytování ezoterické služby mu nemusí být poskytována služba 
žádná, 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.Pokuta je splatná ve lhůtě 30 dnů ode 
dne právní moci tohoto rozhodnutí na účet 3754-19223001/0710, variabilní symbol 
2016714. V souladu s ustanovením § 79 odst. 5 správního řádu 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 



2016714. Náhrada nákladů je splatná do pěti pracovních dnů ode dne doručení tohoto 
rozhodnutí. 

10-0-0 

26. 2016/713/RUD/TP : TP Pohoda s.r.o./RELAX/Vědmy radí/27.5.2016/12:17:43 - 
14:45:01 hodin - nekalá obchodní praktika 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) jakožto ústřední správní úřad 
v rámci své kompetence dané ustanovením § 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.), podle § 8a odst. 1 písm. n) a podle § 8a odst. 5 písm. c) téhož zákona a 
dle § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen 
zákon č. 500/2004 Sb.), vydala dne 7. února 2017 toto rozhodnutí: Rada dle ustanovení 
§ 8a odst. 1 písm. n) a podle § 8a odst. 5 písm. c) zákona č. 40/1995 Sb., ukládá šiřiteli 
reklamy, společnosti TP Pohoda s.r.o., IČ 26852683, sídlem Stavební 992/1, Ostrava-
Poruba, PSČ 708 00, pokutu ve výši 10 000,-Kč za porušení ustanovení § 2 odst. 1 
písm. b) zákona č. 40/1995 Sb., kterého se dopustil šířením reklamy/teleshoppingového 
bloku uvozeného znělkou Vědmy radí dne 27. května 2016 v úseku 12:17:43-14:45:01 
hodin na programu RELAX a který je 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 diváci výslovně 
upozorněni písemně na obrazovce, že po celou dobu spojení na telefonní lince bude 
účtována cena hovoru 70 Kč/min., jak je to deklarováno v dokumentu Podmínky Volání 
na zpoplatněné linky na internetové stránce http://www.vedmy.cz/, a že nebyli 
informováni, že po celou dobu telefonického spojení jim nebude poskytována ezoterická 
služba po telefonu, ale v některých úsecích namísto toho služba čekání na další spojení 
bez ezoterického obsahu, nebo případně služba pohovoru s dramaturgem. Tímto 
jednáním mohlo dojít k podstatnému narušení ekonomického chování spotřebitele, 
neboť pokud by byl v souladu s Podmínkami informován o tom, že po celou dobu 
telefonického spojení mu bude účtována zvýšená sazba a že namísto poskytování 
ezoterické služby mu nemusí být poskytována služba žádná, 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.Pokuta je splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne právní moci tohoto 
rozhodnutí na účet 3754-19223001/0710, variabilní symbol 2016713. V souladu s 
ustanovením § 79 odst. 5 správního řádu 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 2016713. Náhrada nákladů je 
splatná do pěti pracovních dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí. 
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27. 2016/615/RUD/XLM: XLMX obchodní s.r.o./Prima/XXXLutz/25.5.2016/od 08:16:40 
hodin/sleva 44% na všechen nábytek - 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 7. února 2017 toto 
usnesení: Rada zastavuje správní řízení se společností XLMX obchodní s.r.o., IČ 
62497286, 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 mohla 
dopustit zadáním reklamy XXXLutz, která byla odvysílána dne 25. května 2016 od 
08:16:40 hodin na programu Prima, neboť se porušení zákona neprokázalo, čímž 
odpadl důvod správního řízení. 



10-0-1 

28. 2016/1125/LOJ/Jih: Třeboňská lázeňská televize/12.9.-7.10.2016/porušení 
licenčních podmínek 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") v rámci své působnosti 
dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a v souladu s ustanovením § 60 odst. 2 písm. g) 
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 § 67 odst. 1 
zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu (dále jen "zákon č. 500/2004 Sb.") vydala toto 
rozhodnutí: Rada ukládá podle § 60 odst. 2 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., o 
provozování rozhlasového a televizního vysílání, v platném znění, provozovateli 
Jihočeská telekomunikační s.r.o., IČ 24311243, se sídlem sídliště Vajgar 585, 
Jindřichův Hradec III, 377 01 Jindřichův Hradec pokutu ve výši 10 000,- Kč , pro 
porušení licenčních podmínek licence programu Třeboňská lázeňská televize 
vyplývajících z rozhodnutí Rady č.j. FIA/3373/2013 ze dne 30. července 2013, ve znění 
pozdějších změn, kterého se dopustil tím, že na rozdíl od těchto licenčních podmínek, 
kdy se mají ve vysílání střídat dvě smyčky o stopáži 60 minut, dle podle programových 
podmínek licence má program Třeboňská lázeňská televize obsahovat „Aktuální denní 
zpravodajství“ obsahující minimálně jednu aktuální reportáž z daného dne; má 
obsahovat „Hlavní zpravodajský pořad“ se sběrem témat z celého týdne, premiérou v 
pondělí v 18:00 hodin a reprízou každou sudou hodinu; a dále má obsahovat pořad 
„Sport“ s komentovanými i nekomentovanými záznamy celých sportovních utkání, s 
premiérou minimálně 1x týdně (s možností náhrady záznamy divadelních představení 
nebo vystoupeními ochotnických souborů, které působí ve městě a okolí); stejně jako 
má dále obsahovat pořad „Diskuse a besedy“ s nezkrácenými rozhovory nebo 
besedami vztahujícími se k aktuálním tématům a dění ve městě s premiérou 1x týdně; a 
má obsahovat pořad „Představujeme vám“ věnovaný činnosti jednotlivých organizací, 
zájmových spolků a sportovních klubů fungujících ve městě, případně věnovaný 
zajímavým lidem, místům, stavbám, s premiérou 1x za 14 dní; a dále má obsahovat 
„Videotext“ – textové informace doplněné fotografiemi ve smyčkách s hudebním 
podkresem, obsahující zpravodajství, kulturní pozvánky, informace ze sportu, informace 
o programu kina, byl v období 12. září-7. října 2016 vysílán stále jediný neměnný 
programový blok tvořený pěti archivními audiovizuálními záznamy dění v Třeboni bez 
komentáře, datovanými 12. května-10. prosince 2015, bez aktualizace v průběhu celého 
čtyřtýdenního období 12. září-7. října 2016. Pokuta je splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne 
právní moci tohoto rozhodnutí na účet č. 3754- 19223001/0710, vedený u České 
národní banky, variabilní symbol 20161125. Účastníkovi řízení se ukládá povinnost 
nahradit náklady řízení paušální částkou 1 000,- Kč podle § 79 odst. 5 zákona č. 
500/2004 Sb., správního řádu, a § 6 odst. 1 vyhlášky č. 50/2005 Sb. na účet č. 3711-
19223001/0710, vedený u České národní banky, variabilní symbol 20161125. Náhrada 
nákladů řízení je splatná do pěti pracovních dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí.  

12-0-0 

29. 2016/1099/RUD/Měs: Město Kralupy nad Vltavou/TV KRALUPY/Kralupské televizní 
zpravodajství, příspěvek o kandidatuře starosty Petra Holečka na post 
senátora/13.9.2016 - jednostranné zvýhodnění, nevyváženost 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) jakožto ústřední správní úřad 
na základě ustanovení § 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 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 7. února 2017 toto usnesení: Rada zastavuje s provozovatelem Město Kralupy nad 
Vltavou, IČ 236977, sídlem Palackého nám. 1, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01, 
správní řízení vedené pro porušení ustanovení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., 
kterého se dopustil tím, že na programu TV KRALUPY, v rámci zpravodajské relace 
Kralupské televizní zpravodajství, díl 16/2016, zařazené do vysílání v rámci programové 



smyčky premiérově dne 13. září 2016, odvysílal příspěvek o kandidatuře starosty Kralup 
nad Vltavou, Petra Holečka, na post senátora za volební obvod 28 (Mělník),neboť 
nebyla splněna podmínka předchozího typově shodného upozornění na porušení 
zákona dle ustanovení § 59 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. 

12-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) jakožto ústřední správní úřad 
v rámci své kompetence 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 Město Kralupy 
nad Vltavou, IČ 236977, sídlem Palackého nám. 1, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01, 
na porušení ustanovení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že 
na programu TV KRALUPY, v rámci zpravodajské relace Kralupské televizní 
zpravodajství, díl 16/2016, zařazené do vysílání v rámci programové smyčky 
premiérově dne 13. září 2016, odvysílal příspěvek o kandidatuře starosty Kralup nad 
Vltavou, Petra Holečka, na post senátora za volební obvod 28 (Mělník). Příspěvek byl 
odvysílán s cílem propagovat uvedeného kandidáta, přibližoval jeho hodnoty, postoje i 
politickou agendu. Prezentace profilu kandidáta probíhala ve výhradně pozitivním 
duchu, způsobem asociujícím politické volební spoty, redakční vyjádření postrádala 
hodnotovou neutralitu. Tím došlo k porušení zásady objektivního informování. Samotný 
kandidát získal v průběhu příspěvku rozsáhlý a nekorigovaný prostor k vyjádření, resp. 
k propagaci své kandidatury. Ostatní kandidující v předvolebním období v rámci 
zpravodajské relace nedostali žádnou příležitost svoji kandidaturu prezentovat. Petr 
Holeček tak byl i v celku vysílání zpravodajství před zbývajícími kandidujícími do Senátu 
jednostranně zvýhodněn. Vysílání zpravodajské relace Kralupské televizní zpravodajství 
tak bylo vzhledem k volbám do Senátu PČR v předvolebním období nevyvážené. Rada 
stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení tohoto upozornění. 

12-0-0 

30. 2016/1082/RUD/Měs: Město Kralupy nad Vltavou/TV KRALUPY/19.9.-7.10.2016 - 
nezapůjčení záznamů v odvysílané podobě 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) jakožto ústřední správní úřad 
na základě ustanovení § 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 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 7. února 2017 toto usnesení: Rada zastavuje s provozovatelem Město Kralupy nad 
Vltavou, IČ 236977, sídlem Palackého nám. 1, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01, 
správní řízení vedené pro možné porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. l) zákona č. 
231/2001 Sb.,kterého se mohl dopustit tím, že na písemnou výzvu Rady zapůjčil 
záznamy vysílání programu TV KRALUPY ze dnů 19. září až 7. října 2016, které nebyly 
záznamy v odvysílané podobě, neboť v průběhu správního řízení došlo k nápravě 
vytýkaného stavu a odpadl tak důvod správního řízení. 

12-0-0 

31. 2016/731/RUD/Očn: Oční klinika LIBEREC s.r.o./regionalnitelevize.cz/Oční klinika 
Liberec/3.3.2016/08:22:28 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., správní řád, v platném znění 
(dále jen zákon č. 500/2004 Sb.), vydala dne 7. února 2017 toto usnesení: Rada 
zastavuje správní řízení se společností Oční klinika LIBEREC s.r.o., IČ: 28725581, se 
sídlem Dr. Milady Horákové 49/137, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec, vedené pro 
možné porušení § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 40/1995 Sb.,kterého se mohla dopustit 



zadáním reklamního spotu „Oční klinika Liberec“, odvysílaného premiérově dne 3. 
března 2016 v čase 8:22:28 hodin na programu regionalnitelevize.cz, neboť se porušení 
zákona neprokázalo, čímž odpadl důvod správního řízení. 

12-0-0 

32. 2016/477/RUD/TEL: TELEMEDIA INTERACTV PRODUCTION HOME LIMITED/KINO 
BARRANDOV/Linka lásky/13.4.2016/od 12:50 hodin/informovanost moderátora o 
divácích čekajících na spojení do studia - VYSVĚTLENÍ 

-  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, v platném znění (dále 
jen "zákon č. 231/2001 Sb.") a v souladu s ustanovením § 62 zákona č. 500/2004 Sb., 
správního řádu (dále jen "zákon č. 500/2004 Sb.") vydala dne 7. února 2017 toto 
rozhodnutí: Rada ukládá společnosti TELEMEDIA INTERACTV PRODUCTION HOME 
LIMITED, se sídlem ARCH. MAKARIOS III, 195 NEOCLEOUS HOUSE P.C. 3030. 
LIMASSOL CYPRUS, pořádkovou pokutu podle ustanovení § 137 odst. 2 zákona č. 
500/2004 Sb., a to ve výši 5 000 Kč, neboť tato společnost bezdůvodně odepřela podat 
Radě vysvětlení, jestli moderátor či moderátorka teleshoppingu „Linka lásky“, který je 
vysílán přímým přenosem na programu KINO BARRANDOV, má v průběhu přímého 
přenosu tohoto teleshoppingu informace o tom, jestli někdo z diváků, kteří zatelefonovali 
na inzerovanou linku 909 90 90 99 nebo 0900 700 969, čeká na spojení s moderátorem 
či moderátorkou do studia, nebo případně že nikdo nečeká na spojení do studia, nebo 
jestli tento druh informací nemá moderátor či moderátorka k dispozici, respektive jestli 
tyto informace měla či neměla k dispozici moderátorka teleshoppingu „Linka lásky“, 
který byl vysílán na programu KINO BARRANDOV dne 13. dubna 2016 od 12:50 hodin, 
o které byla požádána v žádosti Rady č.j. RRTV/1507/2016-RUD, a znovu poté v 
žádosti č.j. RRTV/2403/2016-RUD. Pokuta je splatná ve lhůtě 30 dní ode dne nabytí 
právní moci tohoto rozhodnutí na účet č. 3754-19223001/0710, vedený u České národní 
banky, variabilní symbol 201647702. Rada nadále v souladu s ustanovením § 137 odst. 
1 zákona č. 500/2004 Sb. žádá zadavatele, společnost TELEMEDIA INTERACTV 
PRODUCTION HOME LIMITED, se sídlem ARCH. MAKARIOS III, 195 NEOCLEOUS 
HOUSE P.C. 3030. LIMASSOL CYPRUS, o podání vysvětlení, jestli moderátor či 
moderátorka teleshoppingu „Linka lásky“, který je vysílán přímým přenosem na 
programu KINO BARRANDOV, má v průběhu přímého přenosu tohoto teleshoppingu 
informace o tom, jestli někdo z diváků, kteří zatelefonovali na inzerovanou linku 909 90 
90 99 nebo 0900 700 969, čeká na spojení s moderátorem či moderátorkou do studia, 
nebo případně že nikdo nečeká na spojení do studia, nebo jestli tento druh informací 
nemá moderátor či moderátorka k dispozici, respektive jestli tyto informace měla či 
neměla k dispozici moderátorka teleshoppingu „Linka lásky“, který byl vysílán na 
programu KINO BARRANDOV dne 13. dubna 2016 od 12:50 hodin, a to zejména v 
posledních 15 minutách vysílání. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 20 dní ode 
dne doručení této opakované žádosti. 

11-0-0 

33. 2016/843/RUD/Bar: TELEMEDIA INTERACTV PRODUCTION HOME 
LIMITED/Televize Barrandov/teleshopping Klenot TV/23.8.2016/od 11:12 hodin 

-  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, v platném znění (dále 
jen "zákon č. 231/2001 Sb.") a v souladu s ustanovením § 62 zákona č. 500/2004 Sb., 
správního řádu (dále jen "zákon č. 500/2004 Sb.") vydala dne 7. února 2017 toto 
rozhodnutí: Rada ukládá společnosti TELEMEDIA INTERACTV PRODUCTION HOME 
LIMITED, se sídlem ARCH. MAKARIOS III, 195 NEOCLEOUS HOUSE P.C. 3030. 
LIMASSOL CYPRUS, pořádkovou pokutu podle ustanovení § 137 odst. 2 zákona č. 
500/2004 Sb., a to ve výši 5 000 Kč, neboť tato společnost bezdůvodně odepřela podat 



Radě vysvětlení, zda šperky typu Swarowski Elements nabízené v rámci teleshoppingu 
Klenot TV vysílaného dne 23. srpna 2016 od 11:12 hodin na programu Televize 
Barrandov, disponují certifikátem pravosti vydaným společností Swarovski AG, o které 
byla požádána v žádosti Rady č.j. RRTV/3232/2016-RUD. Pokuta je splatná ve lhůtě 30 
dní ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet č. 3754-19223001/0710, 
vedený u České národní banky, variabilní symbol 2016843. Rada nadále v souladu s 
ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. žádá zadavatele, společnost 
TELEMEDIA INTERACTV PRODUCTION HOME LIMITED, se sídlem ARCH. 
MAKARIOS III, 195 NEOCLEOUS HOUSE P.C. 3030. LIMASSOL CYPRUS, o podání 
vysvětlení, zda šperky typu Swarowski Elements nabízené v rámci teleshoppingu Klenot 
TV vysílaného dne 23. srpna 2016 od 11:12 hodin na programu Televize Barrandov, 
disponují certifikátem pravosti vydaným společností Swarovski AG.Rada stanovuje lhůtu 
k podání vysvětlení 20 dní ode dne doručení této opakované žádosti. 

12-0-0 

34. 2016/968/RUD/FTV: FTV Prima, spol. s r.o./Zprávy FTV Prima/28.3.-17.4.2016/od 
18:55 hodin/informování o problematice integrace uprchlíků z Iráku 

-  Rada se seznámila s reakcí provozovatele FTV Prima, spol. s r.o., IČ: 48115908, 
sídlem Na žertvách 132/24, Praha, PSČ 180 00, na uložené upozornění na porušení 
ustanovení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., kterého dopustil tím, že v období od 
28. března do 17. dubna 2016 odvysílal na programu Prima v rámci zpravodajské relace 
Zprávy FTV Prima, zařazované vždy v čase od 18:55 hodin, celkem čtyři zpravodajské 
příspěvky, které informovaly o údajném křivém nařčení provozovatele z manipulace 
zpravodajským materiálem, jenž se vztahoval k tématu integrace uprchlíků z Iráku na 
území České republiky, přičemž tyto příspěvky neoddělovaly hodnotící komentáře od 
informací zpravodajského charakteru. 

11-0-0 

-  Rada nadále trvá na svém závěru, že se provozovatel vysílání FTV Prima, spol. s r.o., 
IČ: 48115908, sídlem Na žertvách 132/24, Praha, PSČ 180 00, dopustil porušení 
ustanovení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., když v období od 28. března do 17. 
dubna 2016 odvysílal na programu Prima v rámci zpravodajské relace Zprávy FTV 
Prima, zařazované vždy v čase od 18:55 hodin, celkem čtyři zpravodajské příspěvky, 
které informovaly o údajném křivém nařčení provozovatele z manipulace zpravodajským 
materiálem, jenž se vztahoval k tématu integrace uprchlíků z Iráku na území České 
republiky, přičemž tyto příspěvky neoddělovaly hodnotící komentáře od informací 
zpravodajského charakteru, a konstatuje, že provozovatel byl na na porušení § 31 odst. 
3 zákona č. 231/2001 Sb., upozorněn zcela v souladu se zákonem, a vydané 
upozornění sp.zn. 2016/968/RUD/FTV, č.j. RRTV/2066/2017-rud, je tudíž pro další 
rozhodovací praxi Rady směrodatné. 

12-0-0 

35. 2016/1136/RUD/PRA: PRAHA TV s.r.o./PRAHA TV/Host dne/12.-14.9.2016/kritéria 
vybírání hostů - VYSVĚTLENÍ 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele PRAHA TV s.r.o., IČ 
25830937, sídlem Vinohradská 1597/174, Praha, PSČ 130 00, na základě jakých kritérií 
byli v období před volbami do Senátu Parlamentu ČR, konkrétně od 12. září od 7. října 
2016, na programu PRAHA TV vybíráni hosté vystupující v pořadu Host dne, kteří se 
ucházeli o post senátora. 

11-0-0 

36. RRTV/2017/10/loj: AMC CHANNEL CENTRAL AND EASTERN EUROPE/totožné 
mutace? 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele AMC Networks Central 
Europe s. r. o., zda je program AMC CHANNEL CENTRAL AND EASTERN EUROPE, 



vyjma odlišné jazykové mutace, na všech územích, kam je šířen, totožný, včetně 
zařazované reklamy. 

12-0-0 

37. 2016/1126/LOJ/Jih: Třeboňská lázeňská televize/12.9. 7. 10.2016/přístup k údajům a 
informacím - podání vysvětlení 

-   Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele Jihočeská komunikační s. 
r. o., jakým způsobem umožňuje provozovatel divákům programu Třeboňská lázeňská 
televize - nikoliv divákům jiného programu prostřednictvím jemu věnované internetové 
stránky www.jhtv.cz – přístup k údajům a informacím povinně zveřejňovaným podle § 
32 odst. 7 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a 
o změně dalších zákonů, v platném znění.  

12-0-0 

38. 2016/964/had/PEP: PEPSICO CZ s.r.o./ Živá TOMA Natura/podání vysvětlení 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením společnosti PEPSICO CZ s.r.o., IČ: 
48587354, Kolbenova 50/510, 190 00 Praha 9, ve věci obchodních sdělení Živá TOMA 
Natura.  

12-0-0 

39. RRTV/2017/112/had: Právní analýza-novela zákona č. 40/1995 Sb. 

-  Rada se seznámila s novelou zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. 

12-0-0 

40. RRTV/2017/110/loj: Studie Ofcom - vulgarizmy a vulgární gesta 2016 

-  Rada se seznámila se Studií o potencionálně urážlivému obsahu v televizním a 
rozhlasovém vysílání ve Velké Británii. 

12-0-0 

41. RRTV/2017/113/kro: Analýza služby Trutnovská televize TV DRAK 

-  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 KTV 
Galaxie, z. s., IČ 03262073, sídlem K Zastávce 408/8a, Věkoše, 503 41 Hradec 
Králové, o podání vysvětlení, z jakého důvodu doposud Radě neoznámil poskytování 
audiovizuální mediální služby na vyžádání dostupné v rámci internetových stránek 
umístěných na adrese http://tvdrak.cz/. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní 
ode dne doručení výzvy. 

12-0-0 

42. RRTV/2017/121/kod: vymáhání pohledávek - přehled od Celního úřadu 

-  Rada se seznámila se stavem vymožení pohledávek předaných Celnímu úřadu pro 
hlavní město Prahu. 

12-0-0 

43. RRTV/2017/14/dol: Změny ve vysílání IV.Q 2016 

-  Rada se seznámila s přehledem změn v rozhlasovém a televizním vysílání za čtvrté 
čtvrtletí roku 2016. 

12-0-0 

ověřovatel:  

P. Bartoš 


