
Zápis z 10. zasedání 2017, konaného dne 6. 6. 2017  

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

 

1. RRTV/2017/534/bla: Schválení programu 10. zasedání 2017 

-  Rada schvaluje program ve znění projednaných změn 

10-0-0 

2. 2016/1158/RUD/JTV: JTV a.s./Jihočeská televize ("JTV")/15.10.2016/20:00-21:00 
hodin/hladina hlasitosti obchodních sdělení - DOKAZOVÁNÍ OD 13:30 hodin 

-  Rada v rámci správního řízení sp.zn. 2016/1158/RUD/JTV provedla důkaz zhlédnutím 
záznamu obchodních sdělení odvysílaných dne 15. října 2016 v časovém úseku od 20:00 
do 21:00 hodin na programu Jihočeská televize („JTV“), respektive změřením hlasitosti 
těchto obchodních sdělení.  

11-0-0 

3. RRTV/2017/175/rud: Barrandov Televizní Studio a.s./Televize Barrandov/Naše zprávy, 
reportáž "Zničili mu životní dílol"/11.1.2017 - DOKAZOVÁNÍ OD 14:10 hodin 

-  Rada v rámci správního řízení sp.zn. RRTV/2017/175/rud provedla důkaz zhlédnutím 
záznamu reportáže s názvem „Zničili mu životní dílo“, která byla odvysílána v rámci 
pořadu Naše zprávy dne 11. ledna 2017 v čase od 18:30 hodin na programu Televize 
Barrandov. 

9-0-0 

4. RRTV/2017/378/rud: XLMX obchodní 
s.r.o./Moebelix/reklama/Prima/31.3.2017/14:02:41-14:02:56 hodin - DOKAZOVÁNÍ OD 
14:15 hodin 

-  Rada v rámci správního řízení sp.zn. RRTV/2017/378/rud provedla důkaz zhlédnutím 
záznamu reklamy Möbelix, odvysílané dne 3. ledna 2017 v úseku 14:02:41-14:02:56 
hodin na programu Prima. 

10-0-0 

5. RRTV/2017/49/rud: BARRANDOV MUZIKA, s.r.o./BARRANDOV 
MUZIKA/19.1.2017/porušení licenčních podmínek - DOKAZOVÁNÍ OD 14:20 hodin 

-  Rada v rámci správního řízení sp.zn. RRTV/2017/49/rud provedla důkaz zhlédnutím 
záznamu úseku vysílání programu BARRANDOV MUZIKA ze dne 19. ledna 2017 v čase 
od 21:00 do 21:20 hodin. 

10-0-0 

6. RRTV/2017/161/had: Hyundai Motor Czech s.r.o./O („Óčko“)/9.1.2017/6.17.02 
hod./reklama na Hyundai i30-DOKAZOVÁNÍ 14:30 

-  Rada v rámci správního řízení spis. zn. RRTV/2017/161/had provedla důkaz zhlédnutím 
záznamu reklamy propagující automobil Hyundai i30, odvysílané na programu O („Óčko“) 
dne 9. ledna 2017 v čase 6:17:02 hod. 

10-0-0 

7. RRTV/2017/471/fia: Československá filmová společnost, s.r.o. /WAR svět válek – 
řízení o udělení licence k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím 
kabelových systémů a družice - ústní jednání dne 6. června 2017 ve 14.40 hodin 



-  Rada uděluje společnosti Československá filmová společnost, s.r.o., IČ: 271 68 425, 

se sídlem Praha 1, Václavské nám. 831/21, PSČ 11360, dle § 25 zákona č. 231/2001 
Sb., licenci k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím kabelových 
systémů a družice na 12 let; název (označení) programu: WAR svět válek; základní 
programová specifikace: dokumenty, filmy, magazíny; územní rozsah kabelového 
vysílání: Česká republika: katastrální území České republiky podle vyhlášky č. 298/2014 
Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními 
cenami zemědělských pozemků, v platném znění, a všechny okresy podle zákona č. 
36/1960 Sb., o územním členění státu, v platném znění; výčet států, na jejichž území má 
být družicové vysílání zcela nebo převážně směřováno: Česká republika, Slovenská 
republika, Belgie, Nizozemsko, Lucembursko; hlavní jazyk vysílání: český jazyk; časový 
rozsah vysílání: 24 hodin denně; dle žádosti, ze dne 4. května 2017, č.j.: 
RRTV/7639/2017-vra.    

  10-0-1 

-  Rada informuje regulační orgán členských států Evropské unie, tj. Slovenské republiky, 
Belgie, Nizozemska a Lucemburska, na jejíž území bude televizní vysílání zcela nebo 
převážně směřováno o udělení licence společnosti Československá filmová společnost, 
s.r.o., IČ: 271 68 425, se sídlem Praha 1, Václavské nám. 831/21, PSČ 11360, k 
televiznímu vysílání programu WAR svět válek, šířeného prostřednictvím družice se 
základní programovou specifikací: dokumenty, filmy, magazíny. 

 11-0-0 

8. 2016/726/zab: Licenční řízení/RV/Kolín 91,4 MHz / 100 W a Pec pod Sněžkou 99,6 MHz 
/ 50 W - veřejné slyšení od 14:50 hodin 

-  Rada na veřejném slyšení v řízení o udělení licence k provozování rozhlasového 
vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů se soubory technických parametrů Kolín 91,4 
MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 15 11 47 / 50 01 29 a Pec pod Sněžkou 99,6 MHz / 
50 W souřadnice WGS 84: 15 44 09 / 50 41 46 projednala se žadatelem otázky týkající 
se jeho programové skladby. 

10-0-0 

9. 2016/1027/zab: Licenční řízení/RV - Břeclav město 97,4 MHz / 100 W - rozhodnutí 

-  Rada uděluje společnosti MEDIA BOHEMIA, a.s., IČ 26765586, se sídlem Koperníkova 
794/6, PSČ 120 00 Praha, podle § 18 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k provozování 
rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů 
Břeclav město 97,4 MHz / 100 W, pro program Rádio BLANÍK na dobu 8 let, nejdéle však 
do 10. října 2025 a zamítá žádost druhého žadatele. 

11-0-0 

10. 2016/687/zab: Josef Týc/RÁDIO BLATNÁ/RV/Licenční řízení - Blatná 89,7 MHz / 100 
W - rozhodnutí 

-  Rada uděluje Josefu Týcovi, bytem Palackého 26, Blatná, PSČ 388 01, IČ: 03299805, 
podle § 18 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k provozování rozhlasového vysílání 
prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Blatná 89,7 MHz / 100 W, 
souřadnice WGS 84: 13 53 06 / 49 25 44, pro program RÁDIO BLATNÁ na dobu 8 let, 
nejdéle však do 10. října 2025. 

11-0-0 

11. 2016/1060/zab: Licenční řízení/RV/ Praha Výtoň 101,6 MHz / 100 W - rozhodnutí o 
udělení licence 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání uděluje společnosti JOE Media, s.r.o., IČ: 
26152002, se sídlem Branišovská 187/16, PSČ 143 00 Praha, podle § 18 zákona č. 
231/2001 Sb. licenci k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím 
vysílačů se souborem technických parametrů Praha Výtoň 101,6 MHz / 100 W pro 
program HEY Radio na dobu 8 let, nejdéle však do 10. října 2025. 

https://spisovka.rrtv.cz/login.php?goto=ushow&id=784086


11-0-0 

12. 2016/774/zab: ULTRAVOX s.r.o. - Licenční řízení/RV/ Zlín 105,8 MHz / 50 W a Velké 
Meziříčí 8 97,8 MHz / 50 W - zpětvzetí žádosti 

-  Rada podle ustanovení § 66 odst. 1 písm. a) správního řádu zastavuje řízení o žádosti 
provozovatele ULTRAVOX s.r.o., IČ: 49702785, se sídlem Rašínovo nábřeží 409/34, 
12800 Praha, o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného 
prostřednictvím vysílačů se soubory technických parametrů Zlín 6 105,8 MHz / 50 W, 
souřadnice WGS 84: 17 39 49 / 49 13 00 a Velké Meziříčí 8 97,8 MHz / 50 W, souřadnice 
WGS 84: 16 00 33 / 49 21 46, neboť žadatel vzal svou žádost zpět. 

8-0-0 

13. 2016/987/zab/Gam: Gama media s.r.o./ Rock Radio/RV/ změna licence § 21 odst. 1 
písm. b) - Ústí nad Labem 90,2 MHz / 200 W - změna stanoviště - rozhodnutí 

-  Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21 odst. 
3 zákona č. 231/2001 Sb. přijala ve věci žádosti provozovatele Gama media s.r.o. IČ: 250 
28 499, se sídlem Most, Bělehradská 360, PSČ 434 01 o změně skutečností uvedených 
v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu Rock Radio (licence sp. 
zn.: 2011/1121/zab), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických 
parametrů spočívající ve změně stanoviště kmitočtu Ústí nad Labem Stříbrníky 90,2 MHz 
/ 200 W, toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli Gama media s.r.o. IČ: 250 28 499, 
se sídlem Most, Bělehradská 360, PSČ 434 01 souhlas ke změně skutečností uvedených 
v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů 
programu Rock Radio (licence sp. zn.: 2011/1121/zab), a to o změně územního rozsahu 
vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve změně stanoviště kmitočtu na 
stanoviště Ústí nad Labem Svádov 90,2 MHz / 200 W, souřadnice WGS 84: 14 06 50 / 
50 39 49. 

9-0-0 

14. RRTV/2017/102/zab: HAMCO, s.r.o./RADIO HANÁ/RV/změna licence § 21 odst. 1. 
písm b) - Kroměříž 88,4 MHz / 100 W - - změna stanoviště - rozhodnutí 

-  Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21 odst. 
3 zákona č. 231/2001 Sb. přijala ve věci žádosti provozovatele HAMCO, s.r.o., IČ: 
47668962, se sídlem Olomouc - Město, Blažejské náměstí 97/7, PSČ 77900 o změně 
skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu 
RADIO HANÁ (licence sp. zn.: Ru/101/01), a to o změně územního rozsahu vysílání a 
souboru technických parametrů spočívající ve změně souřadnic kmitočtu Kroměříž 88,4 
MHz / 100 W, toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli HAMCO, s.r.o., IČ: 47668962, 
se sídlem Olomouc - Město, Blažejské náměstí 97/7, PSČ 77900 souhlas ke změně 
skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání 
prostřednictvím vysílačů programu RADIO HANÁ (licence sp. zn.: Ru/101/01), a to o 
změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve 
změně stanoviště kmitočtu na stanoviště Kroměříž 2 88,4 MHz / 100 W, souřadnice WGS 
84: 17 24 06 / 49 17 56. 

9-0-0 

15. RRTV/2017/475/str: RadioZET, s.r.o./ZET/RV/změna licence § 21 odst. 1 písm. d) - 
rozhodnutí 

-  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 
podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. d) a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. neuděluje 
provozovateli RadioZET s. r. o. se sídlem Wenzigova 4/1872, 120 00 Praha- Nové Město, 
IČ: 256 16 803, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k 



provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů programu ZET 
(licence udělena rozhodnutím Rady č.j. Ru/193/98 ze dne 24. 2. 1998), spočívající v 
nahrazení stávající licenční podmínky „V rámci vysílání (bloků) v českém jazyce musí 
časový rozsah vysílaného zpravodajství, publicistiky, vzdělávání, sportu a zábavy ve 
svém souhrnu převažovat nad celkovým rozsahem vysílané hudby.“ novou licenční 
podmínkou „V rámci denního (24 hod) vysílání musí časový rozsah vysílaného 
zpravodajství, publicistiky, vzdělávání, sportu a zábavy ve svém souhrnu převažovat nad 
celkovým rozsahem vysílané hudby.“, neboť tato požadovaná změna by vedla k 
neudělení licence na základě veřejného slyšení. 

9-0-0 

16. RRTV/2017/464/blu: RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o./KISS (licence č.j. 
Ru/280/00/RV/změna licence dle § 21 odst. 1 písm. d) - rozhodnutí 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v souladu s ustanovením § 
5 písm. b) a § 21 odst. 1 písm. d) 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 RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o. IČ: 291 31 901, se sídlem 
Říčanská 2399/3, Vinohrady, 101 00 Praha 10, souhlas se změnou skutečností 
uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu KISS 
(licence č.j. Ru/280/00) podle § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající 
ve změně licenčních podmínek, neboť tyto změny by nevedly k neudělení licence na 
základě veřejného slyšení. Aktuální a platné znění licenčních podmínek tvoří přílohu 
tohoto rozhodnutí. 

8-0-0 

17. RRTV/2017/465/blu: RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o./KISS (licence č.j. 
Ru/117/01/RV/změna licence dle § 21 odst. 1 písm. d) - rozhodnutí 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v souladu s ustanovením § 
5 písm. b) a § 21 odst. 1 písm. d) 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 RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o. IČ: 291 31 901, se sídlem 
Říčanská 2399/3, Vinohrady, 101 00 Praha 10, souhlas se změnou skutečností 
uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu KISS 
(licence č.j. Ru/117/01) podle § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající 
ve změně licenčních podmínek, neboť tyto změny by nevedly k neudělení licence na 
základě veřejného slyšení. Aktuální a platné znění licenčních podmínek tvoří přílohu 
tohoto rozhodnutí.  

9-0-0 

18. RRTV/2017/460/blu: RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o./KISS (licence č.j. 
Ru/11/99/RV/změna licence dle § 21 odst. 1 písm. d) - rozhodnutí 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v souladu s ustanovením § 
5 písm. b) a § 21 odst. 1 písm. d) 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 RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o. IČ: 291 31 901, se sídlem 
Říčanská 2399/3, Vinohrady, 101 00 Praha 10, souhlas se změnou skutečností 
uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu KISS 
(licence č.j. Ru/11/99) podle § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve 
změně licenčních podmínek, neboť tyto změny by nevedly k neudělení licence na základě 



veřejného slyšení. Aktuální a platné znění licenčních podmínek tvoří přílohu tohoto 
rozhodnutí. 

9-0-0 

19. RRTV/2017/461/blu: RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o./KISS (licence č.j. 
Ru/172/99/RV/změna licence dle § 21 odst. 1 písm. d) - rozhodnutí 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v souladu s ustanovením § 
5 písm. b) a § 21 odst. 1 písm. d) 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 RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o. IČ: 291 31 901, se sídlem 
Říčanská 2399/3, Vinohrady, 101 00 Praha 10, souhlas se změnou skutečností 
uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu KISS 
(licence č.j. Ru/172/99) podle § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající 
ve změně licenčních podmínek, neboť tyto změny by nevedly k neudělení licence na 
základě veřejného slyšení. Aktuální a platné znění licenčních podmínek tvoří přílohu 
tohoto rozhodnutí.  

9-0-0 

20. RRTV/2017/463/blu: RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o./KISS (licence č.j. 
Ru/116/01/RV/změna licence dle § 21 odst. 1 písm. d) - rozhodnutí 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v souladu s ustanovením § 
5 písm. b) a § 21 odst. 1 písm. d) 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 RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o. IČ: 291 31 901, se sídlem 
Říčanská 2399/3, Vinohrady, 101 00 Praha 10, souhlas se změnou skutečností 
uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu KISS 
(licence č.j. Ru/116/01) podle § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající 
ve změně licenčních podmínek, neboť tyto změny by nevedly k neudělení licence na 
základě veřejného slyšení. Aktuální a platné znění licenčních podmínek tvoří přílohu 
tohoto rozhodnutí.  

8-0-0 

21. RRTV/2017/459/blu: RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o./KISS (licence č.j. 
Ru/171/99/RV/změna licence dle § 21 odst. 1 písm. d) - rozhodnutí 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v souladu s ustanovením § 
5 písm. b) a § 21 odst. 1 písm. d) 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 RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o. IČ: 291 31 901, se sídlem 
Říčanská 2399/3, Vinohrady, 101 00 Praha 10, souhlas se změnou skutečností 
uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu KISS 
(licence č.j. Ru/171/99) podle § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající 
ve změně licenčních podmínek, neboť tyto změny by nevedly k neudělení licence na 
základě veřejného slyšení. Aktuální a platné znění licenčních podmínek tvoří přílohu 
tohoto rozhodnutí.  

9-0-0 

22. RRTV/2017/462/blu: RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o./KISS (licence č.j. 
Ru/47/99/RV/změna licence dle § 21 odst. 1 písm. d) - rozhodnutí 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v souladu s ustanovením § 
5 písm. b) a § 21 odst. 1 písm. d) 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 RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o. IČ: 291 31 901, se sídlem 
Říčanská 2399/3, Vinohrady, 101 00 Praha 10, souhlas se změnou skutečností 
uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu KISS 
(licence č.j. Ru/47/99) podle § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve 
změně licenčních podmínek, neboť tyto změny by nevedly k neudělení licence na základě 
veřejného slyšení. Aktuální a platné znění licenčních podmínek tvoří přílohu tohoto 
rozhodnutí.  

7-0-0 

23. RRTV/2017/395/zab: Licenční řízení/RV/Třebíč 103,7 MHz /100 W - vyhlášení LŘ 

-  Rada vyhlašuje licenční řízení 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, se lhůtou pro doručení žádostí do 12. července 
2017. 

9-0-0 

24. RRTV/2017/477/jum: Různí provozovatelé / Souhrn podání 10/2017 rozhlas 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila se stížností (č. j. 
RRTV/7619/2017-vra) na úsek z ranního vysílání programu Český rozhlas Radiožurnál 
ze dne 5. 5. 2017, který se týkal setkání premiéra a prezidenta na Pražském hradě (1) a 
se stížností (č. j. RRTV/8658/2017-vra) na "písničku na přání" z blíže nespecifikovaného 
vysílání programu RÁDIO IMPULS nebo Český Impuls (2). 

9-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s analýzou úryvku z ranního 
vysílání programu Český rozhlas Radiožurnál ze dne 5. 5. 2017, který se týkal setkání 
premiéra a prezidenta na Pražském hradě a shledala, že vysílání bylo v souladu se 
zákonem o rozhlasovém a televizním vysílání (1). 

9-0-0 

-  Rada požádá posluchače o doplnění stížnosti týkající se "písničky na přání", a sice o 
určení data a času vysílání a programu, na němž udaný obsah měl zaznít (2). 

9-0-0 

25. RRTV/2017/529/hak: Route Radio, s.r.o./ Rádio Dálnice, 27.03. 2017, 00:00 - 24:00 
hodin, analýza vysílání 

-   Rada se seznámila s analýzou programu Rádio Dálnice, provozovatele Route Radio, 
s.r.o. (vysílač Holubice 96.1 MHz / 0.05 kW) z pondělí 27.3. 2017 od 00:00 do 24:00 
hodin.  

9-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání v rámci své působnosti dané § 5 písm. a) a f) 
a § 59 odst. 1-3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního 
vysílání, v platném znění, upozorňuje provozovatele Route Radio s.r.o., IČ: 27852474, se 
sídlem Stavební 992/1, 708 00 Ostrava, na nedodržení licenčních podmínek programu 
Rádio Dálnice (licence č.j. RRTV / 469 / 2015-CUN, sp. Zn. 2013/831/zab ze dne 16.12. 
2014), neboť ve vysílání v analyzovaném dnu 27.3. 2017 (vysílač |Holubice 96.1 MHz / 
0.05 kW) nedodržel licenční podmínky v části podílu mluveného slova, který má být, dle 
licenčních podmínek, 7% od 06:00 do 18:00 hodin ve všední dny, v analyzovaném dnu 
byl tento podíl pouze 5%. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 14 dní ode dne doručení 
upozornění.  

9-0-0 

 



26. RRTV/2017/527/hak: RADIO UNITED BROADCASTING, s.r.o. / Kiss Hády, 25.04. 2017, 
analýza 

-  Rada se seznámila s analýzou programu Kiss Hády provozovatele RADIO UNITED 
BROADCASTING, s.r.o. z úterý 25. 4. 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 

9-0-0 

27. RRTV/2017/521/blu: Různí provozovatelé/rozhlasové vysílání; analýza obchodních 
sdělení na potraviny, doplňky stravy, léky a na loterie a jiné podobné hry / zasedání 
10/2017 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s analýzami obchodních sdělení 
odvysílaných provozovateli RADIO ZLÍN, spol. s r.o. (program Radio Zlín; Zlín 91,7 MHz) 
dne 24. května 2017, FRANTIŠEK VOSTÁL s.r.o. (program Hitrádio Vysočina 94.3 FM; 
Jihlava 94,3 MHz) dne 24. května 2017, EVROPA 2, spol. s r.o. (program EVROPA 2; 
Ústí nad Labem 107,2 MHz) dne 24. května 2017, RADIO UNITED BROADCASTING 
s.r.o. (program KISS; Pardubice 91,1 MHz) dne 24. května 2017, PS KŘÍDLA, s.r.o. 
(program Rádio PETROV; Jihlava-Bedřichov 98,0 MHz) dne 24. května 2017, Rádio 
Pálava s.r.o. (program RÁDIO JIH; Brno-Kohoutovice 105,1 MHz) dne 24. května 2017 a 
Gama media s.r.o. (program Rock Radio; Ústí nad Labem-Stříbrníky 90,2 MHz) dne 24. 
května 2017. 

9-0-0 

28. RRTV/2017/519/blu: EVROPA 2 spol. s r.o./RV/EVROPA 2/ stížnost na neoddělenou 
reklamu ve vysílání 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s podnětem na obsah pořadu 
Ranní show na EVROPĚ 2, který byl odvysílán dne 6. března 2017 na programu EVROPA 
2 (Praha 88,2 MHz / 5 kW) provozovatele EVROPA 2, spol. s r.o. a neshledala porušení 
zákona č. 231/2001 Sb. 

9-0-0 

29. RRTV/2017/355/str: Route Radio s.r.o./Rádio Dálnice/RV - nezahájení vysílání, 
seznámení s vyjádřením provozovatele 

-  Rada se seznámila s vyjádřením (č.j. RRTV/7557/2017-vra ze dne 3. května 2017) 
provozovatele Route Radio s.r.o., z jakého důvodu je z celkového počtu třicetišesti 
vysílačů, na kterých je provozovatel na základě licence č.j. RRTV/469/2015-CUN, sp. zn. 
2013/831/zab ze dne 16. prosince 2014 oprávněn šířit program Rádio Dálnice, v provozu 
pouze vysílač Holubice 96,1 MHz / 0,05 kW. 

9-0-0 

-  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, v platném znění (dále jen „zákon č. 
231/2001 Sb.“), v souladu s ustanovením § 46 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, 
v platném znění (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) zahajuje s provozovatelem Route 
Radio s.r.o., IČ: 27852474, se sídlem Stavební 992/1, PSČ 708 00 Ostrava, správní řízení 
podle ustanovení § 20 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., o omezení souboru technických 
parametrů licence k provozování rozhlasového vysílání programu Rádio Dálnice (licence 
č.j. RRTV/469/2015-CUN, sp. zn. 2013/831/zab ze dne 16. prosince 2014), neboť je 
důvodné podezření, že provozovatel efektivně nevyužíval přidělené kmitočty, vyjma 
kmitočtu Holubice 96,1 MHz / 0,05 kW. 

9-0-0 

30. 2015/355/zab: Licenční řízení/RV/Zlín 88,6 MHz/100 W - seznámení s rozsudkem NSS 

-  Rada se seznámila s rozsudkem Nejvyššího správního soudu v Brně ze dne 26. dubna 
2017, č. j. 3 As 131/2016 - 43, kterým byla zamítnuta kasační stížnost Rady proti rozsudku 



Městského soudu v Praze ze dne 26. dubna 2016, č. j. 8 A 19/2016 – 45-49, kterým 
Městský soud zrušil rozhodnutí Rady ze dne 18. listopadu 2015, č. j. RRTV/4418/2015-
SPM, sp. zn. 2015/355/zab, kterým Rada udělila společnosti MEDIA BOHEMIA a.s. 
licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů se souborem 
technických parametrů Zlín 5 88,6 MHz/100 W a zamítla žádost společnosti HAMCO, 
s.r.o. 

9-0-0 

31. RRTV/2017/530/cun: žádost ČTÚ o udělení souhlasu - autokina 

-  Rada na žádost Českého telekomunikačního úřadu vydává v souladu s ustanovením § 
17 odst. 8 zákona č. 127/2005 Sb. souhlas s udělováním oprávnění k využívání rádiových 
kmitočtů pro jiné radiokomunikační služby v části rádiového spektra vyhrazené pro 
rozhlasovou službu, na období až dvou měsíců, za účelem zajištění zvukového 
doprovodu autokin 

9-0-0 

32. RRTV/2017/532/cun: Aktualizace Manuálu licenčních řízení 

-  Rada se seznámila s aktualizovaným zněním Manuálu postupu Rady k vyhodnocování 
v licenčních řízeních 

9-0-0 

-  Rada schvaluje Manuál postupu Rady k vyhodnocování licenčních řízení 

9-0-0 

33. RRTV/2017/480/fia: Televize Přerov s.r.o. /Televize Přerov - televizní vysílání 
prostřednictvím kabelových systémů – provedení změn ve společnosti bez souhlasu 
Rady – upozornění na porušení zákona 

-  Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1 – 3 
zákona č. 231/2001 Sb., upozorňuje provozovatele televizního vysílání, společnost 
Televize Přerov s.r.o., IČ 286 24 882, se sídlem U Bečvy 2883/2, Přerov I-Město, 750 02 
Přerov, na porušení ustanovení § 21 odst. 1, písm. e) zákona č. 231/2001 Sb., kterého 
se dopustil tím, že předem nepožádal Radu o písemný souhlas se změnou skutečností 
uvedených v žádosti o licenci, a to se změnou výše vkladů jednotlivých společníků, 
změnou seznamu společníků, výše jejich obchodních podílů, změnou způsobu rozdělení 
hlasovacích práv a s tím související změnou společenské smlouvy. Rada provozovateli 
stanovuje lhůtu k nápravě do 15 dnů ode dne doručení tohoto upozornění.  

9-0-0 

-  Rada se seznámila se žádostí o změnu skutečností uvedených v žádosti o licenci 
provozovatele Televize Přerov s.r.o., IČ 286 24 882, se sídlem U Bečvy 2883/2, Přerov I-
Město, 750 02 Přerov, spočívající v udělení předchozího souhlasu Radou se změnou 
výše vkladů společníků, změnou seznamu společníků, výše jejich obchodních podílů, 
změnou způsobu rozdělení hlasovacích práv a s tím související změnou Společenské 
smlouvy, dle doloženého aktuálního znění, č.j.: RRTV/8071/2017-vra a žádosti, č.j.: 
RRTV/8069/2017-vra, ze dne 9. května 2017.  

9-0-0 

34. RRTV/2017/197/zem: POLAR televize Ostrava, s.r.o. / TV / POLAR / neoprávněné 
vysílání ZPS / ukončené dokazování - po vyjádření účastníka 

-  Rada se seznámila s písemným vyjádřením POLAR televize Ostrava, s.r.o., IČ 258 59 
838, se sídlem Ostrava - Mariánské Hory, Boleslavova 710/19, PSČ 70900, zastoupeném 
AK Mgr. Mojmír Náplava, IČ 69648417, doručeném dne 19. května 2017, pod č.j. 
RRTV/8537/2017-vra, ve věci správního řízení zahájeného z moci úřední dne 7. března 
2017, č.j. RRTV/4835/2017-zem, pro možné neoprávněné provozování televizního 
vysílání program POLAR prostřednictvím zvláštních přenosových systémů. 

9-0-0 



-  Rada upozorňuje provozovatele POLAR televize Ostrava, s.r.o., IČ 258 59 838, se 
sídlem Ostrava - Mariánské Hory, Boleslavova 710/19, PSČ 70900, zastoupeného AK 
Mgr. Mojmír Náplava, IČ 69648417, na porušení zákona č. 231/2001 Sb., kterého se 
dopustil tím, že provozoval televizní vysílání programu POLAR prostřednictvím zvláštních 
přenosových systémů, aniž k tomu byl oprávněn podle tohoto zákona. Rada stanovuje 
lhůtu k nápravě 20 dnů ode dne doručení tohoto upozornění.  

9-0-0 

35. RRTV/2017/526/spm: dvbexpert s.r.o./neoprávněné provozování převzatého vysílání 
prostřednictvím zvláštních přenosových systémů 

-  Rada se seznámila se stížností (č. j. RRTV/8403/2017-vra) ve věci možného 
neoprávněného převzatého vysílání provozovaného společností dvbexpert s.r.o., IČ: 
04202686, se sídlem Okružní 189, 251 01 Babice. 

9-0-0 

-  Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 
Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, a na základě ustanovení § 137 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá společnost dvbexpert s.r.o., IČ 04202686, se 
sídlem Okružní 189, 251 01 Babice, o podání vysvětlení ve věci možného neoznámení 
ostatních skutečností uvedených v přihlášce k registraci spočívající ve změně 
programové nabídky dle § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. a ve věci možného 
neoprávněného provozování převzatého vysílání šířeného prostřednictvím zvláštních 
přenosových systémů. Rada stanovuje poskytovateli lhůtu pro podání vysvětlení 15 dnů 
ode dne doručení žádosti. 

9-0-0 

36. RRTV/2017/457/fia: Nej.cz s.r.o. /převzaté rozhlasové a televizní vysílání 
prostřednictvím kabelových systémů - změna programové nabídky - oznámení 

-  Rada se dle § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. seznámila s oznámením provozovatele 
Nej.cz s.r.o., IČO: 03213595, se sídlem Francouzská 75/4, Vinohrady, 120 00 Praha 2, o 
změně ostatních skutečností uvedených v přihlášce k registraci převzatého rozhlasového 
a televizního vysílání prostřednictvím kabelových systémů, sp. zn.: 2015/859/SMU/Nej, 
č.j.: RRTV/3740/2015-SMU, ze dne 20. října 2015, spočívající ve změně programové 
nabídky, a to v jejím rozšíření o programy: a) české televizní: FASHION TV (Czech & 
Slovak), JOJ Family, Megamax, Mňam TV, Mňau TV, Prima MAX (SD, HD), SLUŠNEJ 
KANÁL, televize slovácko; b) zahraniční televizní: Arena Sport 1 (SD, HD), Arena Sport 
2 (SD), Travel Channel, Travel Channel HD, erotický program: Reality Kings TV (časový 
rozsah vysílání 24 hodin denně, v souladu s ustanovením § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 
231/2001 Sb., včetně specifikace technického zabezpečení), dle podání č.j.: 
RRTV/7466/2017-vra, doručeného dne 2. května 2017.  

8-0-0 

37. RRTV/2017/511/smu: JON.CZ s.r.o. / převzaté vysílání / kabelové systémy / zrušení 
registrace na žádost provozovatele 

-  Rada dle ustanovení § 30 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb. zrušuje registraci 
sp. zn. 2009/1185/FIA/JON, č.j. FIA/299/2009 ze dne 18. listopadu 2009 provozovateli 
převzatého vysílání JON.CZ s.r.o., IČ: 27918076, se sídlem: Radlická 3301/68, Smíchov, 
150 00 Praha 5, na jeho žádost doručenou dne 18. května 2017 pod č.j. 
RRTV/8510/2017-vra. 

9-0-0 

38. RRTV/2017/507/zem: Stavební bytové družstvo Jablonné nad Orlicí / Registrace / 
zánik platnosti registrace - žádost o zrušení 

-  Rada zrušuje podle § 30 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., provozovateli 
Stavební bytové družstvo Jablonné nad Orlicí, IČ 135 82 691, se sídlem Jablonné nad 
Orlicí, okres ústí nad Orlicí, registraci č.j. Rgp/36/03//1873 ze dne 9. září 2003 k 
provozování převzatého vysílání prostřednictvím kabelových systémů na žádost 



provozovatele převzatého vysílání ze dne 24. dubna 2017 doručenou Radě dne 11. 
května 2017 pod č.j. RRTV/8131/2017-vra. 

9-0-0 

39. RRTV/2017/394/zem: PODA a.s. / TV / PODA TV //Registrace / kabely - vyjádření po 
upozornění na porušení zákona 

-  Rada se seznámila s vyjádřením provozovatele PODA a.s., IČ 258 161 79, se sídlem 
28. října 1168/102, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, ze dne 9. května 2017, č.j. 
RRTV/8065/2017-vra, ve věci upozornění na porušení ustanovení zákona č. 231/2001 
Sb., č.j. RRTV/2017/394/zem ze dne 25. dubna 2017. 

9-0-0 

40. RRTV/2017/531/smp: Různí provozovatelé; Přehled doručených oznámení 

-  Rada se seznámila s 5 oznámeními 

9-0-0 

-  Rada se seznámila s oznámením provozovatele RADIO UNITED BROADCASTING 
s.r.o., IČ: 29131901, doručeným Radě dne 4. 5. 2017 pod č.j. RRTV/7634/2017-vra, o 
zahájení vysílání po nabytí právní moci licencí spočívající v zahájení vysílání programu 
Radio Beat na níže uvedených kmitočtech: 2. 5. 2017 - Hodonín 105,6 MHz /100 W; 3. 5. 
2017 - Havlíčkův Brod 91,4 MHz / 250 W. 

9-0-0 

-  Rada se seznámila s oznámením provozovatele MTV NETWORKS s.r.o., IČ: 
28970438, doručeným Radě dne 4. 5. 2017 pod č.j. RRTV/7115/2017-vra, o zahájení 
vysílání po nabytí právní moci licence spočívající v zahájení vysílání programu NICK 
TOONS šířeného prostřednictvím družice. 

9-0-0 

-  Rada se seznámila s oznámením provozovatele MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 26765586, 
doručeným Radě dne 4. 5. 2017 pod č.j. RRTV/7632/2017-vra, spočívajícím v opětovném 
zahájení vysílání programu Hitrádio Orion Morava na kmitočtu Zlín 5 88,6 MHz/100 W 
dne 2. 5. 2017 po ukončení soudního řízení sp. zn. 9A 172/2016. 

9-0-0 

41. RRTV/2017/520/koz: RFE/RL - žádost o stanovisko; potvrzení závěrů 

-  Rada se seznámila s podáním provozovatele RFE/RL, Inc., odštěpný závod, se sídlem 
Vinohradská 159a, 100 00 Praha 2, ze dne 2. května 2017, kterým provozovatel žádá 
potvrzení závěrů o charakteru některých poskytovaných služeb, a schvaluje návrh 
odpovědi.  

9-0-0 

42. RRTV/2017/525/spm: Panelová diskuze na téma přeshraničního vysílání, Bratislava 
- 4. 5. 2017 

-  Rada se seznámila se zprávou o panelové diskuzi na téma přeshraničního vysílání, 
uspořádané slovenskou Radou pre vysielanie a retransmisiu dne 4. května 2017 v 
Bratislavě. 

9-0-0 

43. RRTV/2017/458/kro: FTV Prima, spol. s r.o. / Prima / analýza záznamu vysílání ze dne 
26. 4. 2017 od 6.00 hod. do 18.00 hod. 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s analýzou kontinuálního úseku 
vysílání programu Prima provozovatele FTV Prima, spol. s r. o., ze dne 26. dubna 2017 
od 6.00 do 18.00 hodin. 

9-0-0 

-  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 FTV Prima, spol. s r. o., IČ 48115908, sídlem Na Žertvách 
132/24, Praha 8, PSČ 180 00, o podání vysvětlení, 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. Rada stanovuje lhůtu k podání 
vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.  

9-0-0 

44. RRTV/2017/293/bur: HBO Europe s.r.o./HBO/analýza kontinuální/17.3.2017/12:00–
24:00 

-  Rada se seznámila s analýzou kontinuálního záznamu programu HBO provozovatele 
HBO Europe s.r.o. ze dne 17. března 2017 v čase 12:00–24:00 hodin. 

9-0-0 

45. RRTV/2017/500/tic: Analýza kontinuálního záznamu vysílání programu O2 TV FREE 
ze dne 2. dubna 2017 v časovém úseku 16:00 - 24:00 hodin 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s analýzou kontinuálního 
záznamu vysílání programu O2 TV FREE provozovatele O2 TV s.r.o. ze dne 2. dubna 
2017 v časovém úseku od 16:00 do 24:00 hodin. 

9-0-0 

-  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 O2 TV s.r.o., IČ 03998380, sídlem Za Brumlovkou 266/2, Praha, 
PSČ 140 00, o podání vysvětlení, 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. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní 
ode dne doručení této výzvy. 

9-0-0 

46. RRTV/2017/509/hli: Analýza obchodních sdělení - únor 2017 

-  Rada se seznámila s výsledky analýzy obchodních sdělení za měsíc únor 2017. 

9-0-0 

-  Rada postupuje ČNB k posouzení dle svých kompetencí obchodní sdělení s motivem 
„Kamali“, které bylo odvysíláno dne 14. února 2017 v čase 17:05:16 hodin na programu 
Televize Barrandov. 

9-0-0 

47. RRTV/2017/508/hli: Systematický monitoring hlasitosti obchodních sdělení na 
programu JOJ Family ze dne 29. dubna 2017, 19:00 - 21:00 hodin 

-  Rada se seznámila s výsledky systematického monitoringu hlasitosti obchodních 
sdělení na programu JOJ Family provozovatele Magical roof s.r.o. ze dne 29. dubna 
2017, 19:00 - 21:00 hodin. 

9-0-0 

 



48. RRTV/2017/505/nej: Souhrn podání ohledně televizního vysílání 

-  Rada se seznámila s těmito diváckými podáními, týkajícími se televizního vysílání, 
zaslanými v období od 2. do 12. května 2017 (celkem 19 podání): ŠLÁGR TV, spol. s 
r.o./Šlágr TV – údajné obchodní sdělení na Revitalum Mind Plus; FTV Prima, spol. s 
r.o./Prima MAX – Hluboko v lesích, 29.4.2017, 0:55 hodin; Česká televize – vysílání 
týkající se případu ministra Andreje Babiše; Nespecifikovaný provozovatel – reklama Air 
Bank; Česká televize/ČT1 – Otázky Václava Moravce, 30.4.2017, 12:00 hodin; HBO 
Europe s.r.o./HBO – stížnost přeposlaná rumunským regulátorem; MTV NETWORKS 
s.r.o./Prima Comedy Central – upoutávka na pořad Nová holka; Čeká televize/ČT sport 
– liga mistrů ve fotbale; Nespecifikovaný provozovatel – hlasitost reklamy na programu 
Nova obecně; Česká televize/ČT sport – hlasitost reklamy; Česká televize a Český 
rozhlas / Bez konkrétní identifikace programu – materiály ke kauze Cannabis; FTV Prima, 
spol. s r.o./internetové vysílání - reklama na Jägermeister; Česká televize/ČT24 – 
zpravodajství z demonstrace za legalizaci marihuany, 6.5.2017; Česká televize/ČT24 - 
Interview ČT24, 4.5.2017, 18:30 hodin; Česká televize/ČT2 – triptych Život Muhammada; 
Česká televize/ČT24 – způsob informování o protestech proti prezidentu Zemanovi a 
ministru Babišovi; Česká televize/ČT24 – 90´ ČT24 – 11.5.2017, 20:00 hodin. 

9-0-0 

49. RRTV/2017/515/pim: AMC Networks Central Europe s.r.o./ změna LP programu 
Spektrum/ udělení souhlasu 

-  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 06. června 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 Spektrum č.j. koz/6867/09, šířeného 
prostřednictvím družice, spočívající v úpravě dalších programových podmínek, a to dle 
žádosti provozovatele doručené Radě dne 26. dubna 2017, č.j. RRTV/7396/2017-vra. 

9-0-0 

50. RRTV/2017/516/pim: AMC Networks Central Europe s.r.o./ změna LP programu AMC 
CHANNEL CENTRAL - EASTERN EUROPE / udělení souhlasu 

-  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 06. června 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 AMC CHANNEL CENTRAL AND EASTERN 
EUROPE č.j. FIA/621/2013, šířeného prostřednictvím družice, spočívající v úpravě 
dalších programových podmínek, a to dle žádosti provozovatele doručené Radě dne 26. 
dubna 2017, č.j. RRTV/7401/2017-vra. 

9-0-0 

51. RRTV/2017/517/pim: AMC Networks Central Europe s.r.o./ změna LP programu 
SPORT2 / udělení souhlasu 

-  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 06. června 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 SPORT2 č.j. zem/6317/08, šířeného 
prostřednictvím družice, spočívající v úpravě dalších programových podmínek, a to dle 
žádosti provozovatele doručené Radě dne 26. dubna 2017, č.j. RRTV/7398/2017-vra. 

9-0-0 

52. RRTV/2017/518/pim: AMC Networks Central Europe s.r.o./ změna LP programu 
Minimax/ udělení souhlasu 

-  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 06. června 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 Minimax č.j. Ru/55/04/805, šířeného 
prostřednictvím družice, spočívající v úpravě dalších programových podmínek, a to dle 
žádosti provozovatele doručené Radě dne 26. dubna 2017, č.j. RRTV/7397/2017-vra. 

9-0-0 

53. 2016/477/RUD/TEL: KINO BARRANDOV/Linka lásky/13.4.2016/od 12:50 
hodin/informovanost moderátora o divácích čekajících na spojení do studia - pořádková 
pokuta 

-  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 6. června 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 a znovu poté v žádosti č.j. RRTV/4138/2017-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 201647703. 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.  

9-0-0 

54. RRTV/2017/468/rud: Televize Barrandov/Klenot TV - Kolekce Svaté 
Margarety/30.3.2017/11:07 hodin - zahájení správního řízení 

-  Rada se seznámila se sdělením zadavatele teleshoppingu Klenot TV vysílaného dne 
30. března 2017 od 11:07 hodin na programu Televize Barrandov, které jí poskytl šiřitel 
teleshoppingu, Barrandov Televizní Studio a.s., IČ 41693311, sídlem Kříženeckého nám. 
322, Praha 5, PSČ 152 00. 

8-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) 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.), v souladu s ustanovením § 46 zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) rozhodla zahájit se 
zadavatelem obchodního sdělení, společností Central European Stone Trade Enterprises 
Kft., sídlem 1012 Budapest, Márvány u. 17, pobočka 3300 Eger, Kistályai út 34, IČ 01-
09-170422, správní řízení z moci úřední pro možné porušení § 2 odst. 1 písm. b) zákona 
č. 40/1995 Sb., kterého se mohl dopustit zadáním reklamy, respektive teleshoppingu 
Klenot TV vysílaného dne 30. března 2017 od 11:07 hodin na programu Televize 
Barrandov a který může být nekalou obchodní praktikou podle zvláštního předpisu, tj. 
podle ustanovení § 4 odst. 3 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, respektive 
písm. p) Přílohy 1 k tomuto zákonu, neboť v teleshoppingu nepravdivě prohlašuje, že 
výrobek z kolekce „Svatá Margareta kolekce“ může vyléčit rozličné tělesné i duševní 
choroby. Moderátorka prezentuje prsten slovy: „opravdu se můžete i uzdravit díku tomuto 
prstenu“, čímž implikuje, že prsten může uvedené nemoci vyléčit („uzdravit se díky“ a 
„vyléčit“ lze pokládat za ekvivalent, resp. se lze domnívat, že průměrný spotřebitel bude 
takové formulace jako ekvivalentní vnímat). Údajné léčivé účinky prstenu jsou i jinak 
neustále zdůrazňovány, resp. jsou prezentovány jako zásadní důvod k nákupu šperku. 
Ačkoli byly jmenovanými nemocemi i choroby značně závažné (např. problémy se 
srdcem), nikdy se neobjevila informace, že základem jejich léčby je standardní lékařský 
postup. Moderátorka v souvislosti s onemocněními neustále hovořila o „léčivých účincích“ 
prstenu do takové míry, až diváci mohli nabýt dojmu, že jeho nošení může mít pro léčbu 
zásadní význam. Takový postup může spotřebitele přimět učinit rozhodnutí (nákup 
produktu), které by za běžných okolností neučinili. Důsledkem může navíc být i případné 
ohrožení zdraví spotřebitelů, kteří mohou na základě daných informací zanedbat péči o 
své zdraví. To hrozí především u zranitelných skupin spotřebitelů, především starších 
osob, na které sdělení (vzhledem k nemocem, o kterých hovoří) primárně cílí. 

9-0-0 

-  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 Kříženeckého nám. 322, Praha 5, PSČ 152 00, správní řízení z moci úřední pro 
možné porušení § 48 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit 
odvysíláním teleshoppingu Klenot TV vysílaného dne 30. března 2017 od 11:07 hodin na 
programu Televize Barrandov, kde moderátorka v průběhu celého teleshoppingového 
bloku prohlašuje, že výrobek z kolekce „Svatá Margareta kolekce“ může vyléčit rozličné 
tělesné i duševní choroby, přičemž mezi jmenovanými onemocněními, která má prsten 
údajně vyléčit, jsou i onemocnění velmi závažná jako například problémy se srdcem, 
avšak nikdy není zmíněna informace, že základem jejich léčby je standardní lékařský 



postup. Moderátorka v souvislosti s onemocněními neustále hovoří o „léčivých účincích“ 
prstenu do takové míry, až diváci mohli nabýt dojmu, že jeho nošení může mít pro léčbu 
zásadní význam. Důsledkem takového jednání může být ohrožení zdraví spotřebitelů, 
kteří tak mohou zanedbat svůj, možná velice vážný, zdravotní stav a mohou tak být 
ohroženi i na životě. To hrozí především u zranitelných skupin spotřebitelů, především 
starších osob, na které sdělení (vzhledem k nemocem, o kterých hovoří) primárně cílí.  

9-0-0 

55. 2013/813/RUD/FTV: FTV Prima, spol. s r.o./Prima COOL/Game Twist/4.10.2012/19:54 
hod. 

-  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, (dále jen zákon č. 
500/2004 Sb.), vydala dne 6. června 2017 toto usnesení: Rada zastavuje správní řízení 
se šiřitelem obchodního sdělení, FTV Prima, spol. s r.o., IČ: 48115908, se sídlem Praha 
8, Na Žertvách 24/132, vedené pro možné porušení § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 
40/1995 Sb., ve znění platném v době odvysílání obchodního sdělení, kterého se mohl 
dopustit šířením reklamy na službu GameTwist, dostupné na internetových stránkách 
www.gametwist.cz, dne 4. října 2012 od 19:54 hodin na programu Prima COOL, neboť 
se porušení zákona neprokázalo, čímž odpadl důvod pro vedení správního řízení. 

9-0-0 

56. 2013/144/RUD/KNO: KNOWLIMITS Group a.s/GameTwist/4.10.2012/19:54/Prima 
COOL 

-  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, (dále jen zákon č. 
500/2004 Sb.), vydala dne 6. června 2017 toto usnesení: Rada zastavuje správní řízení 
vedené se zadavatelem, společností KNOWLIMITS Group a.s., IČ 24179396, sídlem 
Praha 10 - Vršovice, Rybalkova 375/59, PSČ 101 00, pro podezření, že zadáním reklamy 
na službu GameTwist, dostupné na internetových stránkách www.gametwist.cz, 
odvysílané premiérově dne 4. října 2012 od 19:54 hodin na programu Prima COOL, se 
mohl dopustit porušení ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., ve znění 
platném v době odvysílání předmětné reklamy, neboť uplynula objektivní prekluzivní lhůta 
pro uložení pokuty.  

9-0-0 

57. RRTV/2017/285/rud: Česká televize/ČT1/168 hodin, reportáž "Křišťálově 
čisté"/29.1.2017/od 21:40 hodin - vysvětlení 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele Česká televize, IČ 
00027383, sídlem Kavčí hory, Praha 4, PSČ 14070, k obsahu reportáže „Křišťálově čisté“, 
odvysílané v rámci pořadu 168 hodin dne 29. ledna 2017 od 21:40 hodin na programu 
ČT1, kde došlo k prezentaci situace kolem nákupu korunových dluhopisů Andrejem 
Babišem. 

8-0-1 

58. RRTV/2017/286/rud: Česká televize/ČT1/Reportéři, reportáž "Ministerské 
počty"/30.1.2017/od 21:45 hodin - vysvětlení 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele Česká televize, IČ 
00027383, sídlem Kavčí hory, Praha 4, PSČ 14070, k obsahu reportáže „Ministerské 
počty“, odvysílané v rámci pořadu Reportéři ČT dne 30. ledna 2017 od 21:45 hodin na 



programu ČT1, kde došlo k prezentaci situace kolem nákupu korunových dluhopisů 
Andrejem Babišem. 

8-0-1 

59. RRTV/2017/287/rud: Česká televize/ČT1/168 hodin, reportáž "Voda a 
víno"/5.2.2017/od 21:35 hodin - vysvětlení 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele Česká televize, IČ 
00027383, sídlem Kavčí hory, Praha 4, PSČ 14070, k obsahu reportáže „Voda a víno“, 
odvysílané v rámci pořadu 168 hodin dne 5. února 2017 od 21:35 hodin na programu 
ČT1, kde došlo k prezentaci situace kolem nákupu korunových dluhopisů Andrejem 
Babišem.  

8-1-0 

60. RRTV/2017/377/rud: FTV Prima, spol. s r.o./Zprávy FTV Prima, reportáž "150 milionů 
se rozděluje bez kontroly"/29.1.2017/od 18:55 hodin - vysvětlení 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele vysílání FTV Prima, spol. s 
r.o., IČ: 48115908, se sídlem Na Žertvách 24/132, 18000 Praha 8, k obsahu reportáže 
150 milionů se rozděluje bez kontroly, která byla odvysílána v rámci pořadu Zprávy FTV 
Prima dne 29. ledna 2017 od 18:55 na programu Prima. 

9-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby 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 provozovatele FTV 
Prima, spol. s r.o., IČ 48115908, sídlem v Praze, Na žertvách 132/24, PSČ 180 00, na 
porušení ustanovení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil odvysíláním 
pořadu Zprávy FTV Prima, respektive reportáže „150 milionů se rozděluje bez kontroly“ 
dne 29. ledna 2017 od 18:55 na programu Prima, ve které zcela chyběly informace o 
skutečném vztahu mezi Českou kanceláří pojistitelů a fondem zábrany škod, chybělo 
vyjádření Komise České kanceláře pojistitelů (která je orgánem České kanceláře 
pojistitelů pro tvorbu programů prevence škod a pro rozdělování prostředků fondu 
zábrany škod s přímými pravomocemi v dané oblasti podle § 23b zákona č. 168/1999 Sb. 
v platném znění) k výběru projektů, které by měly být financovány z fondu zábrany škod, 
bylo zde uvedeno ničím nepodložené tvrzení, že nad rozdělením 150 milionů korun 
určených na prevenci dopravních nehod, neboli části prostředků fondu zábrany škod, 
není jasná kontrola, když podle zákona č. 168/1999 Sb. v platném znění má kontrolní vliv 
na navrhování projektů, které by měly být financovány z fondu zábrany škod, stát 
prostřednictvím většiny šesti zástupců v Komisi (většiny tvořené dvěma zástupci 
hasičského záchranného sboru, které jmenuje a odvolává generální ředitel hasičského 
záchranného sboru, jedním zástupcem Policie České republiky, kterého jmenuje a 
odvolává policejní prezident, jedním zástupcem, kterého jmenuje a odvolává ministr 
vnitra, jedním zástupcem, kterého jmenuje a odvolává ministr zdravotnictví, a jedním 
zástupcem, kterého jmenuje a odvolává ministr dopravy) proti menšině tří zástupců 
České kanceláře pojistitelů, a na schvalování Komisí navržených projektů má kontrolní 
vliv stát prostřednictvím Ministerstva vnitra a Ministerstva dopravy, která jsou spolu se 
správní radou České kanceláře pojistitelů třemi schvalovacími místy návrhů Komise, k 
jejichž schválení je potřeba většinový souhlas. Provozovatel tak poskytl divákům neúplné, 
zkreslené a zavádějící informace, čímž se dopustil porušení povinnosti, aby ve 
zpravodajských a politicko-publicistických pořadech bylo dbáno zásad objektivity a 
vyváženosti. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení tohoto upozornění.  

9-0-0 

61. RRTV/2017/261/loj: Česká televize/ČT24/1.2.2017/Zprávy/17:33 hodin/Boje na 
Ukrajině opět zesílily/záběry - podání vysvětlení 



-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele Česká televize, z jakého 
zdroje pocházejí záběry na poničenou infrastrukturu, prezentované jako doprovodné 
záběry k rozhovoru s názvem „Boje na Ukrajině opět zesílily“ s respondentem Janem 
Šírem v rámci pořadu Zprávy, odvysílaném dne 1. února 2017 od 17:33 hodin na 
programu ČT24, a zda tyto záběry věcně korespondují s obsahem rozhovoru, v němž je 
označena jako viník a iniciátor aktuálních bojových střetů ruská strana a proruští 
separatisté (např. ve vyjádřeních „ … jestli za tou provokací stojí přímo Moskva nebo ty 
jednotlivé složky na východní Ukrajině … “, „ … to svědčí o mimořádně vysokém stupni 
koordinace jednotlivých složek ruského státu v rámci integrované válečné kampaně … “, 
„ … je možné, že si to v Moskvě vyložili tím způsobem, že oči USA budou zaměřeny jiným 
směrem, což by Rusku mohlo umožnit vytvořit nějakou novou situaci … “, nebo „ … 
hlavním problémem je politika Ruské federace … “), a zda může Česká televize doložit, 
že odvysílané záběry zobrazují objekty a ulice poničené proruskými separatisty, nikoli 
jinými složkami, např. ukrajinskou armádou, a proč v případě, že obrazová složka 
obsahově nekoresponduje s verbální složkou, nebyly záběry označeny jako ilustrační, ale 
vzbuzovaly dojem, že potvrzují informace poskytované ve zvukové složce příspěvku. 

9-0-0 

62. RRTV/2017/299/loj: Česká televize/ČT sport/Volejbalový magazín/Volejbalová 
univerzita/14.11.2016/15:58/vztah se subjektem Balance Club Brumlovka 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele Česká televize, v jakém 
obchodním vztahu je se subjektem Balance Club Brumlovka v souvislosti s odvysíláním 
2 vydání pořadu Volejbalový magazín, konkrétně 2 vydání seriálu-příspěvku Volejbalová 
univerzita, tedy vydáním vysílaném dne 14. listopadu 2016 od 21.34 hodin na programu 
ČT sport a v repríze vysílaném dne 16. listopadu 2016 od 10.39 hodin na programu ČT 
sport, a vydáním vysílaném dne 21. listopadu 2016 od 15.58 hodin na programu ČT sport, 
respektive z jakého důvodu byl v příspěvcích prezentován subjekt Balance Club 
Brumlovka formou obchodního sdělení, a to umístěním přenosného reklamního banneru 
propagujícího Balance Club Brumlovka v různých částech prostor posilovny, který byl 
opakovaně zabírán v pozadí při rozhovoru moderátora s trenérem a při předvádění cviků 
vhodných pro volejbalisty spolu se zmínkou moderátora, že natáčení probíhá v posilovně 
na Brumlovce, pokud pořad nebyl na svém začátku, v průběhu ani na konci označen 
symbolem značícím umístění produktu v pořadu.  

9-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané 
§ 5 písm. f) a v souladu s § 59 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání, v platném znění (dále jen zákon č. 231/2001Sb.), 
upozorňuje provozovatele Česká televize, sídlem Kavčí hory, 14070 Praha 4, IČ 
00027383 na porušení § 48 odst. 1 písm. h) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil 
zařazením skrytého obchodního sdělení „Balance Club Brumlovka“ do 2 vydání pořadu 
Volejbalový magazín, konkrétně 2 vydání seriálu-příspěvku Volejbalová univerzita, tedy 
vydání vysílaného dne 14. listopadu 2016 od 21.34 hodin na programu ČT sport a v 
repríze vysílaného dne 16. listopadu 2016 od 10.39 hodin na programu ČT sport, a vydání 
vysílaného dne 21. listopadu 2016 od 15.58 hodin na programu ČT sport. V rámci pořadu 
byl za cvičícími umisťován přenosný reklamní banner propagující Balance Club 
Brumlovka tak, aby byl v záběru vždy výrazný, čitelný a nepřehlédnutelný, ačkoliv se 
cvičící nacházeli postupně v různých částech provozovny Balance Club Brumlovka. Divák 
tak byl kontinuálně upozorňován, v jakých prostorách lze prezentované služby vyhledat. 
Jednalo se o obrazovou prezentaci, která záměrně sledovala reklamní cíl, přičemž tato 
prezentace mohla veřejnost uvést v omyl o své povaze. Rada provozovateli televizního 
vysílání stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení tohoto upozornění.  

9-0-0 

 



63. RRTV/2017/301/loj: Česká televize/ČT1/1.3.2017/od 18:00/Události v 
regionech/Postoloprty - podání vysvětlení nevyváženost 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele Česká televize k obsahu 
reportáže Deset zastupitelů půjde před soud, která byla odvysílána v rámci pořadu 
Události v regionech 1. března 2017 od 18:00 hodin na programu ČT1, resp. k otázce, z 
jakého důvodu věnoval v reportáži menší pozornost přiblížení argumentů MÚ Postoloprty 
než neúspěšného zájemce v kauze prodeje domu z majetku obce. 

9-0-0 

-  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 140 70, na porušení ustanovení § 31 odst. 3 zákona č. 
231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 1. března 2017 od 18:00 hodin na programu 
ČT1 odvysílal pořad Události v regionech, respektive reportáž Deset zastupitelů půjde 
před soud, ve které věnoval nevyváženou pozornost přiblížení argumentů MÚ Postoloprty 
a neúspěšného zájemce v kauze prodeje domu z majetku obce, a porušil tak povinnost 
zajistit, aby ve zpravodajských a politicko-publicistických pořadech bylo dbáno zásad 
objektivity a vyváženosti. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení 
upozornění. 

9-0-0 

64. RRTV/2017/300/loj: NOVA/Robinsonův ostrov/NutriBullet/27.2.2017/21:15/podání 
vysvětlení - smluvní ujednání 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele TV Nova s.r.o., na základě 
jakého smluvního ujednání byla do střední části pořadu Robinsonův ostrov, který byl 
vysílán dne 27. února 2017 od 21:15 hodin na programu NOVA, zařazena prezentace 
mixéru NutriBullet a jeho názvu či ochranné známky. 

9-0-0 

65. RRTV/2017/260/loj: CET 21 spol. s r. o./NOVA/6. 2. 2017/Odpolední Televizní 
noviny/17:00/Kuriózní loupež v brněnské zastavárně/zdroje - podání vysvětlení 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele TV Nova s. r. o., na základě 
jakých zdrojů v reportáži s názvem Kuriózní loupež v brněnské zastavárně, odvysílané v 
rámci pořadu Odpolední Televizní noviny dne 6. 2. 2017 od 17.00 hod. na programu 
NOVA, moderátor ve studiu uvádí, že „Lupič tam přišel do zastavárny a na prodavačky 
namířil svůj prst. Ano, slyšíte dobře. Ženy byly sice ukryté za neprůstřelným sklem, ale 
přesto muži vydaly šperky v hodnotě 400 tisíc korun.“ a dále redaktor v samotné reportáži 
sděluje: „Sledujete ten nejnebezpečnější prst v celém Brně. Lupiči stačilo, aby ho namířil 
na ženy za pultem a hned měl náhrdelníky za 400 tisíc v kapse.“, čímž navozuje dojem, 
že zaměstnankyně zastavárny pouze na základě „namíření prstu na prodavačky“ zboží 
pachateli vydaly, přičemž ze záběrů, zřejmě z bezpečnostních kamer, které byly využity 
v reportáži a které doprovází uvedený redakční komentář, lze dovodit, že pachatel 
ukazuje na zboží a pobízí k jeho výdeji, a to s přihlédnutím ke skutečnosti, že reportáž 
zcela opomíjí okolnosti přepadení s cílem celou situaci zesměšnit na základě této 
dezinterpretace záběrů z kamer, a dále o podání vysvětlení na základě jakých zdrojů 
moderátor a redaktor uvádějí, že obsluha byla ukryta za neprůstřelným sklem.  

9-0-0 

66. RRTV/2017/238/had: WALMARK, a.s./Telka (Nova Gold)/25.12.2016/21:22:56 
hodin/Urinal Akut-sdělení  

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením společnosti Walmark a. s. IČO: 0536016, 
sídlem: Třinec - Oldřichovice 44, PSČ 739 61, ve věci stížnosti na obchodní sdělení Urinal 
Akut, odvysílané dne 25. 12. 2016 od 21:22:56 hodin na programu Telka (Nova Gold). 

9-0-0 



67. RRTV/2017/258/loj: Stanice O, a. s./O ("Óčko")/3.10.2017/07:21:15 hodin/AR 
CARS/druh obchodní sdělení - podání vysvětlení 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele Stanice O, a. s., o jaký druh 
obchodního sdělení se jedná v případě obchodního sdělení s motivem „AR CARS“, které 
bylo premiérově odvysíláno dne 3. října 2016 v čase 7:21:15 hodin na programu O 
(„Óčko“).  

9-0-0 

68. RRTV/2017/374/rud: VČTV s.r.o./V1/Krajské volby 2016/podle jakého kritéria byli 
vybíráni hosté - vysvětlení 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele VČTV s.r.o., IČ 28846907, 
sídlem Semtín 80, Pardubice, PSČ 533 53, na základě jakých kritérií byli vybráni účastníci 
pořadu Krajské volby 2016 odvysílaného na programu V1 v různých časech před volbami 
do zastupitelstev krajů v roce 2016. 

9-0-0 

69. RRTV/2017/376/rud: VČTV s.r.o./V1/Krajské volby 2016 - debaty lídrů/28.9.2016 od 
20:12 hodin a 29.9.2016 od 20:16 hodin/"předvolební výzkumy" - vysvětlení 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele VČTV s.r.o., IČ 28846907, 
sídlem Semtín 80, Pardubice, PSČ 533 53, na základě jakých „předvolebních průzkumů“ 
byl proveden výběr účastníků pořadů Krajské volby 2016 – debaty lídrů odvysílaných v 
premiéře 28. září 2016 od 20:12 hodin a 29. září 2016 od 20:16 hodin na programu V1. 

9-0-0 

70. RRTV/2017/436/loj: TV MORAVA, s .r .o./TV MORAVA/vysílání před krajskými 
volbami a volbami do Senátu/19.9. - 7.10.2016/smluvní ujednání sdělení "PARTNER PRO 
OBLÉKÁNÍ MODERÁTORŮ TV MORAVA" 

-   Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele TV MORAVA, s.r.o., jakého 
smluvního ujednání se týká sdělení „PARTNER PRO OBLÉKÁNÍ MODERÁTORŮ TV 
MORAVA“, které bylo součástí reklamního spotu propagujícího oblečení RV FASHION, 
který byl odvysílán na programu TV MORAVA například dne 19. září 2016 v úseku 
18:09:57-18:10:22 hodin.  

9-0-0 

71. RRTV/2017/382/loj: LOCAL TV PLUS, spol. s r. o./program LTV PLUS/19. 9. - 7. 10. 
2016 - podání vysvětlení 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele LOCAL TV PLUS, spol. s r. 
o., jakým způsobem umožňuje divákům programu LTV PLUS 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, zejména k identifikačnímu číslu provozovatele televizního vysílání a k informaci o 
tom, že orgánem dohledu nad provozováním televizního vysílání je Rada. 

9-0-0 

72. RRTV/2017/406/pim: Mikroregion Pernštejn/Infokanál/15.-16.1.2017/pouze jedna 
mutace/ po vysvětlení/ upozornění 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele Mikroregion Pernštejn, IČ 
75123827, se sídlem Nedvědice, 42/0, PSČ 59262, z jakého důvodu na žádost Rady o 
zaslání záznamu vysílání programu Infokanál z časového období 15.–16. ledna 2017 od 
00.00 do 24.00 hod., tj. z období dvou dnů, zaslal pouze záznamy jedné mutace vysílání, 
pokud licenční podmínky programu uvádějí, že „program Infokanál bude v jednotlivých 
obcích vysílán v lokálních mutacích (dle přiloženého Seznamu obcí, výčtu katastrálních 
území a okresů", který je nedílnou součástí rozhodnutí). 

8-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad 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 
Mikroregion Pernštejn, IČ 75123827, se sídlem Nedvědice, 42/0, PSČ 59262, na 
porušení licenčních podmínek licence sp. zn.: 2012/941/sve/Mik, č.j.: sve/970/2013, 
kterého se dopustil tím, že ve dnech 15. – 16. 01. 2017 provozoval vysílání pouze jedné 
lokální mutace programu Infokanál, tj. Infokanál Nedvědice, když dle platných licenčních 
podmínek má být provozovatelem programu Infokanál s územním rozsahem okres Žďár 
nad Sazovou: 748501 Skorotice, 748498 Chlébské, 747131 Sejřek, 747114 Bor u 
Nedvědice, 617211 Býšovec, 617229 Smrček, 773565 Ujčov, 773549 Kovářová, 773557 
Lískovec, 773514 Dolní Čepí, 773522 Horní Čepí, okres Brno - venkov: 620661 Červnír, 
702307 Nedvědice, 702315 Pernštejn, který bude v jednotlivých obcích vysílán v 
lokálních mutacích. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 60 dní od doručení tohoto 
upozornění. 

9-0-0 

73. RRTV/2017/404/pim: Mikroregion Pernštejn/ Infokanál/ 15.-16.1.2017/ chybějící info 
o provozovateli a RRTV/ po vysvětlení 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele Mikroregion Pernštejn, IČ 
75123827, se sídlem Nedvědice, 42/0, PSČ 59262, jakým způsobem naplňuje ustanovení 
§ 32 odst. 7 písm. a) a písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., ukládající provozovatelům 
povinnost poskytnout divákům programu Infokanál snadný, přímý a trvalý přístup k 
identifikačnímu číslu provozovatele vysílání, které patří mezi základní údaje o 
provozovateli vysílání, a k informaci o tom, že orgánem dohledu nad provozováním 
televizního vysílání je Rada. 

9-0-0 

74. RRTV/2017/402/pim: Spáčil Marek/(TIK) Televizní informační kanál Bohumín/ 
chybějící údaje o provozovateli/ po vysvětlení 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele Spáčil Marek, IČ 68314957, 
se sídlem Šunychelská 980, jakým způsobem naplňuje ustanovení § 32 odst. 7 písm. a) 
zákona č. 231/2001 Sb., ukládající provozovatelům povinnost poskytnout divákům 
programu (TIK) Televizní informační kanál Bohumín snadný, přímý a trvalý přístup k 
informaci o sídlu provozovatele vysílání, resp. bydliště, je-li provozovatelem fyzická 
osoba, které patří mezi základní údaje o provozovateli vysílání, a to s přihlédnutím k tomu, 
že kontaktní údaje a adresa sídla provozovatele nejsou shodné. 

9-0-0 

75. RRTV/2017/403/pim: Spáčil Marek/(TIK) Televizní informační kanál Bohumín/15.-
16.1.2017/ změna oproti licenčním podmínkám/ po vysvětlení 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele Spáčil Marek, IČ 68314957, 
se sídlem Šunychelská 980, z jakého důvodu doplnil ve vysílání programu (TIK) Televizní 
informační kanál Bohumín z časového období 15.–16. ledna 2017 od 00.00 do 24.00 hod. 
videotextovou smyčku v okně umístěném v levé části obrazovky o pořad Bohumínské 
zpravodajství označený 02/1, 7. 1.–13. 1. 2017, který byl současně i její zvukovou 
složkou, pokud licenční podmínky programu uvádějí, že „24 hodinové vysílání TIK 
Bohumín bude obsahovat smyčku videotextových stránek. (...) V této části bude hudební 
podkres tvořen regionálním rádiem Kiss Morava“. 

9-0-0 

76. RRTV/2017/268/had: M.C.M. Klosterfrau Healthcare s.r.o./Neo-angin/1.11.2016/Nova 
Cinema/5:41:16 hodin/kategorie produktů + povaha látky_reakce 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením zadavatele obchodního sdělení M.C.M. 
Klosterfrau Healthcare s.r.o., IČ: 04746597, sídlem Antala Staška 1859/34, Krč, PSČ 140 
00, ke kategorizaci výrobků, jejich odlišení a povaze látky „Levomenthol“ v reklamním 
spotu s motivem „neo-angin“, premiérově odvysílaném dne 1. listopadu 2016 v čase 
5:41:16 hodin na programu Nova Cinema. 



8-0-0 

77. RRTV/2017/438/loj: Barrandov Televizní Stuido a. s./Televize 
Barrandov/Arginmax/31.12.2016/21:43:38/ 

-  Rada se seznámila s reakcí provozovatele Barrandov Televizní Studio a.s. na 
upozornění na porušení ustanovení § 49 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., kterého 
se dopustil tím, že dne 31. prosince 2016 v čase 21:43:38 hodin na programu Televize 
Barrandov odvysílal označení sponzora pořadu Arginmax, které bylo obchodním 
sdělením obsahujícím propagaci doplňku stravy Arginmax („DLOUHODOBĚ ZLEPŠUJE 
EREKCI A SEXUÁLNÍ VÝKONNOST“, „pro dlouhodobé zlepšení erekce a sexuální 
výkonnosti“), a porušil tak povinnost zajistit, aby obchodní sdělení týkající se erotických 
služeb, erotických výrobků a humánních léčivých přípravků nebo doplňků stravy na 
podporu sexuální výkonnosti nebyla zařazována do vysílání v době od 06.00 hodin do 
22.00 hodin. 

9-0-0 

78. RRTV/2017/504/bur: Magical Roof s.r.o./JOJ Family/změna programového schématu 
1.-7.5.2017 

-  Rada se seznámila s přechodnou změnou programové struktury vysílání programu JOJ 
Family provozovatele vysílání Magical Roof s.r.o. po časový úsek 1.–7. května 2017. 

9-0-0 

79. RRTV/2017/266/had: Echinacea 500 plus, Biosil Plus, KAŠTAN JÍROVEC plus/ 
NOVA/Tipy ptáka Loskutáka/22.10.2016/13:33:19 hodin-sdělení SZPI 

-  Rada se seznámila se stanoviskem Státní zemědělské a potravinářské inspekce ve 
věci obchodního sdělení Echinacea 500 plus, Biosil Plus, KAŠTAN JÍROVEC plus, 
odvysílaného dne 22. října v čase 13:33:19 hodin na programu NOVA.  

9-0-0 

80. RRTV/2017/267/had: PRIESSNITZ/ Televize Barrandov/1.10.2016/16:08:53 hodin-
sdělení SZPI 

-  Rada se seznámila se stanoviskem SZPI ve věci obchodního sdělení „Priessnitz“, které 
bylo odvysíláno dne 1. října 2016 v čase 6:11:02 na programu BARRANDOV MUZIKA. 

9-0-0 

81. 2014/810/RUD/TV: TV CZ s.r.o./ACTIVE TV/Kvíz/29.5.2014/od 19:30 hodin - 300 000 
Kč - usnesení NSS 

-  Rada se seznámila s usnesením Nejvyššího správního soudu ze dne 4. května 2017, 
č.j. 10 As 64/2017-98, kterým bylo zrušeno usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 
20. dubna 2017, č.j. 10 As 64/2017-88, o zastavení řízení o kasační stížnosti společnosti 
TV CZ s.r.o., IČ 24267309, se sídlem Palackého 70, Dobřichovice, proti rozsudku 
Městského soudu ze dne 17. ledna 2017, č.j. 11A 36/2015, kterým byla zamítnuta žaloba 
této společnosti proti rozhodnutí Rady ze dne 20. ledna 2015, č.j. RRTV/418/2015-RUD, 
sp.zn. 2014/810/RUD/TV, kterým jí byla uložena pokuta ve výši 300 000 Kč za porušení 
ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 40/1995 Sb., čehož se dopustila šířením 
teleshoppingového bloku uvozeného znělkou Kvíz, který byl odvysílán na programu 
ACTIVE TV dne 29. 5. 2014 od 19.30 hod. 

9-0-0 

-  Rada se seznámila s usnesením Nejvyššího správního soudu ze dne 16. května 2017, 
č.j. 10 As 64/2017-101, kterým soud rozhodl o nepřiznání odkladného účinku kasační 
stížnosti společnosti TV CZ s.r.o., IČ 24267309, se sídlem Palackého 70, Dobřichovice, 
proti rozsudku Městského soudu ze dne 17. ledna 2017, č.j. 11A 36/2015, kterým byla 
zamítnuta žaloba této společnosti proti rozhodnutí Rady ze dne 20. ledna 2015, č.j. 
RRTV/418/2015-RUD, sp.zn. 2014/810/RUD/TV, kterým jí byla uložena pokuta ve výši 
300 000 Kč za porušení ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 40/1995 Sb., čehož se 



dopustila šířením teleshoppingového bloku uvozeného znělkou Kvíz, který byl odvysílán 
na programu ACTIVE TV dne 29. 5. 2014 od 19.30 hod. 

9-0-0 

82. 2014/808/RUD/TV: TV CZ s.r.o./ACTIVE TV/Sexy výhra/18.5.2014/od 01.00 hodin - 300 
000 Kč - usnesení NSS 

-  Rada se seznámila s usnesením Nejvyššího správního soudu ze dne 5. května 2017, 
č.j. 9 As 55/2017, kterým soud rozhodl o nepřiznání odkladného účinku kasační stížnosti 
společnosti TV CZ s.r.o., IČ 24267309, se sídlem Palackého 70, Dobřichovice, proti 
rozsudku Městského soudu ze dne 17. ledna 2017, č.j. 11A 35/2015, kterým byla 
zamítnuta žaloba této společnosti proti rozhodnutí Rady ze dne 20. ledna 2015, č.j. 
RRTV/417/2015-RUD, sp.zn. 2014/808/RUD/TV, kterým jí byla uložena pokuta ve výši 
300 000 Kč za porušení ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 40/1995 Sb., čehož se 
dopustila šířením teleshoppingového bloku uvozeného znělkou Sexy výhra, který byl 
odvysílán na programu ACTIVE TV dne 18. 5. 2014 od 01:00 hod. 

9-0-0 

83. 2014/807/RUD/TV: TV CZ s.r.o./ACTIVE TV/Kvíz/16.5.2014/od 19:30 hodin - 300 000 
Kč - usnesení NSS 

-  Rada se seznámila s usnesením Nejvyššího správního soudu ze dne 4. května 2017, 
č.j. 9 As 54/2017-89, kterým soud rozhodl o nepřiznání odkladného účinku kasační 
stížnosti společnosti TV CZ s.r.o., IČ 24267309, se sídlem Palackého 70, Dobřichovice, 
proti rozsudku Městského soudu ze dne 17. ledna 2017, č.j. 11A 37/2015, kterým byla 
zamítnuta žaloba této společnosti proti rozhodnutí Rady ze dne 20. ledna 2015, č.j. 
RRTV/414/2015-RUD, sp.zn. 2014/807/RUD/TV, kterým jí byla uložena pokuta ve výši 
300 000 Kč za porušení ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 40/1995 Sb., čehož se 
dopustila šířením teleshoppingového bloku uvozeného znělkou Kvíz, který byl odvysílán 
na programu ACTIVE TV dne 16. 5. 2014 od 19:30 hod. 

9-0-0 

84. RRTV/2017/503/mra: Závěry Národního konventu EU na téma Mediální gramotnost v 
kontextu občanského vzdělávání 

-  Rada se seznámila se shrnutím a závěry vyplývajícími z diskuze kulatého stolu 
Národního konventu o EU na téma Mediální gramotnost v kontextu občanského 
vzdělávání. 

9-0-0 

85. RRTV/2017/346/pim: Seznam.cz a.s./Nejděsivější videa, díl Bezpečnostní kamery 
zachytily brutální zločiny/po vysvětlení 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením poskytovatele Seznam.cz a.s., IČ 
26168685, sídlem Praha 5, Radlická 3294/10, PSČ 15000, ke stížnosti ve věci pořadu 
Nejděsivější videa, díl Bezpečnostní kamery zachytily brutální zločiny umístěného dne 
19. února 2017 do audiovizuální mediální služby na vyžádání Stream.cz. 

9-0-0 

86. RRTV/2017/523/chr: Telly CE s.r.o./zápis do Evidence/neprovedení zápisu 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané 
ustanovením § 4 odst. 2 písm. a) a § 5 odst. 3 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních 
mediálních službách na vyžádání, a podle ustanovení § 154 a násl. zákona č. 500/2004 
Sb., správního řádu, vydává na základě písemné žádosti společnosti Telly CE s.r.o., ze 
dne 19. května 2017, toto sdělení: Telly CE s.r.o., IČ: 033 17 137, se sídlem v Brně, 
Příkop 843/4, PSČ 602 00, nebyla Radou dne 6. června 2017 zapsána do Evidence 
poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání ve smyslu ustanovení § 5 
zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání.  

9-0-0 



87. RRTV/2017/514/chr: Analýza potenciální avmsnv ModerniTV poskytované 
společností ModernTV s.r.o. 

-  Rada se seznámila s analýzou potenciální audiovizuální mediální služby na vyžádání 
poskytované společností ModernTV s.r.o., IČ 03864227, se sídlem U vodárny 3032/2a, 
Brno-Královo Pole, PSČ 616 00. 

9-0-0 

88. RRTV/2017/456/kro: Analýza služby TV Medicina 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s analýzou audiovizuální 
mediální služby na vyžádání TV Medicina poskytovatele POLAR televize Ostrava, s. r. o.  

9-0-0 

89. RRTV/2017/498/kro: Souhrn podání 10/2017 (24 podnětů) 

-  Rada se seznámila s těmito diváckými podáními, týkajícími se televizního vysílání, 
zaslanými v období od 12. do 26. května 2017 (celkem 24 podání): Česká televize / ČT 1 
– Čtvrtá hvězda, díl 12. Třináct sirotků, 15. 5. 2017 od 21.05 hod.; Česká televize / ČT1 
– Labyrint, 22. 5. 2017 od 20.00 hod.; Česká televize / internetové vysílání iVysílání – 
technické parametry; Česká televize / ČT sport – hlasitost reklamních bloků, přímý přenos 
z MS v hokeji Česko–Norsko, 11. 5. 2017 od 15.45 hod.; Česká televize / ČT 1 – 168 
hodin, Hnědý Máj, 7. 5. 2017 od 22.10 hod.; Česká televize / ČT 24 – Otázky Václava 
Moravce, 14. 5. 2017 od 12.00 hod.; Česká televize / ČT 24 – Interview ČT24, 12. 5. 2017 
od 18.30 hod.; Česká televize / ČT24 – označení Mgr. Jakuba Lepše, úsek vysílání 16. 
5. 2017 od 14.45 hod.; Magical roof s.r.o. / JOJ Family – změna ve vysílání, teleshopping 
Linka lásky, 15. 5. 2017 od 10.13 hod.; Nespecifikovaný provozovatel / nespecifikovaný 
program – obchodní sdělení TESCOMA, klamavá reklama; Barrandov Televizní Studio 
a.s. / Televize Barrandov – Naše zprávy, reportáž Život v nelidských podmínkách, 2. 5. 
2017 od 18.30 hod.; TV Nova s.r.o. / NOVA – hlasitost reklamních bloků během filmu 
Osobní strážce, 20. 5. 2017 od 16.45 hod.; FTV Prima spol. s r.o. / PrimaPLAY – hlasitost 
reklamních bloků; TV Nova s.r.o. / NOVA 2 – Soudy Kláry Slámové, 8. 5. 2017 od 17.05 
hod.; Česká televize / ČT2 – Studio kamarád, Táta, 20. 5. 2017 od 7.30 hod.; FTV Prima, 
spol. s r.o. / Prima – Vychytávky Ládi Hrušky, příspěvek o vyrobení domečku pro děti z 
kartonové krabice, odvysílaný dne 21. 5. 2017 od 12.40 hod.; Česká televize / ČT24 – 
označení D. Rusňáka, 20. 5. 2017; TV Nova s.r.o. / Nova Cinema – Bláznivá komedie 3, 
21. 5. 2017 od 06.15 hod.; TV Nova s.r.o. / Nova Cinema – Oznamuje se láskám vašim; 
30. 4. 2017 od 7.05 hod.; Česká televize / ČT1 – Události v regionech, reportáž Regulace 
využití dráhy v Modřanech, 5. 5. 2017 od 18.00 hod.; Barrandov Televizní Studio a.s. / 
Barrandov plus – Eroskop, 7. 5. 2017 od 23.48 hod.; Nespecifikovaný provozovatel / 
nespecifikovaný program – obchodní sdělení Hemagel. 

7-0-0 

-  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 140 70, na porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. j) 
zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 15. května 2017 od 21.05 hodin 
na programu ČT1 odvysílal pořad Čtvrtá hvězda díl 12. Třináct sirotků, který obsahoval 
vulgarismy a nadávky „kurvo“ (v čase 00:04:06 od začátku pořadu), „kurva“ (00:04:12), 
„kurvu“ (00:04:27), „kurvy“ (00:04:28), „prdel“ (00:06:09), „kráva“ (00:06:49), „u prdele“ 
(00:07:13), „posere“ (00:08:19), „do hajzlu“ (00:09:12), „šukala“ (00:10:25 a 00:10:26), 
„srát“ (00:12:13), „do prdele“ (00:13:39 a 00:13:47), „svině“ (00:17:10), „sračky“ 
(00:18:21), „hovado“ (00:19:36), „kretén“ (00:20:38), „ty krávo“ (00:21:05 a 00:21:08), 
„zesral“ (00:21:10), „prdel“ (00:21:25), „pochcal“ (00:25:33), „zechcal“ (00:28:16 a 
00:28:19), 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 6.00 druhého 
dne. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dnů od doručení upozornění. 

9-0-0 

-  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 140 70, na porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. j) 
zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 22. května 2017 od 20.00 hodin 
na programu ČT1 odvysílal pořad Labyrint, díl 4, který obsahoval vulgarismy a nadávky 
„do prdele“ (v čase 00:03:09 od začátku pořadu), „hajzl“ (00:04:40), „hovno“ (00:05:13), 
„neserem“ (00:10:48), „nevyserem se“ (00:11:21), „kurvy“ (00:16:51), „volové“ (00:23:30), 
„volovi“ (00:23:46), „zasranej“ (00:26:27), „posral“ (00:26:31), „hajzel“ (00:36:56 – 
opakovaně), 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 6.00 druhého 
dne. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dnů od doručení upozornění. 

9-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané 
ustanovením § 4 odst. 1 a odst. 2 písm. c) zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních 
mediálních službách na vyžádání a o změně některých zákonů (dále jen zákon č. 
132/2010 Sb.), v platném znění, a na základě ustanovení § 137 odst. 1 zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád, žádá poskytovatele Česká televize, IČ 00027383, se sídlem 
Kavčí hory, 140 70 Praha 4, o podání vysvětlení, zda, resp. jakým způsobem zohledňuje 
při poskytování audiovizuální mediální služby na vyžádání iVysílání technická omezení 
ze strany uživatelů služby. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne 
doručení této výzvy. 

9-0-0 

ověřovatel:  

P. Bartoš 


