
Zápis z 16. zasedání 2017, konaného dne 26. 9. 2017  

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

 

1. RRTV/2017/860/bla: Schválení programu 16. zasedání 

-  Rada schvaluje program ve znění projednaných změn 

11-0-0 

2. RRTV/2017/355/str: Route Radio s.r.o./Rádio Dálnice/RV - nezahájení vysílání, 
nařízené ústní jednání od 13:30 do 13:50 hodin 

-  Rada se na nařízeném ústním jednání seznámila s aktuálním stavem kmitočtové sítě 
programu Rádio Dálnice (licence č.j. RRTV/469/2015-CUN, sp. zn. 2013/831/zab). 

11-0-0 

3. RRTV/2017/775/fia: Stanice O, a.s. /TV /Óčko STAR /družice /řízení o udělení licence - 
ústní jednání dne 26. září 2017 ve 13.50 hodin 

-  Rada uděluje společnosti Stanice O, a.s., IČ: 265 09 911, se sídlem Karla Engliše 
519/11, Smíchov, 150 00 Praha 5, dle § 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci k provozování 
televizního vysílání šířeného prostřednictvím družice na 12 let; název (označení) 
programu: Óčko STAR; základní programová specifikace: Hudební kanál; výčet států, na 
jejichž území má být družicové vysílání zcela nebo převážně směřováno: Česká 
republika; hlavní jazyk vysílání: český jazyk; časový rozsah vysílání: 24 hodin denně; dle 
žádosti, ze dne 24. srpna 2017, č.j.: RRTV/12223/2017-vac, ve znění doplnění a 
upřesnění žádosti ze dne 7 září 2017, č.j.: RRTV/12944/2017-vra.  

11-0-0 

4. RRTV/2017/661/zem: ŠLÁGR TV, spol. s r.o. / TV / ŠLÁGR 2 / zemské digitální televizní 
vysílání / řízení o udělení licence - nařízené ústní jednání dne 26. září 2017 ve 14:00 h  

- Rada uděluje společnosti ŠLÁGR TV, spol. s r.o., IČ 261 02 293, se sídlem Dubné 158, 
PSČ 373 84, podle § 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci k provozování zemského 
digitálního televizního vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů na 12 let; označení 
(název) programu: ŠLÁGR 2; základní programová specifikace: originální 
teleshoppingový program s akcentem na hudbu a zábavné žánry; územní rozsah vysílání: 
Česká republika; hlavní jazyk vysílání: český jazyk; časový rozsah vysílání: 24 hodin 
denně; v rozsahu žádosti doručené Radě dne 21. července 2017 pod č.j. 
RRTV/11028/2017-vra, ve znění upřesnění a doplnění doručeného dne 21. srpna 2017, 
č.j. RRTV/12128/2017-vac. 

 

11-0-0 

5. RRTV/2017/777/smu: S&P Broadcasting a.s. / Kutil TV / TV - zvláštní přenosové 
systémy / řízení o udělení licence /nařízené ústní jednání dne 26. 9. 2017 ve 14:10 hod.  

-  Rada uděluje společnosti S&P Broadcasting a.s., IČ: 04117310, se sídlem Podkovářská 
674/2, Vysočany, 190 00 Praha 9, dle ustanovení § 25 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k 
provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových 
systémů na 12 let; označení (název) programu: Kutil TV; základní programová 
specifikace: TV program o kutilství, o veškerých záležitostech týkajících se domu, bytu, 
zahrady a o životním stylu; časový rozsah vysílání: 24 hodin denně; výčet států, na jejichž 
území má být vysílání zcela nebo převážně směrováno: Česká republika, Slovenská 
republika; hlavní jazyk vysílání: český jazyk; identifikace přenosového systému: vysílání 



prostřednictvím neveřejné IP sítě, informace o přístupu k vysílání: na základě smlouvy s 
provozovateli převzatého vysílání, a to prostřednictvím set top boxů nebo jiných 
obdobných zařízení či aplikací instalovaných na přijímacím zařízení; v rozsahu dle žádosti 
č.j. RRTV/12225/2017-vac, doručené dne 25. srpna 2017 a jejího upřesnění č.j. 
RRTV/12334/2017, doručeného dne 11. září 2017. 

11-0-0 

-  Rada informuje regulační orgán členského státu Evropské unie, tzn. Slovenskou 
republiku, na jejíž území bude televizní vysílání zcela nebo převážně směrováno, o 
udělení licence společnosti S&P Broadcasting a.s., IČ: 04117310, se sídlem Podkovářská 
674/2, Vysočany, 190 00 Praha 9, k televiznímu vysílání programu Kutil TV šířenému 
prostřednictvím zvláštních přenosových systémů, se základní programovou specifikací: 
TV program o kutilství, o veškerých záležitostech týkajících se domu, bytu, zahrady a o 
životním stylu. 

11-0-0 

6. RRTV/2017/743/smu: Brno TV, s.r.o. / TV BRNO 1/ TV - vysílače DVB-T/ řízení o udělení 
licence /nařízené ústní jednání dne 26. září 2017, 14:20 hod. 

-  Rada uděluje společnosti Brno TV, s.r.o., IČ: 06191941, se sídlem: Moravské náměstí 
127/3, Brno-město, 602 00 Brno, dle ustanovení § 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci k 
provozování regionálního zemského digitálního televizního vysílání šířeného 
prostřednictvím vysílačů na 12 let; označení (název) programu: TV BRNO 1; základní 
programová specifikace: Regionální zpravodajství a publicistika, dokumenty, lifestylové a 
tematické pořady; časový rozsah vysílání: 24 hodin denně; územní rozsah vysílání: Brno 
a Jihomoravský kraj v souladu se stanoviskem ČTÚ č.j. ČTÚ -53 157/2017- 613 ze dne 
5. září 2017 a diagramem využití rádiových kmitočtů; hlavní jazyk vysílání: český jazyk; v 
rozsahu dle žádosti č.j. RRTV/12024//2017-vac doručené dne 15. srpna 2017. 

11-0-0 

7. RRTV/2017/852/nej: Analýza kontinuálního úseku vysílání programu ČT sport ze dne 
4. září 2017, časového úseku 12.00 – 22.00 hodin. 

-  Rada se seznámila s analýzou kontinuálního úseku vysílání programu ČT sport 
provozovatele Česká televize ze dne 4. září 2017, časového úseku 12.00 – 22.00 hodin.  

11-0-0 

8. RRTV/2017/839/vis: Česká televize - monitoring ČT :D 11. srpna 2017 v úseku 14:00-
20:00 hodin 

-  Rada se seznámila s monitoringem obsahu vysílání programu ČT :D provozovatele 
Česká televize v úseku 14:00-20:00 hodin dne 11. srpna 2017. 

10-0-0 

9. RRTV/2017/843/kro: Magical roof s.r.o. / JOJ Family / analýza záznamu vysílání ze dne 
6. 9. 2017 od 6.00 hod. do 18.00 hod. 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s analýzou záznamu vysílání 
programu JOJ Family provozovatele Magical roof s.r.o., ze dne 6. 9. 2017 v časovém 
úseku od 06.00 do 18.00 hodin.  

11-0-0 

-  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 Magical roof s.r.o., IČ: 
4899784, se sídlem Pobřežní 297/14, PSČ 18600, Praha, na porušení podmínek licence, 
neboť ve vysílání programu JOJ Family ze dne 6. 9. 2017 od 6.00 do 18.00 hod. nebyly 
zařazeny zpravodajské pořady Noviny ve 12, Noviny v 17 a dále blok Publicistika, které 
mají být dle programového schématu, jež je součástí licenčních podmínek, zařazeny ve 
středečním vysílání v konkrétně stanoveném čase, tj. Noviny ve 12 od 12.00 hod., Noviny 



v 17 od 17.00 hod., Publicistika od 17.30 hod. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 30 dní ode 
dne doručení tohoto upozornění. 

11-0-0 

10. RRTV/2017/822/tic: Analýza kontinuálního záznamu vysílání programu TUTY ze dne 
10. srpna 2017 v časovém úseku 10:00 - 22:00 hodin 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s analýzou kontinuálního 
záznamu vysílání programu TUTY provozovatele TUTY Broadcasting, a.s. ze dne 10. 
srpna 2017 v časovém úseku od 10:00 do 22:00 hodin.  

11-0-0 

11. RRTV/2017/844/tic: Analýza záznamu vysílání programu Duha ze dnů 20. - 21. srpna 
2017 v časovém úseku 00:00 - 24:00 hodin 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s analýzou záznamu vysílání 
programu Duha provozovatele Karla Soukupa ze dnů 20. – 21. srpna 2017 v časovém 
úseku od 00:00 do 24:00 hodin.  

11-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své kompetence dané 
§ 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního 
vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a 
v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen 
„zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele Karla Soukupa, IČ 12870188, bytem Mírová 
127, Chodov, PSČ 357 35, o podání vysvětlení, z jakého důvodu záznamy vysílání 
programu Duha ze dnů 20. – 21. srpna 2017 v časovém úseku 00:00 – 24:00 hodin, 
zapůjčené Radě dopisem č. j. RRTV/12922/2017-vra, obsahovaly pouze obrazové 
vysílání, ačkoli dle podmínek licence programu (licence udělená rozhodnutím Rady sp. 
zn. 2006/933/zem/SOK, č. j. zem/8875/06, ze dne 6. prosince 2006, ve znění pozdějších 
změn), je nedílnou součástí programové skladby také videotextová smyčka. Rada 
stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.  

11-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své kompetence dané 
§ 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního 
vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a 
v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen 
„zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele Karla Soukupa, IČ 12870188, bytem Mírová 
127, Chodov, PSČ 357 35, o podání vysvětlení, jakým způsobem uplatnil svoji redakční 
odpovědnost v případě pořadů Slavkovský zpravodaj a Novinky z Nové Role, které byly 
vysílány v rámci obrazové smyčky programu Duha ve dnech 20. – 21. srpna 2017 v 
časovém úseku od 00:00 do 24:00 hodin, potažmo jakým způsobem zajistil, aby byly v 
uvedených pořadech dodržovány zásady objektivity a vyváženosti. Pořady poskytovaly 
široký prostor k vyjádření starostům měst Horní Slavkov a Nová Role, a to zcela bez 
přítomnosti moderátora. Úlohy redaktorů se ujímali samotní starostové obcí, kteří 
bezvýhradně určovali strukturu i obsah pořadu. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 
30 dní ode dne doručení této výzvy.  

11-0-0 

12. RRTV/2017/841/vez: Analýza kontinuálního záznamu vysílání programu MBi 
(Moravskobudějovický infokanál) ze dnů 20.–21. srpna 2017 v časovém úseku od 00:00 
do 24:00 hodin 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s analýzou kontinuálního 
záznamu vysílání programu MBi (Moravskobudějovický infokanál) provozovatele MAME 
Moravské Budějovice, s.r.o. ze dnů 20.–21. srpna 2017 v časovém úseku od 00:00 do 
24:00 hodin. 

11-0-0 



13. RRTV/2017/847/vis: Kulturní a společenské středisko Chodov, s.r.o. - monitoring 
programu TV CHODOV 18.–19. června 2017 

-  Rada se seznámila s monitoringem vysílání programu TV CHODOV provozovatele 
Kulturní a společenské středisko Chodov, s.r.o. z období 18.–19. června 2017. 

11-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své kompetence dané 
§ 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního 
vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a 
v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen 
„zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele vysílání Kulturní a společenské středisko 
Chodov, s.r.o., IČ: 26318491, se sídlem náměstí ČSM 1022, Chodov, PSČ 35735, o 
podání vysvětlení v souvislosti s monitoringem obsahu vysílání programu TV CHODOV 
ve dnech neděle 18. června 2017 a pondělí 19. června 2017, z jakého důvodu neprovedl 
aktualizaci informační smyčky v pondělí, ale provedl ji v úterý 13. června 2017, a podle 
sdělení k zapůjčenému záznamu probíhá aktualizace vždy v úterý, když podle licence č. 
j. Ru/70/02/921 ze dne 5. března 2002 v platném znění „aktualizace informační smyčky 
probíhá pravidelně každé pondělí“. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode 
dne doručení této výzvy. 

11-0-0 

14. RRTV/2017/842/chr: Různí provozovatelé; screening červenec/2017 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila se zprávou o kontrole televizního 
vysílání prostřednictvím screeningu za období červenec 2017, která pokrývala úseky 
následujících programů v těchto dnech a v těchto časech: Československá filmová 
společnost, s.r.o. / kinoSvět – 1. července 2017 23:00:00 – 23:50:00 hod.; TP Pohoda 
s.r.o. / RELAX 1. července 2017 12:10:00 – 14:45:00 hod., 23:50:00 – 02:00:00 hod., 2. 
července 2017 12:10:00 –14:45:00 hod., 3. července 2017 12:10:00 –14:45:00 hod.; 
Barrandov Televizní Studio a.s. / Televize Barrandov – 3. července 2017 08:00:00 –
10:00:00 hod.; Barrandov MUZIKA, s.r.o. / BARRANDOV FAMILY – 3. července 2017 
08:00:00 – 10:00:00 hod.; TP Pohoda s.r.o. / RELAX – 4. července 2017 12:10:00 –
14:45:00 hod.; Barrandov MUZIKA, s.r.o. / BARRANDOV FAMILY – 4. července 2017 
15:30:00 – 18:00:00 hod.; Barrandov Televizní Studio a.s. / Televize Barrandov – 4. 
července 2017 08:00:00 – 10:00:00 hod.; Československá filmová společnost, s.r.o. / 
kinoSvět – 4. července 2017 07:00:00 – 09:00:00 hod.; Barrandov Televizní Studio a.s. / 
BARRANDOV PLUS – 5. července 2017 10:00:00 – 12:00:00 hod.; Barrandov MUZIKA, 
s.r.o. / BARRANDOV FAMILY – 5. července 2017 15:30:00 – 18:00:00 hod.; Barrandov 
Televizní Studio a.s. / BARRANDOV FAMILY – 6. července 2017 16:10:00 – 18:00:00 
hod.; Magical roof s.r.o. / JOJ Family – 6. července 2017 10:05:00 – 11:10:00 hod.; 
Barrandov MUZIKA, s.r.o. / BARRANDOV FAMILY – 7. července 2017 15:30:00 – 
18:00:00 hod.; Barrandov Televizní Studio a.s. / BARRANDOV PLUS – 7. července 2017 
09:30:00 – 12:00:00 hod., Televize Barrandov – 8. července 2017 06:30:00 – 09:00:00 
hod., BARRANDOV PLUS – 9. července 2017 15:00:00 – 17:30:00 hod., Televize 
Barrandov – 9. července 2017 06:30:00 – 09:00:00 hod.; Magical roof s.r.o. / JOJ Family 
– 9. července 2017 09:50:00 – 10:50:00; Barrandov MUZIKA, s.r.o. / BARRANDOV 
FAMILY – 10. července 2017 15:30:00 – 18:00:00 hod.; Barrandov Televizní Studio a.s. 
/ BARRANDOV PLUS – 10. července 2017 09:45:00 – 11:45:00 hod.; Barrandov 
MUZIKA, s.r.o. / BARRANDOV FAMILY – 11. července 2017 15:30:00 – 18:00:00 hod.; 
Barrandov Televizní Studio a.s. / Televize Barrandov – 11. července 2017 08:00:00 – 
10:00:00 hod.; Barrandov MUZIKA, s.r.o. / BARRANDOV FAMILY – 12. července 2017 
15:30:00 – 18:00:00 hod.; Československá filmová společnost, s.r.o. / kinoSvět – 12. 
července 2017 07:00:00 – 09:00:00 hod.; TP Pohoda s.r.o. / RELAX – 12. července 2017 
12:10:00 –14:45:00 hod.; Barrandov Televizní Studio a.s. / Televize Barrandov – 13. 
července 2017 08:00:00 –10:00:00 hod.; Barrandov MUZIKA, s.r.o. / BARRANDOV 
FAMILY – 14. července 2017 15:39:00 –17:40:00 hod.; Československá filmová 



společnost, s.r.o. / kinoSvět – 15. července 2017 00:00:00 – 03:20:00; Barrandov 
MUZIKA, s.r.o. / BARRANDOV FAMILY – 15. července 2017 15:19:00 – 17:20:00 hod.; 
Barrandov Televizní Studio a.s. / Televize Barrandov – 15. července 2017 06:25:00 – 
08:40:00 hod.; Československá filmová společnost, s.r.o. / kinoSvět – 16. července 2017 
00:00:00 – 03:20:00; Barrandov MUZIKA, s.r.o. / BARRANDOV FAMILY – 16. července 
2017 15:19:00 – 17:20:00 hod.; Československá filmová společnost, s.r.o. / kinoSvět – 
17. července 2017 00:00:00 – 03:20:00 hod.; Barrandov MUZIKA, s.r.o. / BARRANDOV 
FAMILY – 17. července 2017 08:05:00 – 09:54:00 hod. a 15:19:00 – 17:20:00 hod.; 
Československá filmová společnost, s.r.o. / kinoSvět – 18. července 2017 00:00:00 – 
00:51:57 hod.; Barrandov Televizní Studio a.s. / Televize Barrandov – 18. července 2017 
11:25:00 – 12:09:00 hod.; Československá filmová společnost, s.r.o. / kinoSvět – 19. 
července 2017 00:00:00 – 03:20:00 hod.; Barrandov Televizní Studio a.s. / BARRANDOV 
PLUS – 19. července 2017 09:44:00 – 11:34:00 hod., Televize Barrandov – 19. července 
2017 08:05:00 – 09:54:00 hod. a 11:30:00 –12:14:00 hod., 20. července 08:05:00 – 
09:54:00 hod., 21. července 2017 11:30:00 –12:14:00 hod.  

11-0-0 

15. RRTV/2017/848/chu: Souhrn podání AO 16/2017 (19 podnětů) 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s následujícími podáními k 
obsahu televizního vysílání doručenými od 4. září 2017 do 18. září 2017: Česká televize 
/ ČT2 – Trabantem do posledního dechu, Barrandov Televizní Studio, a.s. / Televize 
Barrandov – Duel Jaromíra Soukupa; FTV Prima, spol. s r. o. / Prima – reportáž 
Ministerstvo nevyužívá a zadržuje prostředky na prevenci škod; MTV NETWORKS s.r.o. 
/ Comedy Central (Rumunsko) – programové upoutávky na seriály South Park (Městečko 
South Park) a Archer (Archer); Česká televize / ČT1 a ČT24 – Události 6. září 2017; TV 
NOVA s.r.o. / Nova – Výměna manželek; Česká televize / ČT :D – Aladinova 
dobrodružství; TV NOVA s.r.o. / Nova – podporování Andreje Babiše; Česká televize / 
nespecifikovaný program, FTV Prima, spol. s r. o. / nespecifikovaný program a TV NOVA 
s.r.o. / nespecifikovaný program – Selský rozum a odmítání poskytnout záznam svatby 
Andreje Babiše; Česká televize / ČT24 – líčení v kauze MSD; SWISS 
PHARMACEUTICAL INVESTMENT LLC / ENZYCOL DNA; Česká televize / 
nespecifikovaný program – vtipkování o komárech ve spojitosti s KSČM; TV NOVA s.r.o. 
/ Nova – Co na to Češi; Česká televize / ČT24 - Předvolební debata; Barrandov Televizní 
Studio a.s. / Televize Barrandov – reklama Nutriexpres; Barrandov Televizní Studio a.s. 
/Kino Barrandov, Barrandov Plus – audiotexové soutěže; Cannabis is the Cure. 

10-0-0 

-  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, 
se sídlem Kavčí hory, Praha 4, PSČ 140 70, na porušení ustanovení §32 odst. 1 písm. j) 
zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil odvysíláním pořadu Trabantem do 
posledního dechu dne 7. září 2017 od 20:00 hodin na programu ČT2. Pořad obsahoval 
vulgarismy a nadávky „srát“ (různé tvary slova v čase 00:04:25, 00:10:00, 00:59:51 a 
01:03:30 od začátku pořadu), „hovno“ (00:09:03 a 01:24:13), „hajzl“ (00:09:44 a 
00:10:25), „neposrat“ (00:10:00, 00:59:51 a 01:03:30), „sranie“ (00:09:46), „prdel“ 
(00:24:57, 0033:59 a 00:53:14), „nezkurvi“ (00:26:34), „kokot“ (00:26:37 a 01:24:10), 
„čurák“ (různé tvary slova v čase 00:29:36 a 01:12:39), „kurva“ (00:29:58, 01:03:52, 
01:05:05 a 01:06:07), „piča“ (různé tvary slova v čase 00:30:00, 00:33:57, 01:24:11 a 
01:09:55), „nasranosti“ (01:02:23), „nasrání“ (01:02:35), „zkurvenejch“ (01:03:29), 
„zasranej“ (01:04:53) a „posraný“ (01:06:14 a 01:25:28). Rada stanovuje lhůtu k nápravě 
7 dnů od doručení upozornění. 

10-0-0 



-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své kompetence dané 
§ 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního 
vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a 
v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen 
„zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele vysílání Barrandov Televizní Studio a.s., IČ 
41693311, sídlem Kříženeckého náměstí 322/5, Praha, PSČ 15200, o podání vysvětlení, 
jakým způsobem je do pořadu Duel Jaromíra Soukupa (odvysílaného např. 7. září 2017) 
umístěn produkt a jak toto umístění zohledňuje ustanovení § 53a odst. 1 písm. a) zákona 
č. 231/2001 Sb., které stanovuje, že umístění produktu je v pořadech přípustné pouze v 
kinematografických dílech, ve filmech a seriálech vytvořených pro televizní vysílání nebo 
pro audiovizuální mediální služby na vyžádání, ve sportovních a zábavných pořadech, a 
to za podmínky, že se nejedná o pořady pro děti. Rada stanovuje lhůtu k podání 
vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy. 
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-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své kompetence dané 
§ 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního 
vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a 
v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen 
„zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele vysílání FTV Prima, spol. s r. o., IČ 
48115908, se sídlem Na Žertvách 24/132, Praha 8, PSČ 180 00, o podání vysvětlení, z 
jakého důvodu se v pořadu Zprávy FTV Prima, respektive ve zpravodajském příspěvku 
nazvaném „Ministerstvo nevyužívá a zadržuje prostředky na prevenci nehod“, 
odvysílaném dne 22. srpna 2017 od 18:55 hodin na programu Prima neobjevilo vyjádření 
zástupce Fondu zábrany škod či České kanceláře pojistitelů (jakožto správce Fondu) ve 
věci údajné nedostatečné kontroly nakládání s penězi, které Fond posílá Ministerstvu 
dopravy. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy. 
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16. RRTV/2017/175/rud: Barrandov Televizní Studio a.s./Televize Barrandov/Naše 
zprávy, reportáž "Zničili mu životní dílo"/11.1.2017 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby 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, ve znění účinném do 30. června 2017 
(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 26. září 2017 toto usnesení: Rada zastavuje s provozovatelem Barrandov 
Televizní Studio a.s., IČ 41693311, sídlem Praha 5, Kříženeckého náměstí 322/5, PSČ 
15200, správní řízení vedené z moci úřední pro možné porušení § 31 odst. 3 zákona č. 
231/2001 Sb., kterého se provozovatel dopustil odvysíláním pořadu Naše zprávy, 
respektive reportáže s názvem „Zničili mu životní dílo“ na programu Televize Barrandov 
dne 11. ledna 2017, neboť nebyla naplněna podmínka předchozího upozornění dle 
ustanovení § 59 zákona č. 231/2001 Sb.  

10-0-0 

-  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 provozovatele 
Barrandov Televizní Studio a.s., IČ 41693311, sídlem Praha 5, Kříženeckého náměstí 
322/5, PSČ 15200, na porušení ustanovení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., kterého 
se provozovatel dopustil odvysíláním pořadu Naše zprávy, respektive reportáže s názvem 
„Zničili mu životní dílo“ na programu Televize Barrandov dne 11. ledna 2017, která 
informovala o likvidaci ptactva z důvodu výskytu tzv. ptačí chřipky v obci Lázně Toušeň, 
kdy zásah veterinářů byl záměrně prezentován jako dramatická, emotivně vypjatá, 
zbytečná a výhradně majitele farmy poškozující událost, přičemž takto jednostranným 



uchopením zpracovávaného tématu byl divák ovlivňován a směřován k jedinému 
preferovanému pohledu na celou věc. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne 
doručení tohoto upozornění. 
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17. RRTV/2017/687/rud: FTV Prima, spol. s r.o./Prima/Zprávy FTV Prima, reportáž 
"Nebezpečná zábava:děti si pořizují elektronické cigarety"/25.6.2017/od 18:55 hodin - 
vysvětlení 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele FTV Prima, spol. s r.o., IČ 
48115908, sídlem Na žertvách 132/24, Praha, PSČ 180 00, z jakých zdrojů čerpal 
informaci, že náplně elektronických cigaret bez nikotinu často obsahují látky nejasného 
původu, kterou uvedl v průběhu reportáže Nebezpečná zábava: děti si pořizují 
elektronické cigarety, odvysílané v rámci zpravodajské relace Zprávy FTV Prima, dne 25. 
června 2017 od 18:55 hodin na programu Prima.  
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18. RRTV/2017/684/rud: Barrandov Televizní Studio a.s./Televize Barrandov/Duel 
Jaromíra Soukupa - kritéria vybírání hostů 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele vysílání Barrandov Televizní 
Studio a.s., IČ 41693311, sídlem Kříženeckého náměstí 322/5, Praha, PSČ 15200, na 
základě jakého klíče jsou zváni hosté do politicko-diskusního pořadu Duel Jaromíra 
Soukupa vysílaného na programu Televize Barrandov, konkrétně pak z jakého důvodu 
byl do všech vydání pořadu odvysílaných do 22. června 2017 včetně pozván zástupce 
hnutí ANO 2011.  
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-  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 provozovatele 
Barrandov Televizní Studio a.s., IČ 41693311, sídlem Praha 5, Kříženeckého náměstí 
322/5, PSČ 15200, na porušení ustanovení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., kterého 
se dopustil odvysíláním pořadů Duel Jaromíra Soukupa odvysílaných na programu 
Televize Barrandov ve dnech 11. 5. 2017, 18. 5. 2017, 25. 5. 2017, 1. 6. 2017, 8. 6. 2017, 
15. 6. 2017 a 22. 6. 2017, neboť v pořadu dostali prostor pouze zástupci 5 stran či hnutí, 
konkrétně ANO 2011 (7x), ČSSD (3x), ODS (2x), KSČM (1x) a STAN (1x), přičemž 
zástupci politického hnutí ANO byli přítomni ve všech odvysílaných dílech pořadu. Tím se 
provozovatel dopustil porušení povinnosti zajistit, aby ve zpravodajských a politicko-
publicistických pořadech bylo dbáno zásad objektivity a vyváženosti a zejména nebyla v 
celku vysílaného programu jednostranně zvýhodňována žádná politická strana nebo 
hnutí, popřípadě jejich názory nebo názory jednotlivých skupin veřejnosti, a to s 
přihlédnutím k jejich reálnému postavení v politickém a společenském životě. Rada 
stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení tohoto upozornění.  

10-0-0 

19. RRTV/2017/659/loj: 4 M Rožnov_INFO Vsetín_19.-20.března 2017_chybějící 
infotext_podání vysvětlení 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele 4 M Rožnov spol. s r. o., z 
jakého důvodu záznamy vysílání programu INFO Vsetín ze dnů 19.-20. března 2017, 
které zapůjčil na žádost Rady, obsahovaly pouze vlastní nebo převzaté pořady, ale nikoliv 
informační smyčku infotextu, která by měla být podle licence na tomto programu vysílána 
v lichých hodinách. 
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20. RRTV/2017/656/loj: 4 M Rožnov_INFO Životice_19.-20.března 2017_nesprávné datum 
na záznamu_podání vysvětlení 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele 4 M Rožnov spol. s r. o., z 
jakého důvodu se v souborech se záznamy vysílání programu INFO Životice označených 
jako záznamy z 19. března 2017 v rámci bloku infotextu objevila informace: „Životický 
portál od 20. do 26. března 2017“, podle které šlo o záznam z jiného data, než které bylo 
deklarováno v názvu souborů se záznamem.  
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21. RRTV/2017/654/loj: 4 M Rožnov_INFO Hutisko_Solanec_19.-20.března 
2017_nezapůjčení záznamů_podání vysvětlení 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele 4 M Rožnov spol. s r. o., z 
jakého důvodu na žádost Rady o zapůjčení záznamů programů, které jsou vysílány na 
základě rozhodnutí č. j. Ru/189/02/2109 ze dne 9. července 2002, včetně programu INFO 
Hutisko-Solanec, ze dnů 19.-20. března 2017, nezapůjčil záznamy tohoto programu. 
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22. RRTV/2017/660/loj: 4 M Rožnov_19.-20.března 2017_zvěřejňování povinných 
informací_podání vysvětlení 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele 4 M Rožnov spol. s r. o. ke 
způsobu, jakým umožnil divákům svých programů snadný, přímý a trvalý přístup k údajům 
a informacím, jejichž zveřejnění v taxativně dané skladbě vyžaduje § 32 odst. 7 zákona 
č. 231/2001 Sb.; zejména, jakým způsobem byli diváci informováni o jeho postavení 
provozovatele vysílání, jakým způsobem byl výše specifikovaný okruh informací 
adresován jmenovitě divákům jednotlivých programů, jakým způsobem bylo zajištěno 
informování členů domácnosti zákazníka, který podepsal smlouvu uživatele televizních 
služeb, co v provozovatelově způsobu informování vyjadřovalo rysy snadného, přímého 
a trvalého přístupu všech diváků každého programu k výše specifikovaným údajům a 
informacím, a jakým způsobem informoval diváky o identifikačním čísle společnosti, která 
je provozovatelem vysílání. 
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23. RRTV/2017/655/loj: 4 M Rožnov_INFO Jarcová_19.-20.března 2017_pouze 
infotext_podání vysvětlení 

-   Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele 4 M Rožnov spol. s r. o, z 
jakého důvodu záznamy vysílání programu INFO Jarcová ze dnů 19.-20. března 2017, 
které zapůjčil na žádost Rady, obsahovaly pouze infotext, ale nikoliv vlastní nebo 
převzaté pořady o délce minimálně 10 minut a maximálně 60 minut, které by podle licence 
měly být vysílány na tomto programu každou sudou hodinu.  
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24. RRTV/2017/657/loj: 4 M Rožnov_INFO Vsetín_19.-20.března 2017_druh smluvního 
ujednání_podání vysvětlení 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele 4 M Rožnov spol. s r. o., na 
základě jakého smluvního ujednání byla v pasážích pořadu Zlínský kraj, ve kterých 
moderátorka ze studia uváděla další reportáže, do obrazu injektována označení firem, a 
to v kontextu zákonné regulace vysílání sponzorovaných pořadů podle § 53 odst. 4 a 6 
zákona č. 231/2001 Sb. a pořadů s umístěním produktu podle § 53a odst. 1 písm. a) a 
b), odst. 2 c) a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb.  
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25. 2013/928/RUD/FTV: FTV Prima, spol. s r.o./Prima love/změna licenčních podmínek - 
úprava časového rozsahu vysílání, programové skladby a podílu evropských děl ve 
vysílání - rozsudek NSS 

-  Rada se seznámila s rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 30. srpna 2017, 
č.j. 6 As 202/2016, kterým byl zrušen rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 18. 



května 2016, č.j. 9A 321/2014, zrušující rozhodnutí Rady ze dne 17. června 2014, č.j. 
RUD/2302/2014, sp.zn. 2013/940/KOZ/FTV a č.j. RUD/2237/2014, sp.zn. 
2013/928/RUD/FTV, jimiž Rada rozhodla o neudělení souhlasu se změnou licenčních 
podmínek licence k provozování televizního vysílání programu Prima love sp.zn. 
2009/965/KOZ/FT a licence k provozování televizního vysílání programu Prima love 
sp.zn. 2008/364/cun/FTV, v části týkající se změny licenčních podmínek stanovujících 
podíl vysílacího času vyhrazeného vysílání evropské tvorby.  
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26. RRTV/2017/757/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. uděluje 
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 každodenního vysílání musí časový rozsah vysílaného 
zpravodajství, publicistiky, vzdělávání, sportu a zábavy, tedy podíl mluveného slova, ve 
svém souhrnu převažovat nad celkovým rozsahem vysílané hudby a to způsobem, který 
zajišťuje původní charakter programu.", neboť tato požadovaná změna by nevedla k 
neudělení licence na základě veřejného slyšení. Aktuální a platné znění licenčních 
podmínek tvoří nedílnou součást tohoto rozhodnutí.  
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27. RRTV/2017/718/blu: Rádio Česká Kanada s.r.o./Rádio Česká Kanada/RV/upozornění 
na porušení zákona 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen “Rada“) v rámci své působnosti dané 
ustanovením § 5 písm. a) a f) a ustanovením § 59 odst. 1 a odst. 3 zákona č. 231/2001 
Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, v platném znění, upozorňuje 
provozovatele Rádio Česká Kanada s.r.o., IČ: 03222845, se sídlem Nušlova 65, 
Jindřichův Hradec V, 377 01 Jindřichův Hradec (dále jen „provozovatel“), na porušení 
ustanovení § 32 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že na 
žádost Radě nezapůjčil kontinuální záznam vysílání programu Rádio Česká Kanada, 
šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů na základě licence č.j. 2014/827/zab, a to 
záznamu ze dne 28. července 2017 v časovém úseku od 00.00 do 24.00 hodin. Rada 
provozovateli stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení upozornění. 

11-0-0 

28. RRTV/2017/849/hak: RADIO UNITED BROADCASTING, s.r.o. / Radio Beat, 30.8. 2017 
od 00:00 do 24:00 hodin, analýza 

-  Rada se seznámila s analýzou programu Radia Beat provozovatele RADIO UNITED 
BROADCASTING, s.r.o. ze dne 30. 8. 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 

 

 



29. RRTV/2017/846/pot: Souhrn podání ORV (16/2017) 

-  Rada se seznámila se stížnostmi (č. j. RRTV/13030/2017-vra a č. j. RRTV/13067/2017-
vra) pisatele na personální obsazení pořadu Názory a argumenty, který je vysílán na 
programu Český rozhlas Plus (1); se stížností (č. j. RRTV/13068/2017-vra) pisatele na 
výroky moderátorů v pořadu Ranní show o britském princovi Georgovi a o událostech 11. 
září 2001, který byl vysílán 8. září 2017 a 11. září 2017 na programu Evropa 2 (2); se 
stížností (č. j. RRTV/13086/2017-vra) pisatele na obsah pořadu Ranní show, který byl 
dne 12. září 2017 vysílán na programu Evropa 2 (3) 

11-0-0 

-  Rada se seznámila s analýzou úseků vysílání programu EVROPA 2 ze dne 8. září 2017 
v čase 08:46:52 – 08:49:00 hodin a dále ze dne 11. září 2017 v časech 7:46:19 – 7:46:43 
a 8:12:52 – 8:14:11 hodin a shledala je v souladu se zákonem č. 231/2001 Sb. o 
rozhlasovém a televizním vysílání. 

11-0-0 

30. RRTV/2017/853/blu: Různí provozovatelé/rozhlasové vysílání; analýza obchodních 
sdělení na potraviny, doplňky stravy, léky a na loterie a jiné podobné hry / zasedání 
16/2017 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s analýzami obchodních sdělení 
odvysílaných provozovateli RADIO BONTON a.s. (program Rádio Bonton; Česká Lípa 
96,9 MHz) dne 14. září 2017, LONDA spol. s r.o. (program RÁDIO IMPULS; Ústí nad 
Labem 102,0 MHz) dne 14. září 2017, RTV Cheb, k.s. (program RÁDIO EGRENSIS; 
Karlovy Vary 88,3 MHz) dne 14. září 2017, 4S PRODUCTION, a.s. (program EXPRES 
FM; Praha 90,3 MHz) dne 14. září 2017, RADIO UNITED BROADCASTING s. r. o. 
(program KISS; Plzeň 90,0 MHz) dne 14. září 2017 a MEDIA BOHEMIA a.s. (program 
Hitrádio Faktor; České Budějovice 104,3 MHz) dne 14. září 2017. 

11-0-0 

31. RRTV/2017/719/blu: ŠLÁGR TV, spol. s r.o./RÁDIO ŠLÁGR/RV/oznámení o ukončení 
vysílání 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) bere na vědomí, že 
provozovateli ŠLÁGR TV, spol. s r.o. zanikla ke dni 16. prosince 2016 dle § 24 písm. f) 
zákona č. 231/2001 Sb., na základě žádosti ze dne 13. září 2017 (č.j. RRTV/13059/2017-
vra) licence sp.zn. 2016/715/SPM/ŠLÁ k vysílání programu ŠLÁGR RÁDIO, šířeného 
prostřednictvím vysílačů v systému T – DAB; ; o této skutečnosti vydává Rada osvědčení 
dle § 154 a násl. zákona č. 500/2004 Sb. 

11-0-0 

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

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

11-0-0 

33. RRTV/2017/776/fia: Stanice O, a.s. /TV /Óčko Gold /pozemní vysílače v systému DVB-
T /změna označení názvu programu - předchozí souhlas 

-  Rada uděluje provozovateli, společnosti Stanice O, a.s., IČ 265 09 911, se sídlem Karla 
Engliše 519/11, Smíchov, 150 00 Praha 5, souhlas se změnou skutečností uvedených v 
žádosti o licenci, sp. zn.: 2013/168/FIA/Sta, č.j.: FIA/1597/2013, ze dne 9. dubna 2013, 
ve znění pozdějších změn, podle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající 
ve změně označení názvu programu z Óčko Gold na Óčko STAR, dle žádosti ze dne 24. 
srpna 2017, č.j.: RRTV/12222/2017-vac.  

11-0-0 



34. RRTV/2017/807/spm: Mikroregion Pernštejn / Infokanál / TV - kabelové systémy / 
změna územního rozsahu vysílání a licenčních podmínek - udělení souhlasu 

-  Rada uděluje podle § 21 odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 231/2001 Sb. provozovateli 
Mikroregion Pernštejn, IČ 75123827, se sídlem Nedvědice 42, PSČ 592 62, souhlas ke 
změně skutečností uvedených v žádosti o licenci č.j. sve/970/2013 ze dne 19. února 
2013, spočívající ve změně územního rozsahu vysílání a licenčních podmínek, a to 
zúžení územního rozsahu vysílání programu Infokanál na katastrální území 620661 
Černvír, 702307 Nedvědice, 702315 Pernštejn, okres Brno-venkov a zkrácení textové 
smyčky z původního rozsahu 10 – 40 minut na 2 – 40 minut, v rozsahu dle žádosti ze dne 
9. srpna 2017, č.j. RRTV/11414/2017-vac. 

11-0-0 

35. RRTV/2017/512/spm: KATRO SERVIS, spol. s r.o./ infokanály / TV - kabelové systémy 
/ odmítnutí žádosti o udělení souhlasu se změnou územního rozsahu vysílání 

-  Rada odmítá žádost provozovatele KATRO SERVIS, spol. s r.o., IČO: 15043355, se 
sídlem Plynárenská 671, Kolín IV, 280 02 Kolín, o udělení předchozího souhlasu podle § 
21 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., se změnou skutečností uvedených v žádosti 
o licenci, č.j. Ru/80/02/1082 ze dne 19. března 2002, spočívající ve změně územního 
rozsahu vysílání u kabelových systémů, v rozsahu dle žádosti ze dne 16. května 2017, 
č.j. RRTV/8573/2017-spm, ve znění pozdějších doplnění, neboť účastník řízení 
neodstranil ve stanovené lhůtě nedostatky žádosti. 

10-0-0 

36. RRTV/2017/837/zem: PODA a.s. / TV /PODA TV / kabelové systémy / ukončení 
vysílání / zahájení řízení o odejmutí licence 

-  Rada zahajuje s provozovatelem PODA a.s., IČ 258 16 179, se sídlem 28. října 
1168/102, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, správní řízení podle § 63 odst. 2 písm. b) 
zákona č. 231/2001 Sb., o odnětí licence k provozování programu PODA TV, šířeného 
prostřednictvím kabelových systémů na základě licence č.j. Fia/4992/09, spis. zn. 
2009/652//FIA/POD, ze dne 30. června 2009, neboť provozovatel po zahájení vysílání v 
průběhu kalendářního roku nevysílal déle než 30 dnů. Rada stanovuje provozovateli v 
předmětné věci lhůtu k vyjádření do 15 dnů od doručení oznámení o zahájení řízení. 

10-0-0 

37. RRTV/2017/823/fia: AMC Networks Central Europe s.r.o. /TV /družice, zvláštní 
přenosové systémy /sloučení provozovatelů televizního vysílání - oznámení  

-  Rada se seznámila s oznámením a výpisem z obchodního rejstříku provozovatele AMC 
Networks Central Europe s.r.o., IČ: 27112501, se sídlem Praha 8 - Karlín, Pobřežní 
620/3, PSČ 18600, spočívajícím ve skutečnosti, že ve smyslu ustanovení § 58 zákona č. 
231/2001 Sb. ke dni 1. září 2017 nabyla účinnosti fúze sloučením společnosti AMC 
Networks Central Europe s.r.o., jakožto nástupnické společnosti, se společností 
LINARXUS Czech s.r.o., IČ: 02810972, se sídlem Pobřežní 620/3, Karlín, 186 00 Praha 
8, jakožto společnosti zanikající. V důsledku fúze došlo s účinností k 1. září 2017 k 
přechodu veškerého jmění zanikající společnosti LINARXUS Czech s.r.o., tzn. majetku, 
závazků, práv a povinností, jakožto i k přechodu licence, sp. zn.: 2015/254/FIA/LIN, č. j.: 
RRTV/1295/2015-FIA, ze dne 24. března 2015 k televiznímu vysílání programu Film+ 
šířeného prostřednictvím družice na nástupnickou společnost AMC Networks Central 
Europe s.r.o., dle oznámení ze dne 4. září 2017, č.j.: RRTV/12810/2017-vra.  

11-0-0 

38. RRTV/2017/831/smu: Obec Bystřice / Obecní televize Bystřice /TV kabelové systémy 
/ předchozí souhlas s prodloužením termínu pro přerušení vysílání 

-  Rada neuděluje provozovateli Obec Bystřice, IČ: 00296562, se sídlem: Bystřice č.p. 
334, PSČ: 739 95, podle § 32 odst. 1 písm. r) zákona č. 231/2001 Sb., souhlas s 
přerušením vysílání programu Obecní televize Bystřice, šířeného prostřednictvím 



kabelových systémů (licence spis. zn. 2009/1282/FIA/Obe, č.j. FIA/243/2010 ze dne 19. 
ledna 2010), v rozsahu dle žádosti doručené dne 6. září 2017, č.j. RRTV/12905/2017-vra.  

10-0-1 

39. RRTV/2017/561/zem: GRAPE SC, a.s. / Registrace / kabelové systémy / změna 
programové nabídky a územního rozsahu vysílání - předchozí souhlas / oznámení změn 
- na vědomí 

-  Rada v souladu s ustanovením § 41 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., promíjí 
provozovateli GRAPE SC, a.s., IČ 257 08 783, se sídlem Štěpánská 621/34, Nové Město, 
110 00 Praha 1, zmeškání úkonu ve věci odstranění vad změny registrace, neboť 
prokázal, že překážkou byly závažné důvody, které nastaly bez jeho zavinění.  

11-0-0 

-  Rada registruje provozovateli GRAPE SC, a.s., IČ 257 08 783, se sídlem Štěpánská 
621/34, Nové Město, 110 00 Praha 1, dle § 29 odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 231/2001 
Sb., změnu skutečností uváděných v přihlášce k registraci, č.j. sve/8158/08, spis. zn. 
2008/1358/sve/GRA, ze dne 16. prosince 2008, spočívající ve změně a) programové 
nabídky, a to v jejím rozšíření o zahraniční televizní programy: NASA TV Public, Thai TV 
Global Network; a ) územního rozsahu vysílání na 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 států, v platném znění, v rozsahu 
dle podání doručeného Radě dne 12. června 2017, č.j. RRTV/9551/2017-vra, ve znění 
doplnění ze 6. září 2017, č.j. RRTV/12910/2017-vra. 

11-0-0 

-  Rada se seznámila s oznámením provozovatele GRAPE SC, a.s., IČ 257 08 783, se 

sídlem Štěpánská 621/34, Nové Město, 110 00 Praha 1, dle § 29 odst. 3 zákona č. 
231/2001 Sb., o změně skutečností uváděných v přihlášce o registraci, čj. č.j. 
sve/8158/08, spis. zn. 2008/1358/sve/GRA, ze dne 16. prosince 2008, spočívající a) ve 
změně programové nabídky, a to v jejím rozšíření o české televizní programy: JOJ 
Family, Kino Barrandov, Barrandov Plus, Barrandov Family, Prima Comedy Central, 
Prima MAX, Mňam TV, Mňau TV, TV Jéčko, Československo, Festival, Film Europe, 
Nova Sport 1, Nova Sport 2, TUTY TV; zahraniční televizní programy: 213, Al Jazeera 
Eng, Blue Hustler s časovým rozsahem 23:00 – 00:05 h, Bloomberg European English, 
EbS, EbS+, Markíza International, Ukraine 24, VTV4; b) novém přístupu ke službě, v 
rozsahu dle podání doručeného Radě dne 12. června 2017, č.j. RRTV/9551/2017-vra, ve 
znění doplnění ze 6. září 2017, č.j. RRTV/12910/2017-vra. 

11-0-0  

40. RRTV/2017/730/smu: SMART Comp. a.s./ převzaté vysílání /kabelové systémy / 
změna registrace - oznámení změny programové nabídky 

-  Rada se dle ustanovení § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. seznámila s oznámením 
provozovatele převzatého vysílání SMART Comp. a.s., IČ: 25517767, se sídlem: 
Kubíčkova 1115/8, Bystrc, 635 00, o změně ostatních skutečností uvedených v přihlášce 
k registraci převzatého vysílání sp. zn. 2007/562/sve/SMA, ze dne 1. srpna 2007, 
spočívající v rozšíření programové nabídky o zahraniční televizní programy: Auto Motor 
und Sport, Bloomberg, CBS Reality, Crime & Investigation, Discovery Showcase, DTX, 
Disney Channel, Duck TV, Filmbox Extra, Filmbox Family, Filmbox Plus, Fine Living, 
France24, HISTORY, ID XTRA, Nick Jr., SkyNews, Arena Sport 1, Arena Sport 2, 
Spektrum Home, Viasat Nature; Brazzers TV Europe, Eroxxx, Marc Dorcel TV, Playboy 
TV – erotické programy s časovým rozsahem vysílání 24 hod. denně – budou vysílány v 
souladu s ustanovením § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb. a budou dostupné 
koncovému uživateli pouze na základě písemné smlouvy uzavřené s osobou starší 18-ti 
let a bude k němu poskytnuto technické opatření, které této osobě umožňuje omezit 
přístup k vysílání dětem a mladistvým; české televizní programy s licencí: 



ČESKOSLOVENSKO, DISNEY JUNIOR, Film+, FESTIVAL, Film Europe TV, HOROR 
FILM, JOJ Cinema, JOJ Family, KINO BARRANDOV, kinoSvět, Megamax, Mňam TV, 
MTV Dance International, MTV Rocks International, Nova 2, Nova Action, Nova Gold, 
Nova Sport 2, Óčko Expres, Óčko Gold, Prima Comedy Central, Prima love, Prima 
ZOOM, Prima MAX, ŠLÁGR TV, Barrandov Plus, Rebel, RELAX; Veřejnoprávní televizní 
programy české: ČT: D/ČT Art; Veřejnoprávní rozhlasové programy české: ČRo Jazz, 
ČRo Plus, Rádio Junior; v rozsahu dle podání č.j. RRTV/12943/2017-vra doručeného dne 
7. září 2017 a č.j. RRTV/13056/2017-vra doručeného dne 12. září 2017. 

10-0-0 

41. RRTV/2017/836/smu: Různí provozovatelé / převzaté vysílání / změna registrace / 
oznámení změny programové nabídky 

-  Rada se dle ustanovení § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. seznámila s oznámením 
provozovatele převzatého vysílání dvbexpert s.r.o., IČ: 04202686, se sídlem: Okružní 
189, 251 01 Babice, o změně ostatních skutečností uvedených v přihlášce k registraci 
převzatého vysílání sp. zn. 2015/777/SMU/dvb, č.j. RRTV/3738/2015-smu, ze dne 20. 
října 2015, spočívající v rozšíření programové nabídky o český televizní program s licencí: 
DISNEY CHANNEL; zahraniční televizní programy: Filmbox EXTRA HD, Filmbox 
Premium, Filmbox Family, erotický program Reality Kings TV s časovým rozsahem 
vysílání 24 hod. denně, který bude vysílán v souladu s ustanovením § 32 odst. 1 písm. g) 
zákona č. 231/2001 Sb. a bude dostupný koncovému uživateli pouze na základě písemné 
smlouvy uzavřené s osobou starší 18-ti let a bude k němu poskytnuto technické opatření, 
které této osobě umožňuje omezit přístup k vysílání dětem a mladistvým; v rozsahu dle 
podání č.j. RRTV/12967/2017-vra doručeného dne 8. září 2017. 

11-0-0 

42. RRTV/2017/850/smp: Různí provozovatelé; Přehled doručených oznámení 

-  Rada se seznámila se 4 oznámeními. 

11-0-0 

-  Rada se seznámila s oznámením provozovatele Radiospol s.r.o., IČ: 27666395, 
doručeným Radě dne 5. 9. 2017 pod č.j. RRTV/12873/2017-vra, spočívajícím v zahájení 
vysílání programu Radio Čas dne 30. 8. 2017 dle udělené licence RRTV/10680/2017-str, 
sp. zn. 2014/242/zab. 

11-0-0 

-  Rada se seznámila s oznámením provozovatele AMC Networks Central Europe s.r.o., 
IČ: 27112501, doručeným Radě dne 31. 8. 2017 pod č.j. RRTV/12330/2017-vra, 
spočívajícím v zahájení vysílání programu MGM CHANNEL RU dne 30. 9. 2017 dle 
udělené licence sp. zn. RRTV/2017/623/smu ze dne 8. 8. 2017.  

11-0-0 

-  Rada se seznámila s oznámením provozovatele AMC Networks Central Europe s.r.o., 
IČ: 27112501, doručeným Radě dne 11. 9. 2017 pod č.j. RRTV/12985/2017-vra, 
spočívajícím v zahájení vysílání programu Sport2 Hungary dne 1. 1. 2018 dle udělené 
licence sp. zn. RRTV/2017/627/spm ze dne 8. 8. 2017.  

11-0-0 

-  Rada se seznámila s oznámením provozovatele AMC Networks Central Europe s.r.o., 
IČ: 27112501, doručeným Radě dne 11. 9. 2017 pod č.j. RRTV/12983/2017-vra, 
spočívajícím v zahájení vysílání programu Sport1 Czechia and Slovakia dne 1. 1. 2018 
dle udělené licence sp. zn. RRTV/2017/628/spm ze dne 8. 8. 2017.  

11-0-0 

-  Rada se seznámila s oznámením provozovatele AMC Networks Central Europe s.r.o., 
IČ: 27112501, doručeným Radě dne 11. 9. 2017 pod č.j. RRTV/12984/2017-vra, 
spočívajícím v zahájení vysílání programu Sport1 Hungary dne 1. 1. 2018 dle udělené 
licence sp. zn. RRTV/2017/629/spm ze dne 8. 8. 2017.  



11-0-0 

-  Rada se seznámila s oznámením provozovatele AMC Networks Central Europe s.r.o., 
IČ: 27112501, doručeným Radě dne 11. 9. 2017 pod č.j. RRTV/12987/2017-vra, 
spočívajícím v zahájení vysílání programu SportM dne 1. 1. 2018 dle udělené licence sp. 
zn. RRTV/2017/630/spm ze dne 8. 8. 2017.  

11-0-0 

-  Rada se seznámila s oznámením provozovatele AMC Networks Central Europe s.r.o., 
IČ: 27112501, doručeným Radě dne 11. 9. 2017 pod č.j. RRTV/12989/2017-vra, 
spočívajícím v zahájení vysílání programu SPEKTRUM HOME dne 1. 1. 2018 dle udělené 
licence sp. zn. RRTV/2017/625/fia ze dne 8. 8. 2017.  

11-0-0 

-  Rada se seznámila s oznámením provozovatele AMC Networks Central Europe s.r.o., 
IČ: 27112501, doručeným Radě dne 11. 9. 2017 pod č.j. RRTV/12989/2017-vra, 
spočívajícím v zahájení vysílání programu MINIMAX CHANNEL HUNGARY dne 1. 1. 
2018 dle udělené licence sp. zn. RRTV/2017/626/fia ze dne 8. 8. 2017.  

11-0-0 

-  Rada se seznámila s oznámením provozovatele AMC Networks Central Europe s.r.o., 
IČ: 27112501, doručeným Radě dne 11. 9. 2017 pod č.j. RRTV/12991/2017-vra, 
spočívajícím v zahájení vysílání programu Film Mania dne 1. 1. 2018 dle udělené licence 
sp. zn. RRTV/2017/631/zem ze dne 8. 8. 2017.  

11-0-0 

-  Rada se seznámila s oznámením provozovatele AMC Networks Central Europe s.r.o., 
IČ: 27112501, doručeným Radě dne 11. 9. 2017 pod č.j. RRTV/12990/2017-vra, 
spočívajícím v zahájení vysílání programu TV PAPRIKA CENTRAL EUROPE dne 1. 1. 
2018 dle udělené licence sp. zn. RRTV/2017/632/zem ze dne 8. 8. 2017.  

11-0-0 

-  Rada se seznámila s oznámením provozovatele AMC Networks Central Europe s.r.o., 
IČ: 27112501, doručeným Radě dne 31. 8. 2017 pod č.j. RRTV/12331/2017-vra, 
spočívajícím v zahájení vysílání programu AMC CHANNEL RU dne 30. 9. 2017 dle 
udělené licence sp. zn. RRTV/2017/618/smu ze dne 18. 7. 2017.  

11-0-0 

-  Rada se seznámila s oznámením provozovatele AMC Networks Central Europe s.r.o., 
IČ: 27112501, doručeným Radě dne 31. 8. 2017 pod č.j. RRTV/12332/2017-vra, 
spočívajícím v zahájení vysílání programu Sundance TV PE dne 1. 1. 2018 dle udělené 
licence sp. zn. RRTV/2017/616/smu ze dne 18. 7. 2017.  

11-0-0 

-  Rada se seznámila s oznámením provozovatele AMC Networks Central Europe s.r.o., 
IČ: 27112501, doručeným Radě dne 31. 8. 2017 pod č.j. RRTV/12333/2017-vra, 
spočívajícím v zahájení vysílání programu Sundance TV FR dne 30. 9. 2017 dle udělené 
licence sp. zn. RRTV/2017/617/smu ze dne 18. 7. 2017.  

11-0-0 

ověřovatel:  

P. Bartoš 


