
Zápis z 18. zasedání 2017, konaného dne 24. 10. 2017  

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

 

1. RRTV/2017/953/bla: Schválení programu 18. zasedání 2017 

-  Rada schvaluje program ve znění projednaných změn 

12-0-0 

2. RRTV/2017/854/fia: Seznam.cz TV, s.r.o. /TV /Seznam.cz TV /zemské digitální televizní 
vysílání šířené prostřednictvím vysílačů /řízení o udělení licence - ústní jednání dne 24. 
října 2017 ve 13.30 hodin 

-  Rada uděluje společnosti Seznam.cz TV, s.r.o., IČ: 063 87 233, se sídlem Radlická 
3294/10, Smíchov, 150 00 Praha 5, dle § 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci k 
provozování celoplošného zemského digitálního televizního vysílání šířeného 
prostřednictvím vysílačů na 12 let; označení (název) programu: Seznam.cz TV; základní 
programová specifikace: televizní program informačně-zábavního charakteru; časový 
rozsah vysílání: 24 hodin denně; územní rozsah vysílání: Česká republika; hlavní jazyk 
vysílání: český jazyk; dle žádosti, ze dne 15. září 2017, č.j.: RRTV/13460/2017-vra.  

11-0-0 

3. RRTV/2017/855/fia: Seznam.cz TV, s.r.o. /TV /Seznam.cz TV /kabelové systémy /řízení 
o udělení licence - ústní jednání dne 24. října 2017 ve 13.35 hodin 

-  Rada uděluje společnosti Seznam.cz TV, s.r.o., IČ: 063 87 233, se sídlem Radlická 
3294/10, Smíchov, 150 00 Praha 5, dle § 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci k 
provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů na 12 let; 
označení (název) programu: Seznam.cz TV; základní programová specifikace: televizní 
program informačně-zábavního charakteru; časový rozsah vysílání: 24 hodin denně; 
územní rozsah 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; hlavní 
jazyk vysílání: český jazyk; dle žádosti, ze dne 15. září 2017, č.j.: RRTV/13462/2017-vra.  

10-0-0 

4. RRTV/2017/857/spm: Seznam.cz TV, s.r.o./TV/Seznam.cz TV/ televizní vysílání šířené 
prostřednictvím družice/řízení o udělení licence - ústní jednání dne 24. října 2017 ve 
13.40 hodin 

-  Rada uděluje společnosti Seznam.cz TV, s.r.o., IČ: 063 87 233, se sídlem Radlická 
3294/10, Smíchov, 150 00 Praha 5, dle § 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci k 
provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím družice na 12 let; označení 
(název) programu: Seznam.cz TV; základní programová specifikace: televizní program 
informačně-zábavního charakteru; výčet států, na jejichž území má být vysílání zcela 
nebo převážně směrováno: Česká republika; hlavní jazyk vysílání: český jazyk; časový 
rozsah vysílání: 24 hodin denně; dle žádosti ze dne 15. září 2017, č.j.: RRTV/13463/2017-
vra. 

11-0-0 

5. RRTV/2017/856/spm: Seznam.cz TV, s.r.o./TV/Seznam.cz TV/televizní vysílání šířené 
prostřednictvím zvláštních přenosových systémů/řízení o udělení licence - ústní jednání 
dne 24. října 2017 ve 13.45 hodin 



-  Rada uděluje společnosti Seznam.cz TV, s.r.o., IČ: 063 87 233, se sídlem Radlická 
3294/10, Smíchov, 150 00 Praha 5, dle § 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci k 
provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových 
systémů na 12 let; označení (název) programu: Seznam.cz TV; základní programová 
specifikace: televizní program informačně-zábavního charakteru; časový rozsah vysílání: 
24 hodin denně; výčet států, na jejichž území má být vysílání zcela nebo převážně 
směřováno: Česká republika; hlavní jazyk vysílání: český jazyk; identifikace přenosového 
systému: dálkový přístup - internet; informace o přístupu k vysílání: www.seznam.cz a 
www.seznam.cz/tv; dle žádosti ze dne 15. září 2017, č.j.: RRTV/13464/2017-vra. 

9-0-0 

6. RRTV/2017/867/smu: MTV NETWORKS s.r.o. / Spike /TV - družice / řízení o udělení 
licence /nařízené ústní jednání dne 24. 10. 2017, ve 13:50 hod. 

-  Rada uděluje společnosti MTV NETWORKS s.r.o., IČ: 28970438, se sídlem: Praha 4, 
Na strži 65/1702, PSČ 140 62, dle ustanovení § 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci k 
provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím družice na 12 let; označení 
(název) programu: Spike; základní programová specifikace: Televizní program zaměřený 
na mezinárodní, zejména americké zábavní pořady, seriály a filmy; časový rozsah 
vysílání: 24 hodin denně; výčet států, na jejichž území má být vysílání zcela nebo 
převážně směrováno: Ukrajina, Kazachstán; hlavní jazyk vysílání: Ukrajinský jazyk; v 
rozsahu dle žádosti doručené 19. září 2017 pod č.j. RRTV/13514/2017-vac a 22. září 
2017 č.j. RRTV/13569/2017-vra. 

11-0-0 

7. RRTV/2017/761/had: Organizační složka SWISS PHARMACEUTICAL INVESTMENT 
LLC/Enzycol DNA/Televize Barrandov/DOKAZOVÁNÍ-14:00 

-  Rada v rámci správního řízení spis. zn. 2016/1149/had/Org provedla důkaz zhlédnutím 
záznamu reklamy Enzycol DNA, odvysílané dne 1. července 2016 v čase 10:25:04 hodin 
na programu Televize Barrandov. 

10-0-0 

-  Rada v rámci řízení o přestupky spis. zn. RRTV/2017/761/had provedla důkaz 
zhlédnutím záznamu reklamy Enzycol DNA, odvysílané dne 1. července 2016 v čase 
10:25:04 hodin na programu Televize Barrandov. 

10-0-0 

8. RRTV/2017/943/nej: Petr Uher: Informační kanál obce Kostice a Fenix - kontinuální 
úsek vysílání obou programů ze dnů 20. – 21. srpna 2017 

-  Rada se seznámila s analýzou kontinuálních úseků vysílání programů Informační kanál 
obce Kostice a Fenix provozovatele Petra Uhera z období 20. – 21. srpna 2017. 

9-0-0 

-  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 Petr 
Uher, IČ: 67549799, sídlem J. Palacha 2522/34, Břeclav, PSČ: 690 02, na porušení 
ustanovení § 32 odst. 1 písm. n) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že ve 
dnech 20. a 21. srpna 2017 porušil v případě vysílání programu Informační kanál obce 
Kostice povinnost provozovatele uvádět označení televizního programu (logo) v 
televizním vysílání. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení tohoto 
upozornění.  

12-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své kompetence dané 
§ 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního 
vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a 



v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen 
„zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele Petra Uhera, IČ: 67549799, sídlem J. 
Palacha 2522/34, Břeclav, PSČ: 690 02,, o podání vysvětlení, z jakého důvodu byla 
totožná inzerce – nabídka práce v pizzerii Toscana – v případě programu Informační 
kanál obce Kostice zařazena ve dnech 20. – 21. srpna 2017 mezi běžné nekomerční 
informace, ale v rámci programu Fenix v tomtéž období byla zařazena v rámci reklamního 
bloku; zda se tedy jedná, či nejedná o reklamu. Zároveň žádá o vysvětlení, jakým 
způsobem obecně je při zařazování obchodních sdělení do vysílání programů Informační 
kanál obce Kostice a Fenix respektován rozdíl mezi reklamou a inzercí. Rada stanovuje 
lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.  

12-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) 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 Petra Uhera, IČ: 67549799, sídlem J. 
Palacha 2522/34, Břeclav, PSČ: 690 02, o podání vysvětlení, z jakého důvodu je do 
vysílání programu Informační kanál obce Kostice zařazována zvuková stopa v podobě 
vysílání Rádia Jih, když tato skutečnost není zakotvena v licenčních podmínkách, a zda 
se tak děje se souhlasem provozovatele Rádia Jih. Rada stanovuje lhůtu k podání 
vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.  

12-0-0 

9. RRTV/2017/654/loj: Monitoring po podání vysvětlení_4 M Rožnov 

-   Rada se seznámila s monitoringem vysílání programu INFO Životice z 19. března 2017 
a programu INFO Hutisko-Solanec z 19.–20. března 2017 provozovatele 4 M Rožnov 
spol. s r.o. po podaném vysvětlení č.j.RRTV/12840/2017-vra.  

12-0-0 

10. RRTV/2017/891/tic: Souhrn podání AO 18/2017 (25 podání) 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s následujícími podáními k 
obsahu televizních programů doručenými od 2. do 12. října 2017: MTV NETWORKS 
s.r.o./Prima Comedy Central – upoutávka na pořad Městečko South Park, 6. října 2017 v 
12:57 hod.; TV Nova s.r.o./NOVA – Tvoje tvář má známý hlas IV, 7. října 2017, v 20:20 
hod.; TV Nova s.r.o./NOVA – Výměna manželek IX, 5. října 2017 v 9:47 hod.; ČESKÁ 
TELEVIZE/ČT24 – Studio 6, V Německu platí homosexuální manželství, 2. října 2017 v 
8:11 hod.; ČESKÁ TELEVIZE/ČT :D – Můj přítel Bernard, 8. října 2017 v 9:27 hod.; 
ČESKÁ TELEVIZE/ČT2 – Vyhrazeno pro pořady politických stran, politických hnutí a 
koalicí kandidujících ve volbách do Poslanecké sněmovny 2017, spot subjektu Blok proti 
islamizaci – Obrana domova, 4. října 2017 v 9:00 hod. (2 podání); FTV Prima, spol. s 
r.o./Prima – Partie, 8. října 2017 v 11:00 hod.; TV Nova s.r.o./NOVA – Nova Duel (3 
podání); ČESKÁ TELEVIZE/ČT24 – Události, komentáře, Prezident Zeman končí 
návštěvu Číny, 17. května 2017 v 22:00 hod.; ČESKÁ TELEVIZE/ČT2 – Velká válka: 
Příčiny, 8. října 2017 v 10:03 hod.; ČESKÁ TELEVIZE/ČT2 – Zázračná planeta: 
Nejskvělejší tanečníci přírody (2/2), 6. října 2017 v 20:06 hod.; Barrandov Televizní Studio 
a.s./BARRANDOV PLUS – Kurňa, co to je?, 3. října 2017 v 21:30 hod.; TV Nova 
s.r.o./NOVA – sponzor pořadu klik.cz, 1. října 2017 v 18:35 hod.; ČESKÁ TELEVIZE/ČT 
sport – Fotbal FC Fastav Zlín: ŠK Slovan Bratislava, 23. června 2017 v 17:50 hod.; 
Barrandov Televizní Studio a.s./Televize Barrandov – teleshopping Rychlá hra (2 podání); 
Barrandov Televizní Studio a.s./Televize Barrandov – teleshopping Klenot.TV a TV Nova 
s.r.o./NOVA – programová skladba (4 podání); Různí provozovatelé/různé programy – 
prostor vyhrazený pro evropská díla; Nespecifikovaný provozovatel/nespecifikovaný 
program - stížnost na nevydání informací ohledně problematiky legalizace marihuany. 

12-0-0 



-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané 
ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 
231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele DONEAL, s.r.o., IČ: 
29135451, se sídlem Praha 8 - Karlín, Pobřežní 297/14, PSČ 186 00, na porušení 
ustanovení § 32 odst. 1 písm. j) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil odvysíláním 
pořadu Matky na tahu dne 18. srpna 2017 od 18:30 hodin na programu JOJ Cinema. 
Pořad obsahoval vulgarismy „do prdele“ (v čase 18:38:50, 18:43:09, 18:50:26, 19:00:00, 
19:07:27, 19:20:23, 19:25:37, 19:47:24 a 19:54:30 hodin), „do hajzlu“ (v čase 18:43:32, 
18:43:38 a 19:28:51 hodin), různé tvary a odvozeniny vulgarismu „srát“ (v čase 18:50:14, 
19:05:55, 19:06:22, 19:07:06, 19:45:12, 19:45:14 a 20:02:52 hodin), „děvka“ ve smyslu 
urážlivého označení ženy (v čase 18:55:15, 19:19:51 a 19:21:17 hodin) a další. Rada 
stanovuje lhůtu k nápravě 7 dnů od doručení upozornění. 

12-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své kompetence dané 
§ 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního 
vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a 
v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen 
„zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele vysílání Magical roof s.r.o., IČ: 04899784, 
se sídlem Pobřežní 297/14, Karlín, 186 00 Praha 8, o podání vysvětlení k záznamu 
vysílání programu JOJ Cinema+1 ze dne 18. srpna 2017 v úseku 16-22 hodin 
zapůjčenému poštovní zásilkou JID: 254147 - RRTV, č. j. RRTV/13457/2017-vra, z 
jakého důvodu zapůjčený záznam v obraze obsahoval doplněný údaj o vysílacím čase 
stejném jako obdobný obsah vysílaný na programu JOJ Cinema, a nikoliv údaj o jednu 
hodinu vyšší, když podle licence „Vysílání programu JOJ Cinema+1 je dalším způsobem 
šíření programu JOJ Cinema..., a to v režimu „timeshift +1 hodina“, tedy vysílání 
programu JOJ Cinema v časovém zpoždění jedné hodiny.“; a dále z jakého důvodu byl 
zapůjčený záznam vysílání programu JOJ Cinema+1 v obraze označen logem programu 
JOJ Cinema. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této 
výzvy. 

12-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) 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 MTV NETWORKS s.r.o., IČ 
28970438, sídlem Na strži 1702/65, Praha 4, PSČ 140 00, na porušení ustanovení § 32 
odst. 1 písm. j) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 6. října 2017 
odvysílal od 12:57 hodin na programu Prima Comedy Central upoutávku na pořad 
Městečko South Park, která obsahovala vulgarismy „vojebávat“ (00:00:05), „vojebanej“ 
(00:00:10), „vyjebe“ (00:00:45) a „do prdele“ (00:01:19, 00:01:50 minut od začátku 
pořadu). Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dnů od doručení upozornění.  

12-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané 
ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 
231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele TV Nova s.r.o., IČ 45800456, 
sídlem Kříženeckého nám. 1078/5a, Praha 5, PSČ 152 00, na porušení ustanovení § 32 
odst. 1 písm. j) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 7. října 2017 
odvysílal od 20:20 hodin na programu NOVA pořad Tvoje tvář má známý hlas IV, který 
obsahoval vulgarismus „hovno“ (00:35:25 minut od začátku pořadu). Rada stanovuje 
lhůtu k nápravě 7 dnů od doručení upozornění. 

10-0-1 

 



11. RRTV/2017/907/loj: DONEAL_JOJ CInema_změna LP 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") coby ústřední správní úřad v 
souladu s ustanovením § 5 písm. b) a § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., o 
provozování rozhlasového a televizního vysílání, v platném znění (dále jen "zákon č. 
231/2001 Sb.") a ustanovením § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen 
"zákon č. 500/2004 Sb.") vydala toto rozhodnutí: Rada vydává provozovateli DONEAL, 
s.r.o. sídlem Pobřežní 297/14,186 00 Praha 8 - Karlín, Česká republika IČ: 29135451 
podle § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., souhlas se změnou licenčních 
podmínek licence sp. zn./ldent.: 2014/145/sve/DON, č.j.: sve/1849/2014, k provozování 
televizního programu JOJ Cinema šířeného prostřednictvím družice a kabelových 
systémů, spočívající ve změně programového schématu dle podání ze dne 3. 10. 2017, 
doručeného Radě dne 9. 10. 2017 pod č.j. RRTV/14167/2017-vra.  

12-0-0 

12. RRTV/2017/908/loj: Magical roof_JOJ Cinema+1_změna LP 

-   Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") coby ústřední správní úřad 
v souladu s ustanovením § 5 písm. b) a § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., o 
provozování rozhlasového a televizního vysílání, v platném znění (dále jen "zákon č. 
231/2001 Sb.") a ustanovením § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen 
"zákon č. 500/2004 Sb.") vydala toto rozhodnutí: Rada vydává provozovateli Magical roof 
s.r.o. sídlem Pobřežní 297/14, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČ: 04899784 
podle § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., souhlas se změnou licenčních 
podmínek licence č.j. RRTV/2476/2017-fia, sp.zn.: RRTV/2017/72/fia, k provozování 
televizního programu JOJ Cinema + 1 šířeného prostřednictvím družice a kabelových 
systémů, spočívající ve změně programového schématu dle podání ze dne 3. 10. 2017, 
doručeného Radě dne 9. 10. 2017 pod č.j. RRTV/14169/2017-vra.  
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13. RRTV/2017/306/pim: AIDEM & Vyšší odborná škola televizní Brno a.s./Mediální 
gramotnost 2016/ neposkytnutí informací 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v 
rámci své působnosti dané § 5 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen 
zákon č. 231/2001 Sb.), dle § 60 odst. 1 písm. t) a § 60 odst. 7 písm. a) zákona č. 
231/2001 Sb., v platném znění, v řízení o přestupku vedeném podle zákona č. 250/2016 
Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (dále jen „zákon o odpovědnosti za 
přestupky“), rozhodla dne 24. 10. 2017 takto: I. Obviněný z přestupku, provozovatel 
AIDEM & Vyšší odborná škola televizní Brno a.s., IČ: 27695964, se sídlem Zengrova 
2693/2, Brno-Židenice, 615 00, se uznává vinným v souladu s § 60 odst. 1 písm. t) zákona 
č. 231/2001 Sb. pro porušení povinnosti stanovené § 32 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., 
kterého se dopustil tím, že neposkytl informace o opatřeních přijatých na podporu 
mediální gramotnosti, resp. porušil povinnost na písemnou výzvu poskytnout Radě 
vyjádření a informace nezbytné k výkonu její působnosti podle § 5 písm. t) až w) nebo § 
6 odst. 1 a 5. II. V souladu s § 43 odst. 2 zákona č. 250/2016 Sb., se od uložení správního 
trestu upouští, neboť má Rada za to, že vzhledem k závažnosti přestupku samotné 
projednání věci postačilo k nápravě vytýkaného stavu.  
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14. RRTV/2017/722/loj: ENECOS, s. r. o._KTV Dukovany_4. a 5. května 2017_10:00, 17:00 
a 20:00 hodin_záznam z Hasičského plesu v Dukovanech_chybějící logo 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v 
rámci své působnosti dané § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů a podle ustanovení § 86 
odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, 
vydala dne 24. října 2017 toto usnesení: Rada zastavuje řízení o přestupku s obviněným 



provozovatelem ENECOS, s.r.o., IČ 60702745, se sídlem Dukovany 227, PSČ 67556, 
vedené pro možné porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. n) zákona č. 231/2001 Sb., 
kterého se mohl dopustit tím, že dne 4. a 5. května 2017 odvysílal na programu KTV 
Dukovany v časech 10:00, 17:00 a 20:00 hodin záznam z Hasičského plesu v 
Dukovanech (vysílání videoprodukce), ve kterém neuvedl označení televizního programu 
(logo), neboť skutek, o němž se vede řízení, se nestal. 
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-  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 
ENECOS, s.r.o., IČ 60702745, se sídlem Dukovany 227, PSČ 67556 na porušení 
ustanovení § 32 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že 
nezapůjčil na písemnou výzvu Rady č.j. RRTV/7577/2017-bur záznamy ze dne 4. a 5. 
května 2017 v odvysílané podobě a v náležité technické kvalitě, resp. že na záznamech 
programu KTV Dukovany ze dnů 4. a 5. května 2017 v časech 10:00, 17:00 a 20:00 hodin 
(Hasičský ples v Dukovanech) absentovalo označení televizního programu (logo), ačkoliv 
bylo dle vyjádření provozovatele, č.j. RRTV/13022/2017-vra, ve vysílání přítomno. Rada 
stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení upozornění. 
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15. RRTV/2017/727/loj: Město Přibyslav_TV PŘIBYSLAV_18.-19.6.2017_00.00-
24.00_řízení o přestupku 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v 
rámci své působnosti dané § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů a podle ustanovení § 86 
odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, 
vydala dne 24. října 2017 toto usnesení: Rada zastavuje správní řízení s obviněným 
provozovatelem Město Přibyslav, IČ 00268097, sídlem Bechyňovo náměstí 1, Přibyslav, 
PSČ 582 22, vedené pro možné porušení § 32 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb., 
kterého se mohl dopustit tím, že na písemnou výzvu Rady k zapůjčení záznamu vysílání 
programu TV PŘIBYSLAV ze dnů 18. – 19. června 2017 v časovém úseku od 00:00 do 
24:00 hodin neposkytl záznam vysílání v odvysílané podobě, v jaké byl distribuován 
divákovi, tj. včetně všech pořadů, dalších částí vysílání a loga programu, zaznamenaný 
v reálném čase, bez jakýchkoli střihových či jiných technických úprav, neboť skutek, o 
němž se vede řízení, se nestal. 
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-  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 
Město Přibyslav, IČ 00268097, sídlem Bechyňovo náměstí 1, Přibyslav, PSČ 582 22, na 
porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. n) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil 
tím, že ve vysílání programu TV PŘIBYSLAV ze dnů 18. – 19. června 2017, resp. v 
průběhu vysílání videotextové informativní smyčky nebylo uvedeno označení televizního 
programu (logo). Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení upozornění. 
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16. RRTV/2017/704/had: VIVANTIS a.s./„MELATONIN FORTE“/ŠLÁGR 
TV/2.3.2017/13:56:46 hodin/možné porušení § 5d odst. 3 zákona č. 40/1995 Sb.-po 
vyjádření 

-   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 § 86 
odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, 
vydala dne 24. října 2017 toto usnesení: Rada zastavuje řízení o přestupku s obviněným 
zadavatelem obchodního sdělení s motivem „MELATONIN FORTE“, premiérově 
vysílaného dne 2. března 2017 v čase 13:56:46 hodin na programu ŠLÁGR TV, 
společností VIVANTIS a.s., IČ: 25977687, se sídlem Školní náměstí 14, 53701 Chrudim 
II., vedené pro možné porušení § 5d odst. 3 zákona č. 40/1995 Sb., neboť skutek, o němž 
se vede řízení, není přestupkem.  
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17. RRTV/2017/724/loj: Město Přibyslav_TV PŘIBYSLAV_snadný, přímý a trvalý přístup 
k informaci_podání vysvětlení 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") v rámci své působnosti dané 
ustanovením § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a 
televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen "zákon č. 
231/2001 Sb.") a v souladu s ustanovením § 62 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu 
(dále jen "zákon č. 500/2004 Sb.") vydala toto rozhodnutí: Rada ukládá provozovateli 
Město Přibyslav, IČ 00268097, sídlem Bechyňovo náměstí 1, Přibyslav, PSČ 582 22, 
pořádkovou pokutu podle ustanovení § 137 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., a to ve výši 
5 000 Kč, neboť provozovatel bezdůvodně odepřel podat Radě vysvětlení, jakým 
způsobem plní povinnosti plynoucí z ustanovení § 32 odst. 7 písm. c) zákona č. 231/2001 
Sb., tj. jakým způsobem divákům programu TV PŘIBYSLAV umožňuje snadný, přímý a 
trvalý přístup k informaci o tom, že orgánem dohledu nad provozováním televizního 
vysílání je Rada, o které byl požádán v žádosti Rady č.j. RRTV/11919/2017-loj. 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 2017724. Rada nadále 
v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. žádá provozovatele Město 
Přibyslav, IČ 00268097, sídlem Bechyňovo náměstí 1, Přibyslav, PSČ 582 22, o podání 
vysvětlení, jakým způsobem plní povinnosti plynoucí z ustanovení § 32 odst. 7 písm. c) 
zákona č. 231/2001 Sb., tj. jakým způsobem divákům programu TV PŘIBYSLAV 
umožňuje snadný, přímý a trvalý přístup k informaci o tom, že orgánem dohledu nad 
provozováním televizního vysílání je Rada. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 20 
dní ode dne doručení této opakované žádosti.  
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18. RRTV/2017/725/loj: Město Přibyslav_TV PŘIBYSLAV_18.-19.6.2017_00.00-
24.00_datace_podání vysvětlení 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") v rámci své působnosti dané 
ustanovením § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a 
televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen "zákon č. 
231/2001 Sb.") a v souladu s ustanovením § 137 odst. 2 a § 62 zákona č. 500/2004 Sb., 
správního řádu (dále jen "zákon č. 500/2004 Sb.") vydala toto rozhodnutí: Rada ukládá 
provozovateli Město Přibyslav, IČ 00268097, sídlem Bechyňovo náměstí 1, Přibyslav, 
PSČ 582 22, pořádkovou pokutu podle ustanovení § 137 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., 
a to ve výši 5000 Kč, neboť provozovatel bezdůvodně odepřel podat Radě vysvětlení 
(žádost Rady č.j. RRTV/11920/2017-loj), z jakého důvodu jsou poskytnuté záznamy 
vysílání programu TV PŘIBYSLAV v rámci samotného vysílání datovány obdobím 22. – 
23. týdne 2017, tj. obdobím od 29. května do 11. června 2017, ačkoli Rada 
prostřednictvím písemné výzvy žádala o zapůjčení záznamu vysílání ze dnů 18. – 19. 
června 2017 v časovém úseku od 00:00 do 24:00 hodin. 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 2017725. Rada nadále v souladu s 
ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. žádá provozovatele Město Přibyslav, 
IČ 00268097, sídlem Bechyňovo náměstí 1, Přibyslav, PSČ 582 22, o podání vysvětlení, 
z jakého důvodu jsou poskytnuté záznamy vysílání programu TV PŘIBYSLAV v rámci 



samotného vysílání datovány obdobím 22. – 23. týdne 2017, tj. obdobím od 29. května 
do 11. června 2017, ačkoli Rada prostřednictvím písemné výzvy žádala o zapůjčení 
záznamu vysílání ze dnů 18. – 19. června 2017 v časovém úseku od 00:00 do 24:00 
hodin. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 20 dní ode dne doručení této opakované 
žádosti.  
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19. RRTV/2017/726/loj: Město Přibyslav_TV PŘIBYSLAV_18.-19.6.2017_00.00-
24.00_smluvní ujednání Houpačk_podání vysvětlení 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") v rámci své působnosti dané 
ustanovením § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a 
televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen "zákon č. 
231/2001 Sb.") a v souladu s ustanovením § 137 odst. 2 a § 62 zákona č. 500/2004 Sb., 
správního řádu (dále jen "zákon č. 500/2004 Sb.") vydala toto rozhodnutí: Rada ukládá 
provozovateli Město Přibyslav, IČ 00268097, sídlem Bechyňovo náměstí 1, Přibyslav, 
PSČ 582 22, pořádkovou pokutu podle ustanovení § 137 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., 
a to ve výši 5 000 Kč, neboť provozovatel bezdůvodně odepřel podat Radě vysvětlení 
(žádost Rady č.j. RRTV/11921/2017-loj), na základě jakých smluvních ujednání zařadil 
sponzorská oznámení do reportáže s názvem Houpačka, která byla odvysílána na 
programu TV PŘIBYSLAV, jako součást vysílací smyčky, datované ve vysílání programu 
obdobím 22. – 23. týdne 2017, resp. zda se jednalo o sponzoring pořadu či o jiný typ 
obchodního sdělení. 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 2017726. Rada nadále v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 
Sb. žádá provozovatele Město Přibyslav, IČ 00268097, sídlem Bechyňovo náměstí 1, 
Přibyslav, PSČ 582 22, o podání vysvětlení, na základě jakých smluvních ujednání zařadil 
sponzorská oznámení do reportáže s názvem Houpačka, která byla odvysílána na 
programu TV PŘIBYSLAV, jako součást vysílací smyčky, datované ve vysílání programu 
obdobím 22. – 23. týdne 2017, resp. zda se jednalo o sponzoring pořadu či o jiný typ 
obchodního sdělení. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 20 dní ode dne doručení 
této opakované žádosti.  
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20. RRTV/2017/795/loj: Televize Barandov_28. 6. 2017_ 
06.53.53_07.30.29_09.47.16_10.36.32_11.52.07_13.56.27_15.52.26_obchodní 
sdělení_propagace vysílání programu BARRANDOV FAMILY_upozornění 

-  Rada se seznámila s reakcí provozovatele Barrandov Televizní Studio a. s., na vydané 
upozornění (č.j. RRTV/12373/2017-loj) na porušení ustanovení § 49 odst. 1 písm. a) 
zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 28. června 2017 v čase 06.53.53 
hod., 07.30.29 hod., 09.47.16 hod., 10.36.32 hod., 11.52.07 hod., 13.56.27 hod., 15.52.26 
hod. na programu Televize Barrandov odvysílal obchodní sdělení, které propagovalo 
vysílání programu BARRANDOV FAMILY provozovatele Barrandov MUZIKA, s.r.o., 
konkrétně obsahovalo pobídku ke sledování pořadu Vtip za stovku, a bylo zařazené v 
rámci uceleného bloku selfpromotion, přičemž toto obchodní sdělení nebylo odděleno od 
zbytku vysílání, a uvádělo tak diváky v omyl, že se jedná o upoutávku na vlastní pořady 
provozovatele. Obchodní sdělení, které naplňuje definiční znaky reklamy, nebylo ve 
vysílání rozeznatelné jako reklama a nebylo zřetelně zvukově, obrazově nebo zvukově-
obrazově nebo prostorovými prostředky odděleno od ostatních částí vysílání.  
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21. RRTV/2017/796/loj: BARRANDOV FAMILY_4.8.2017_09.00_09.30_upoutávky na 
programy jiného provozovatele_upozornění 

-  Rada se seznámila s reakcí provozovatele Barrandov MUZIKA, s.r.o na vydané 
upozornění (č.j. RRTV/12379/2017-loj) na porušení ustanovení § 49 odst. 1 písm. a) 
zákona č. 231/2001 Sb., kterého se provozovatel dopustil tím, že dne 4. srpna 2017 v 
čase 09.13.08 hod. na programu BARRANDOV FAMILY odvysílal obchodní sdělení, 



které propagovalo vysílání programů Televize Barrandov, KINO Barrandov a Barrandov 
Plus provozovatele Barrandov Televizní Studio a.s., konkrétně obsahovalo pobídky ke 
sledování pořadů Jak to dopadlo!? (Televize Barrandov), Sexy milenec (KINO Barrandov) 
a Žračí tornádo 4 (Barrandov Plus), zařazené v rámci uceleného bloku selfpromotion, 
přičemž toto obchodní sdělení nebylo odděleno od zbytku vysílání, a uvádělo tak diváky 
v omyl, že se jedná o upoutávku na vlastní pořady provozovatele. Obchodní sdělení, které 
naplňuje definiční znaky reklamy, nebylo ve vysílání rozeznatelné jako reklama a nebylo 
zřetelně zvukově, obrazově nebo zvukově-obrazově nebo prostorovými prostředky 
odděleno od ostatních částí vysílání. 
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22. RRTV/2017/146/had: Regionální televize CZ s.r.o./ 
Lottoland/regionalnitelevize.cz/8.1.2017/21:21:34 hodin 

-  Rada se seznámila s přípisem společnosti Regionální televize CZ s.r.o. ze dne 2. 10. 
2017 ve věci návrhu na opětovné projednání a přehodnocení rozhodnutí č. j. 
RRTV/12145/2017-had o uložení pokuty ve výši 5 000 Kč za porušení povinnosti 
stanovené § 2 odst. 1 písm. f) zákona č. 40/1995 Sb., dle kterého se zakazuje reklama 
na hazardní hru provozovanou bez základního povolení podle zákona upravujícího 
hazardní hry, k čemuž došlo šířením reklamy Lottoland, propagující hazardní hry, která 
byla odvysílána dne 8. 1. 2017 od 21:21:34 hodin na programu regionalnitelevize.cz.  

12-0-0 

23. RRTV/2017/897/bur: Fakulta sociálních věd UK - schválení odpovědi 

-  Rada se seznámila s navrhovaným zněním odpovědi děkanovi Fakulty sociálních věd 
Univerzity Karlovy PhDr. Jakubu Končelíkovi, PhD. a schvaluje jej. 

12-0-0 

24. RRTV/2017/904/vhu: Audit národní bezpečnosti - požadavek zvyšování mediální 
gramotnosti občanů 

-  Rada se seznámila s požadavky na zvyšování mediální gramotnosti občanů ČR, 
formulovanými v rámci Auditu národní bezpečnosti. 

12-0-0 

25. RRTV/2017/915/had: Pověření - Kusý Tomáš - pověření 

-  Rada pověřuje zaměstnance Úřadu Rady, Mgr. Tomáše Kusého, k zastupování Rady 
před Městským soudem v Praze a Nejvyšším správním soudem. Pověřený zaměstnanec 
je oprávněn zejména účastnit se jednání, podávat vyjádření, návrhy či jiná podání, včetně 
mimořádných opravných prostředků, vyřizovat korespondenci s výše uvedenými soudy a 
činit veškeré úkony s tím související, včetně nahlížení do spisů a pořizování výpisů či 
opisů dokumentů. Toto pověření se uděluje na dobu neurčitou do doby, dokud nebude 
písemně odvoláno ze strany Rady. 

11-0-0 

-  Rada odvolává pověření Mgr. Markéty Pipkové ze dne 21. června 2016 k zastupování 
Rady před Městským soudem v Praze a Nejvyšším správním soudem. 

12-0-0 

26. RRTV/2017/919/chr: Screening avmsnv srpen/2017 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila se zprávou o kontrole 
audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání prostřednictvím screeningu za období 
srpen 2017, která pokrývala následující služby těchto poskytovatelů: Extra Online Media 
s.r.o. / Videačesky.cz; FABEX MEDIA s.r.o. / FABEX OSTRAVSKO; FIBERA s.r.o. / IFK 
regionální televize Třinec; GENUS TV a.s. / GENUS PLUS; Bydžov s.r.o. / Live stream 
vysílání, archiv pořadů televize; Equinet s.r.o. / EquiTV; Economia, a.s. / Vaření.cz; 
Economia, a.s. / Aktuálně.TV; Jan Popelka / Televize Blansko - Videožurnál on-line.; 
J.D.Production, s.r.o. / Archiv pořadů televize slovácko; Jaroslav Heindl / Videoarchív.  

12-0-0 



-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané 
ustanovením § 4 odst. 1 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách 
na vyžádání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 132/2010 Sb.), v platném znění, 
a na základě § 137 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá poskytovatele Extra Online 
Media s.r.o., IČ 243 16 920, se sídlem Švédská 51, 150 00 Praha 5, o podání vysvětlení, 
jakým způsobem plní povinnost plynoucí z § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 132/2010 Sb., 
konkrétně jakým způsobem umožňuje příjemcům služby www.onetv.cz, umístěné na 
internetové adrese http://www.onetv.cz/, snadný, přímý a trvalý přístup k informaci o tom, 
že orgánem dohledu nad poskytováním audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání 
je Rada. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 20 dní ode dne doručení výzvy. 

12-0-0 

-  Rada konstatuje, že internetové stránky umístěné na adrese http:// www.genusplus.cz 
poskytovatele GENUS TV a.s. IČ 482 91 927, se sídlem Rumunská 655/9, Liberec PSČ 
460 01, nejsou audiovizuální mediální službou na vyžádání dle zákona č. 132/2010 Sb.  

12-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané 
ustanovením § 4 odst. 1 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách 
na vyžádání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 132/2010 Sb.), v platném znění, 
a na základě § 137 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá poskytovatele VČTV s.r.o., 
IČ 288 46 907, se sídlem Semtín 80, 533 53 Pardubice, o podání vysvětlení, z jakého 
důvodu neoznámil změnu evidovaných údajů, jak ukládá § 5 odst. 4 zákona č. 132/2010 
Sb. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 20 dní ode dne doručení výzvy. 

12-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své kompetence dané 
ustanovením § 4 odst. 1 a odst. 2 písm. b) a c) a ustanovením § 11 zákona č. 132/2010 
Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně některých zákonů 
(dále jen zákon č. 132/2010 Sb.), upozorňuje poskytovatele Equinet s.r.o., IČ 291 53 000, 
sídlem Praha 7, Partyzánská 26/1546, PSČ 170 00, na porušení § 10 odst. 3 zákona č. 
132/2010 Sb., neboť pořad Péče o koně: Prostřeno pro koně starší nebo v 
rekonvalescenci, umístěný v rámci audiovizuální mediální služby na vyžádání EquiTV, 
byl označen jako pořad obsahující umístění produktu pouze na svém začátku, na jeho 
konci tato informace absentovala. Rada stanovuje poskytovateli lhůtu k nápravě 7 dnů 
ode dne doručení tohoto upozornění.  

12-0-0 

27. RRTV/2017/861/kro: Analýza služby PrimaPLAY 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s analýzou audiovizuální 
mediální služby na vyžádání PrimaPLAY poskytovatele FTV Prima, spol. s r.o. 

12-0-0 

28. RRTV/2017/863/kro: Analýza služby Internetová kuchařka poskytovatele Martin 
Mithofer 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s analýzou audiovizuální 
mediální služby na vyžádání Internetová kuchařka poskytovatele Martin Mithofer.  

12-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své působnosti dané 
ustanovením § 4 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách 
na vyžádání, v platném znění, a na základě ustanovení § 137 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, žádá poskytovatele Martin Mithofer, IČ: 64904661, bytem Praha 8, 
Sokolovská 46/67, PSČ 186 00, o podání vysvětlení, jakým způsobem vykonává 
prostřednictvím služby Internetová kuchařka umístěné na adrese www.video-
recepty.com hospodářskou činnost. Rada stanovuje lhůtu pro podání vysvětlení 30 dnů 
ode dne doručení žádosti. 



11-0-0 

29. RRTV/2017/864/kro: Analýza služby Vysíláme živě poskytovatele Metropolitní s.r.o. 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s analýzou audiovizuální 
mediální služby na vyžádání Vysíláme živě poskytovatele Metropolitní s.r.o.  

11-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své působnosti dané 
ustanovením § 4 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách 
na vyžádání, v platném znění, a na základě ustanovení § 137 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, žádá poskytovatele Metropolitní s.r.o., IČ: 481 72 481, se sídlem v 
Havlíčkově Brodě, Dobrovského 2366, PSČ 580 01, o podání vysvětlení, jakým 
způsobem vykonává prostřednictvím služby Vysíláme živě umístěné na adrese 
http://www.vysilamezive.cz hospodářskou činnost. Rada stanovuje lhůtu pro podání 
vysvětlení 30 dnů ode dne doručení žádosti. 

11-0-0 

30. RRTV/2017/865/kro: Analýza služby O2 Videotéka 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s analýzou audiovizuální 
mediální služby na vyžádání O2 Videotéka poskytovatele O2 Czech Republic a.s. 

12-0-0 

31. RRTV/2017/868/kro: Analýza služby O2TV TV archiv 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s analýzou audiovizuální 
mediální služby na vyžádání O2TV TV archiv poskytovatele O2 Czech Republic a.s.  

12-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané 
ustanovením § 4 odst. 1 a odst. 2 písm. c) zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních 
mediálních službách na vyžádání a o změně některých zákonů (dále jen zákon č. 
132/2010 Sb.), v platném znění, a na základě ustanovení § 137 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, žádá poskytovatele O2 Czech Republic a.s., IČ 60193336, sídlem Praha, Za 
Brumlovkou 266/2, PSČ 14000, o podání vysvětlení, jakým způsobem kategorizuje 
pořady služby O2TV TV archiv přístupné prostřednictvím služby O2, resp. jaký má služba 
katalog pořadů. Rada stanovuje lhůtu pro podání vysvětlení 30 dnů ode dne doručení 
žádosti. 

12-0-0 

32. RRTV/2017/875/kro: Analýza služby iVysílání 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s analýzou audiovizuální 
mediální služby na vyžádání iVysílání provozovatele Česká televize.  

12-0-0 

33. RRTV/2017/921/chr: Alza.cz a.s./Alza Media/htttp://media.alza.cz - analýza avmsnv 

-  Rada se seznámila s analýzou služby Alza Media poskytované společností Alza.cz a.s. 

12-0-0 

34. RRTV/2017/911/kus: STAR WORKS - oznámení o ukončení poskytování 
audiovizuální mediální služby na vyžádání 

-  Rada bere na vědomí ukončení poskytování služby Net Channel poskytovatele STAR 
WORKS s.r.o., IČ 28433726, se sídlem v Praze 1, Opletalova 1337/29, PSČ 110 00. 

12-0-0 

35. RRTV/2017/910/kro: MTV NETWORKS s. r. o. / VIVA Hungary On Demand / ukončení 
poskytování 

-  Rada bere na vědomí ukončení poskytování služby VIVA Hungary On Demand 
poskytovatele MTV NETWORKS s. r. o., IČ 28970438, se sídlem Na Strži 65/1702, PSČ 
140 62, Praha 4, umístěné na adrese www.vivatv.hu. 



12-0-0 

36. RRTV/2017/923/chr: Ukončení audiovizuální mediální služby na vyžádání 
poskytovatele Ondřeje Veselého/www.orlickatelevize.cz. 

-  Rada bere na vědomí ukončení audiovizuální mediální služby na vyžádání 
poskytovatele Ondřeje Veselého, IČ 87084708, se sídlem Králíky, Kosmonautů 861, PSČ 
561 69, umístěné na adrese www.orlickatelevize.cz. 

12-0-0 

37. RRTV/2017/216/zab: AZ Rádio, s.r.o./Hitrádio City/RV/změna licence § 21 odst. 1 
písm. b) - žádost o přidělení kmitočtu Mokrá 2 89,2 MHz / 50 W - rozhodnutí 

-  Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21 odst. 
3 zákona č. 231/2001 Sb. a s § 51, odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, přijala 
ve věci žádosti provozovatele AZ Rádio, s.r.o., IČ: 25325418, se sídlem Koperníkova 
794/6, 12000 Praha, o změnu skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování 
rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Hitrádio City (licence sp.zn.: 
2014/232/zab), spočívající ve změně souboru technických parametrů licence a územního 
rozsahu vysílání, a to přidělením kmitočtu Mokrá 2 89,2 MHz / 50 W, toto rozhodnutí: 
Rada vyhodnotila změnu územního rozsahu vysílání, ke kterému by došlo přidělením 
souboru technických parametrů Mokrá 2 89,2 MHz / 50 W jako změnu, se kterou podle 
ustanovení § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. nelze vyslovit souhlas, jelikož 
by taková změna souboru technických parametrů de facto představovala novou licenci. 
Rada zamítá žádost provozovatele AZ Rádio, s.r.o., IČ: 25325418, se sídlem 
Koperníkova 794/6, 12000 Praha, o změnu skutečností uvedených v žádosti o licenci k 
provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Hitrádio City 
(licence sp.zn.: 2014/232/zab), spočívající ve změně souboru technických parametrů 
licence a územního rozsahu vysílání, a to v přidělení kmitočtu Mokrá 2 89,2 MHz / 50 W. 

12-0-0 

38. RRTV/2017/920/str: RadioPraha s.r.o. / Rádio Dechovka - neefektivní využívání 
kmitočtů 

-  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., správního 
řádu, vyzývá provozovatele RadioPraha s.r.o., IČ: 289 39 875, se sídlem U Prutníku 232, 
PSČ 250 72 Předboj, k podání vysvětlení, z jakého důvodu není program Rádio Dechovka 
(licence č.j. RRTV/2898/2015-zab, sp. zn. 2014/955/zab ze dne 4.8.2015) vysílán na 
všech, v rámci předmětné licence přidělených, kmitočtech. Rada stanovuje lhůtu k podání 
vysvětlení v délce 20 dnů ode dne doručení této výzvy.  

11-0-0 

39. RRTV/2017/932/hak: MEDIA BOHEMIA, a.s. / Fajn radia, Praha 97.2 MHz, České 
Budějovice 101.9 MHz a Zlín 102.9 MHz, srovnávací analýza 

-  Rada se seznámila se srovnávací analýzou programů Fajn radio na frekvencích Praha 
97.2 MHz, České Budějovice 101.9 MHz a Zlín 102.9 MHz provozovatele MEDIA 
BOHEMIA, a.s. z úterý 3. 10. 2017 v časech od 07:00 do 08:00 hodin, od 12:00 do 13:00 
hodin a od 18:00 do 19:00 hodin  

11-0-0 

40. RRTV/2017/924/pot: Souhrn podání ORV (18/2017) 

-  Rada se seznámila se stížností (č. j. RRTV/14125/2017-vac) pisatele na komentář 
odvysílaný dne 4. října 2017 na programu ČRo Plus (1); se stížností (č. j. 
RRTV/14148/2017-vra) na hudební dramaturgii programu Český rozhlas Radiožurnál (2); 
s podnětem k prošetření (č. j. RRTV/14174/2017-vra, resp. RRTV/14336/2017-vac v 
listinné formě) dramaturgie pořadu Názory a argumenty vysílaném na programu Český 
rozhlas Plus (3); se stížností (č. j. RRTV/13722/2017-vra) na reklamní spot odvysílaný 



dne 26. září 2017 v 9:30 hodin na programu RADIO 1 (4); se stížností (č. j. 
RRTV/14198/2017-vra) na údajně neobjektivní výrok v pořadu Bob a Bobák, který je 
vysílán na programu Frekvence 1 (5) 

12-0-0 

-  Rada se seznámila s analýzou komentářového příspěvku, který byl na programu Český 
rozhlas Plus odvysílán dne 4. října 2017 v čase 8:34:27 - 8:37:43 hodin a shledala, že byl 
odvysílán v souladu se zákonem č. 231/2001 Sb. o rozhlasovém a televizním vysílání. 

12-0-0 

-  Rada se seznámila s analýzou reklamního spotu jazykové školy Glossa, který byl dne 
26. září 2017 v čase 9:29:46 – 9:30:16 hodin odvysílán na programu Rádio 1 a shledala 
jej v souladu se zákonem č. 231/2001 Sb. o rozhlasovém a televizním vysílání. 

12-0-0 

41. RRTV/2017/914/blu: Různí provozovatelé/rozhlasové vysílání; analýza obchodních 
sdělení na potraviny, doplňky stravy, léky a na loterie a jiné podobné hry / zasedání 
18/2017 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s analýzami obchodních sdělení 
odvysílaných provozovateli RadioPraha s. r. o. (program Rádio Dechovka; České 
Budějovice 96,8 MHz) dne 12. října 2017, MAX LOYD, s.r.o. (program DANCE RADIO; 
Praha-Jinonice 102,9 MHz) dne 12. října 2017, MEDIA BOHEMIA a.s. (program Hitrádio 
FM; Ústí nad Labem 102,8 MHz) dne 12. října 2017, Frekvence 1, a.s. (program 
FREKVENCE 1; Ostrava 91,0 MHz) dne 12. října 2017, HAMCO, s.r.o. (program RADIO 
HANÁ; Olomouc 92,3 MHz) dne 12. října 2017, RADIO UNITED BROADCASTING s. r. 
o. (program Radio BEAT; Plzeň 107,3 MHz) dne 12. října 2017 a RadioZET s.r.o. 
(program ZET; Praha 101,1 MHz) dne 12. října 2017. 

12-0-0 

42. RRTV/2017/859/blu: Různí provozovatelé/RV/dotaz na přípustnost sponzoringu v 
RDS - návrh odpovědi 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s podnětem č.j. 
RRTV/13426/2017-vra a schválila návrh odpovědi. 

10-0-0 

43. RRTV/2017/935/str: Zřízení koordinačního orgánu pro oblast digitalizace - zástupce 
za RRTV 

-  Rada nominuje Martina Bezoušku a Dášu Zvěřinovou za své zástupce do poradního 
koordinačního orgánu pro vyhodnocování postupu a pro přípravu dalších rozhodnutí v 
oblasti digitalizace rozhlasového vysílání.  

10-0-1 

44. RRTV/2017/899/fia: MTV NETWORKS s.r.o. /TV /VH 1 European /družice /změna 
licenčních podmínek - předchozí souhlas  

-  Rada uděluje provozovateli, společnosti MTV NETWORKS s.r.o., IČ 289 70 438, se 
sídlem Praha 4, Na strži 65/1702, PSČ 14062, souhlas se změnou skutečností uvedených 
v žádosti o licenci, sp. zn.: 2009/1037/sve/MTV, č.j.: sve/7049/09, ze dne 6. října 2009, 
podle § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající v rozšíření výčtů států, 
na jejichž území má být vysílání programu VH 1 European prostřednictvím družice zcela 
nebo převážně směrováno o stát: Polsko, dle žádosti ze dne 3. října 2017, č.j.: 
RRTV/14054/2017-vra. 

12-0-0 

45. RRTV/2017/763/smu: Modern Production s.r.o. /rtm plus / TV - vysílače / žádost o 
předchozí souhlas se změnou územního rozsahu vysílání a licenčních podmínek 

-  Rada uděluje provozovateli Modern Production s.r.o., IČ 02168987 se sídlem: Liberec 
III - Jeřáb, Mrštíkova 399/2a, PSČ: 460 07, souhlas se změnou skutečností uvedených v 



žádosti o licenci sp. zn. 2015/1036/SMU/Mod, č.j. RRTV/137/2016-SMU ze dne 7. ledna 
2015, podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. b) a d) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající: a) 
ve změně územního rozsahu vysílání, resp. jeho rozšíření o Ústecký kraj ve shodě se 
stanoviskem Českého telekomunikačního úřadu č.j. ČTÚ- 55 077/2017-613 ze dne 12. 
září 2017, doručeného pod č.j. RRTV/13149/2017-vra; b) ve změně licenčních podmínek, 
resp. dalších programových podmínek; v rozsahu dle žádosti doručené dne 21. srpna 
2017 pod č.j. RRTV/12129/2017-vac a upřesnění č.j. RRTV/12283/2017 doručeného dne 
29. srpna 2017. 

12-0-0 

46. RRTV/2017/895/smu: Regionální televize CZ s.r.o./regionalnitelevize.cz / TV - družice 
/ žádost o předchozí souhlas s převodem obchodního podílu společníka na třetí osobu 
a se změnou zakladatelské listiny 

-  Rada podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. e) a odst. 7 zákona č. 231/2001 Sb. uděluje 
provozovateli Regionální televize CZ s.r.o., IČ: 24141372, se sídlem Praha 1 - Nové 
Město, Navrátilova 666/7, PSČ 110 00, souhlas se změnou skutečností uvedených v 
žádosti o licenci, sp. zn. 2012/99/sve/Reg, č.j. sve/978/2012, ze dne 13. března 2012, 
spočívající v převodu dvou stávajících obchodních podílů jediného společníka na třetí 
osobu a ve změně zakladatelské listiny společnosti, v rozsahu dle žádosti doručené dne 
2. října 2017 pod č.j. RRTV/14019/2017-vra. 

12-0-0 

47. RRTV/2017/906/smu: Jan Popelka / TELEVIZE BLANSKO / TV - kabelové systémy / 
žádost o prodloužení platnosti licence (sp. zn. 2006/534/bar/POP, č.j. bar/7101/06 ze dne 
6. října 2006) 

-  Rada prodlužuje provozovateli Janovi Popelkovi, IČ: 13715569, bydliště: Holštejn č.p. 
26, pošta Sloup, PSČ: 679 13, podle ustanovení § 12 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb., 
dobu platnosti licence, sp. zn. 2006/534/bar/POP, č.j. bar/7101/06 ze dne 6. října 2006, k 
provozování místního televizního vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů, 
o dobu 12 let, na základě žádosti doručené dne 2. října 2017, č.j. RRTV/14166/2017-vra. 

11-0-0 

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

-  Rada podle ustanovení § 63 odst. 2 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. odnímá provozovateli 
ITV SOLUTIONS SERVICES s.r.o. se sídlem Praha - Hostivař, náměstí Přátelství 1518/3, PSČ 
10200, IČO: 24217671, licenci č.j. zem/4259/2012, sp. zn. 2012/753/zem/ITV, ze dne 4. 12. 
2012 k provozování televizního vysílání programu v777 šířeného prostřednictvím družice, 
neboť provozovatel po zahájení vysílání nevysílal déle než 30 dnů v průběhu kalendářního 
roku. Rada ukládá účastníkovi řízení provozovateli ITV SOLUTIONS SERVICES s.r.o. podle 
ustanovení § 79 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., povinnost uhradit náhradu nákladů řízení, 
které vyvolal účastník porušením své právní povinnosti, a to paušální částkou, která podle 
ustanovení § 6 odst. 1 vyhlášky č. 520/2005 Sb., činí 1 000,- Kč. Tuto částku je účastník 
povinen uhradit do pěti pracovních dnů od doručení tohoto rozhodnutí na účet č. 3754-
19223001/0710, variabilní symbol 2017734. 

11-0-0 

49. RRTV/2017/770/smu: Modern Production s.r.o. /rtm plus / TV - vysílače / neoprávněné 
vysílání ZPS / 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 § 59 odst. 1-3 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.) upozorňuje provozovatele Modern Production s.r.o., IČ: 
02168987, se sídlem: Liberec III - Jeřáb, Mrštíkova 399/2a, PSČ: 460 07, na porušení 
zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že provozuje televizní vysílání programu 
rtm plus prostřednictvím zvláštních přenosových systémů, aniž je k tomu oprávněn podle 



tohoto zákona. Rada provozovateli stanovuje lhůtu k nápravě 30 dnů ode dne doručení 
upozornění. 

12-0-0 

-  Rada se seznámila s podáním č.j. RRTV/14023/2017-vra doručeným dne 2. října 2017 
provozovatele Modern Production s.r.o., IČ: 02168987, se sídlem: Liberec III - Jeřáb, 
Mrštíkova 399/2a, PSČ: 460 07, spočívajícím v podání vysvětlení ve věci neoprávněného 
televizního vysílání programu rtm plus, šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových 
systémů. 

12-0-0 

50. RRTV/2017/771/smu: GREPA Networks s.r.o./možné šíření převzatého vysílání bez 
oprávnění /žádost o sdělení informací od společnosti DWP s.r.o. 

-  Rada se seznámila s podáním č.j. RRTV/14025/2017-vra doručeným dne 2. října 2017, 
společnosti GREPA Networks s.r.o., IČ: 25492900, se sídlem: Žitná 2324/16, 466 01 
Jablonec nad Nisou, spočívajícím v podání vysvětlení ve věci možného neoprávněného 
provozování převzatého vysílání. 

11-0-0 

-  Rada žádá společnost DWP s.r.o., IČ: 27608883, se sídlem: U libeňského pivovaru 
2442/6, Libeň, 180 00 Praha 8, o sdělení skutečnosti, zda pro společnost GREPA 
Networks s.r.o., IČ: 25492900, se sídlem: Žitná 2324/16, 466 01 Jablonec nad Nisou, 
zajišťuje programovou skladbu pro převzaté vysílání. 

12-0-0 

51. RRTV/2017/949/zem: RIO Media a.s. / převzaté vysílání / kabely / změna seznamu 
akcionářů 

-  Rada dle § 29 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., registruje provozovateli RIO 
Media a.s., IČ 28216733, se sídlem Praha 9 - Libeň, Kovanecká 30/2124, PSČ 19000, 
změnu skutečností uváděných v přihlášce k registraci, č.j. zem/8157/08, spis. zn.: 
2008/1537/zem/RIO, ze dne 16. prosince 2008 spočívající ve změně seznamu akcionářů 
v rozsahu dle podání ze dne 9. října 2017, č.j. RRTV/14194/2017-vra. 

12-0-0 

52. RRTV/2017/912/koz: Stížnost - blokování Hbbtv v nabídce společnosti UPC 

-  Rada se seznámila se stížností č. 16806, ze dne 4. října 2017, ve věci nedostupnosti 
služeb HbbTV v rámci programové nabídky nabídky společnosti UPC Česká republika 
a.s., a schvaluje návrh odpovědi dle rozpravy. 

12-0-0 

53. RRTV/2017/933/smp: Různí provozovatelé; Přehled doručených oznámení 

-  Rada se seznámila se 4 oznámeními. 

11-0-0 

-  Rada se seznámila s oznámením provozovatele AMC Networks Central Europe s.r.o., 
IČ: 27112501, doručeným Radě dne 29. 9. 2017 pod č.j. RRTV/13703/2017-vra, 
spočívajícím ve změně zahájení vysílání programu Sundance TV FR. Vysílání programu 
nebylo zahájeno dne 30. 9. 2017 dle oznámení doručeného Radě dne 31. 8. 2017 pod 
č.j. RRTV/12333/2017-vra. O novém (odloženém) datu zahájení vysílání programu bude 
společnost Radu informovat. 

12-0-0 

-  Rada se seznámila s oznámením provozovatele Josef Týc, IČ: 03299805, doručeným 
Radě dne 3. 10. 2017 pod č.j. RRTV/14034/2017-vra, spočívajícím v zahájení vysílání 
programu RÁDIO BLATNÁ dne 1. 8. 2017 dle udělené licence č.j. RRTV/9586/2017-zab 
ze dne 6. 6. 2017. 

12-0-0 



-  Rada se seznámila s oznámením provozovatele MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 26765586, 
doručeným Radě dne 6. 10. 2017 pod č.j. RRTV/14165/2017-vra, spočívajícím v zahájení 
vysílání programu Rock Radio na kmitočtu Pec pod Sněžkou 99,6 MHz / 50 W na 
souřadnicích WGS 84: 15°44´09´´E 50°41´46´´N dne 4. 10. 2017 dle udělené licence sp. 
zn. 2016/726/zab ze dne 18. 7. 2017. 

12-0-0 

-  Rada se seznámila s oznámením provozovatele MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 26765586, 
doručeným Radě dne 10. 10. 2017 pod č.j. RRTV/14245/2017-vra, spočívajícím v 
zahájení vysílání programu Rock Radio na kmitočtu Kolín 91,4 MHz / 100 W na 
souřadnicích WGS 84: 15°11´47´´E 50°01´29´´N dne 9. 10. 2017 dle udělené licence sp. 
zn. 2016/726/zab ze dne 18. 7. 2017. 

12-0-0 

54. RRTV/2017/913/spm: Provozování televizního vysílání prostřednictvím YouTube - 
odpověď Rady na dotaz 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s dotazem na možnost 
provozování televizního vysílání prostřednictvím služby YouTube Live Stream a schvaluje 
návrh odpovědi dle rozpravy. 

12-0-0 

55. RRTV/2017/748/rud: FTV Prima, spol. s r.o./Prima/Zprávy FTV Prima, reportáž 
"Oblečené muslimky se koupou v bazénu"/10.7.2017/od 18:55 hodin 

-  Rada odmítá námitku provozovatele FTV Prima, spol. s r.o., IČ 48115908, sídlem Na 
Žertvách 24/132, 180 00 Praha 8, podjatosti zaměstnankyně Úřadu Rady Mgr. Zuzany 
Veselkové, neboť tato osoba není úřední osobou ve smyslu ustanovení § 14 odst. 1 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. 

12-0-0 

ověřovatel:  

P. Bartoš 


