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Tisková zpráva z 1. zasedání, konaného dne 7. 1. 2016  

 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") na svém 1. zasedání 
projednala 34 bodů programu. Seznámila s 30 stížnostmi diváků a posluchačů, na 
základě nichž vydala tři upozornění na porušení zákona. Rozhodla o zahájení 
jednoho správního řízení. Rada na svém 1. zasedání uložila jednu pokutu.   

Společnosti Telemedia Interactv Production Home Limited, sídlem Aech. Makarios 
III,195 Neocleous House P.C. 3030. Limassol Cyprus Vat: CY10147566V Company 
Reg. no.: HE 144566, pořádkovou pokutu podle ustanovení § 137 odst. 2 zákona č. 
500/2004 Sb., a to ve výši 5 000 Kč, neboť tato společnost bezdůvodně odepřela 
podat Radě vysvětlení, z jakého důvodu bylo v teleshoppingu Rychlá hra, vysílaném 
na programu Televize Barrandov dne 19. května 2015 od 9:58 hodin, informováno 
prostřednictvím jednoho textu zobrazeného po celou dobu trvání pořadu na 
obrazovce „cena hovoru za 70 Kč/min vč. DPH“, a v druhém textu „cena hovoru za 70 
Kč vč. DPH“, o které byla požádána v žádosti Rady č.j. RRTV/2189/2015-RUD, a 
znovu pak v žádosti č.j. RRTV/3373/2015-RUD.  

Rada na svém 1. zasedání udělila pět licencí, a to společnosti VČTV s.r.o., licenci k 
provozování zemského digitálního televizního vysílání programu V1 šířeného 
prostřednictvím vysílačů, společnosti Modern Production s.r.o. licenci k provozování 
regionálního zemského digitálního televizního vysílání programu  rtm plus šířeného 
prostřednictvím vysílačů, společnosti FILM EUROPE, s.r.o. licenci k provozování 
televizního vysílání programu FESTIVAL, šířeného prostřednictvím družice, 
společnosti CET 21 spol. s r.o. licenci k provozování televizního vysílání programu 
Nova International šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových systémů a 
společnosti TVSat multimedia s.r.o. licenci k provozování místního zemského 
digitálního televizního vysílání programu TVML šířeného prostřednictvím vysílačů. 
Na 1. zasedání proběhla tři veřejná slyšení v licenčních řízeních o udělení licence k 
provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů, a to 
prostřednictvím souborů technických parametrů Znojmo město 88,0 MHz /100 W dále 
Česká Lípa město 102,6 MHz / 200 W a Znojmo 4 92,4 MHz / 100 W. 

Podrobnější informace naleznete v přepisech usnesení Rady: 

 
 

ROZHLASOVÉ VYSÍLÁNÍ 

-  Rada na veřejném slyšení v licenčním řízení o udělení licence k provozování 
rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů se souborem technických 
parametrů Znojmo město 88,0 MHz /100 W projednala se žadatelem otázky týkající se 
programové skladby navrhované účastníkem licenčního řízení. 

-  Rada na veřejném slyšení v licenčním řízení o udělení licence k provozování 
rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů se souborem technických 
parametrů Česká Lípa město 102,6 MHz / 200 W projednala se žadatelem otázky 
týkající se programové skladby navrhované účastníkem licenčního řízení. 

-  Rada na veřejném slyšení v licenčním řízení o udělení licence k provozování 
rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů se souborem technických 
parametrů Znojmo 4 92,4 MHz / 100 W projednala se žadatelem otázky týkající se 
programové skladby navrhované účastníkem licenčního řízení. 

-  Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21 
odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. přijala ve věci žádosti provozovatele RTV Cheb, k. s., 
IČ: 18233651, se sídlem Dlouhá 42/10, 35002 Cheb o změně skutečností uvedených v 
žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu RÁDIO EGRENSIS 
(licence č.j. Ru/118/01/1413), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru 
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technických parametrů spočívající v přidělení kmitočtu Sokolov II 100,1 MHz / 100 W, 
toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli RTV Cheb, k. s., IČ: 18233651, se sídlem 
Dlouhá 42/10, 35002 Cheb souhlas ke změně skutečností uvedených v žádosti o licenci 
k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu RÁDIO 
EGRENSIS (licence č.j. Ru/118/01/1413), a to o změně územního rozsahu vysílání a 
souboru technických parametrů spočívající v přidělení kmitočtu Sokolov II 100,1 MHz / 
100 W, souřadnice WGS 84: 12 40 27 / 50 10 27. 

-  Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21 
odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. přijala ve věci žádosti provozovatele RADIO UNITED 
BROADCASTING s.r.o., IČ: 29131901, se sídlem Říčanská 2399/3, 10100 Praha o 
změně skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání 
programu Kiss Delta (licence č.j.: Ru/116/01), a to o změně územního rozsahu vysílání 
a souboru technických parametrů spočívající ve změně souřadnic a snížení výkonu 
kmitočtu PARDUBICE OPATOVICE II 91,1 MHz / 2 kW, toto rozhodnutí: Rada uděluje 
provozovateli RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o., IČ: 29131901, se sídlem 
Říčanská 2399/3, 10100 Praha souhlas ke změně skutečností uvedených v žádosti o 
licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Kiss 
Delta (licence č.j.: Ru/116/01), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru 
technických parametrů spočívající ve změně souřadnic a snížení výkonu kmitočtu 
PARDUBICE OPATOVICE II 91,1 MHz / 2 kW, na stanoviště Pardubice TKB 91,1 MHz 
o vyzářeném výkonu 1 kW souřadnice WGS 84: 15 46 04 / 50 02 22.  

-  Rada sdělí Českému telekomunikačnímu úřadu, že technický prostředek Blansko 
město 2 91,5 MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 16 38 55 / 49 21 55 nebyl přidělen 
žádnému žadateli.  

-  Rada vyhlásila licenční řízení se soubory technických parametrů Teplice I 105,3 MHz 
/ 100 W, souřadnice WGS 84: 13 50 44 / 50 39 35 a Jičín Silo 98,9 MHz / 50 W se 
stanoveným sektorovým omezením ERP, souřadnice WGS 84: 15 21 54 / 50 25 29 se 
lhůtou pro doručení žádostí do 8. února 2016. 

-  Rada se seznámila s podnětem (č. j. 10339/2015) od posluchače a rozhodla o 
zpracování analýzy předmětného úseku vysílání; Rada se seznámila s dopisem (č. j. 
10419/2015); Rada se seznámila se stížností (č. j. 10503/2015) na údajnou 
neobjektivitu programu Český rozhlas Plus.   

-  Rada v rámci své kompetence dané § 7 odst. 1 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, v souladu s 
ustanovením § 46 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, zahajuje se zadavatelem 
reklamy, společností Pivovary Lobkowicz, a.s., IČ: 284 89 411, se sídlem Praha 4, 
Hvězdova 1716/2b, 140 78, správní řízení z moci úřední, neboť zadáním reklamy na 
pivo Klášter, která byla odvysílána dne 3. listopadu 2015 v časech 10:41:50, 12:43:07, 
15:17:23 a 15:41:38 hodin na programu Hitrádio FM Crystal (100,6 MHz Liberec), se 
mohl dopustit porušení ustanovení § 4 odst. 1 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o 
regulaci reklamy, který stanovuje povinnost, aby reklama na alkoholické nápoje 
nenabádala k nestřídmému užívání alkoholických nápojů nebo záporně či ironicky 
nehodnotila abstinenci nebo zdrženlivost. 

-  Rada vyžádá od zadavatele obchodního sdělení, společnosti Pivovary Lobkowicz, 
a.s., IČ: 284 89 411, se sídlem Praha 4, Hvězdova 1716/2b, 140 78, informace o 
zpracovateli reklamy na pivo Klášter, která byla odvysílána dne 3. listopadu 2015 v 
10:41:50, 12:43:07, 15:17:23 a 15:41:38 hodin na programu Hitrádio FM Crystal (100,6 
MHz; Liberec). 

-  Rada se seznámila s analýzami obchodních sdělení odvysílaných provozovateli 
RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o. (program KISS HÁDY; 107,7 MHz Jihlava-Holý 
vrch) dne 2. prosince 2015, RADIO UNITED BROADCASTING s. r. o. (program Country 
Sever; 97,1 MHz Liberec - Výšina) dne 10. prosince 2015, JUKE BOX, spol. s r .o. 
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(program RADIO ČAS-FM; 103,7 MHz Zlín) dne 17. prosince 2015 a LONDA spol. s r. 
o. (program RÁDIO IMPULS; 92,1 MHz Trutnov) 

-  Rada vyžádá od provozovatele vysílání, společnosti LONDA spol. s r. o., IČ: 492 41 
931, se sídlem Na příkopě 859/22, Nové Město, 110 00 Praha 1, informace o zadavateli 
reklamy na společnost Alza.cz, která byla odvysílána dne 18. listopadu 2015 v 11:58:19 
hodin na programu RÁDIO IMPULS (92,1 MHz Trutnov). 

-  Rada se seznámila s analýzou programu Oldies rádio provozovatele První 
rozhlasová, s.r.o. z pondělí 7. 12. 2015 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 

-  Rada se seznámila s informací Českého telekomunikačního úřadu o vydání 
krátkodobého oprávnění k využívání rádiového kmitočtu rozhlasové služby na provoz 
VKV vysílače. 

 

 

TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ 

-  Rada udělila společnosti VČTV s.r.o., IČ 288 46 907, se sídlem Třída B. Smetany 
1192, 504 01 Nový Bydžov, podle § 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci k provozování 
zemského digitálního televizního vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů na 12 let; 
označení (název) programu: V1; základní programová specifikace: Regionální televize 
informačně-zábavního charakteru; časový rozsah vysílání: 24 hodin denně; územní 
rozsah vysílání: Hradecko a Pardubicko v souladu se stanoviskem Českého 
telekomunikačního úřadu č.j. ČTÚ-78 900/2015-613 ze dne 23. listopadu 2015, dle 
přiloženého diagramu využití rádiových kmitočtů; hlavní jazyk vysílání: čeština; v 
rozsahu dle žádosti doručené dne 21. října 2015, č.j. RRTV/8869/2015-P, ve znění 
upřesnění a doplnění doručeného dne 4. a 18. listopadu 2015, č.j. RRTV/9294/2015-P a 
RRTV/9674/2015-P. 

-  Rada udělila společnosti Modern Production s.r.o., IČ 02168987, se sídlem: Liberec III 
- Jeřáb, Mrštíkova 399/2a, PSČ: 460 07, podle § 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci k 
provozování regionálního zemského digitálního televizního vysílání šířeného 
prostřednictvím vysílačů na 12 let; název (označení) programu: rtm plus; základní 
programová specifikace: zpravodajství a publicistika; časový rozsah vysílání: 24 hodin 
denně; hlavní jazyk vysílání: český; územní rozsah vysílání: Liberecký kraj v souladu se 
stanoviskem ČTÚ č.j. ČTÚ 78 899/2015-613 ze dne 23. listopadu 2015 a přiloženým 
diagramem využití rádiových kmitočtů; v rozsahu dle žádosti č.j. RRTV/9577/2015-P, 
doručené dne 12. listopadu 2015 a ve znění jejího doplnění ze dne 20. listopadu 2015 
č.j. RRTV/9755/2015-P.  

-  Rada udělila společnosti FILM EUROPE, s.r.o., IČ: 28922921, se sídlem: Praha 1, V 
Jámě 699/1, PSČ: 110 00, podle § 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci k provozování 
televizního vysílání šířeného prostřednictvím družice na 12 let; název (označení) 
programu: FESTIVAL; základní programová specifikace: Festivalová, filmová a televizní 
kinematografie všech žánrů; časový rozsah vysílání: 22:00 – 04:00 hodin; hlavní jazyk 
vysílání: český; územní rozsah vysílání: Česká republika a Slovensko; v rozsahu dle 
žádosti ze dne 3. listopadu 2015 č.j. RRTV/9288/2015-P a ve znění jejího doplnění ze 
dne 25. listopadu 2015 č.j. RRTV/9952/2015-P. 

-  Rada udělila společnosti CET 21 spol. s r.o., IČ 458 00 456, se sídlem Praha 5, 
Kříženeckého nám. 1078/5, PSČ 152 00, dle § 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci k 
provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových 
systémů na 12 let; označení (název) programu: Nova International; základní 
programová specifikace: Plnoformátový televizní program obsahující pořady vyrobené 
provozovatelem. Převažující žánry: dramatická tvorba, zábavní pořady, zpravodajství, 
publicistika; výčet států, na jejichž území má být vysílání zcela nebo převážně 
směřováno: Česká republika, Slovenská republika; hlavní jazyk vysílání: český; časový 
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rozsah vysílání: 24 hodin denně; identifikace přenosového systému: vysílání 
prostřednictvím dálkového přístupu – internetu; informace o přístupu k vysílání: 
www.voyo.cz, http://voyo.nova.cz, v rozsahu žádosti ze dne 3. prosince 2015, č.j.: 
RRTV/10297/2015-P, ve znění upřesnění ze dne 8. prosince 2015, č.j.: 
RRTV/10437/2015-P a 15. prosince 2015, č.j.: RRTV/10845/2015-P.  

-  Rada informuje regulační orgán členského státu Evropské unie, na jehož území je 
televizní vysílání zcela nebo převážně směřováno, tj. Slovenskou republiku, o udělení 
licence společnosti CET 21 spol. s r.o., IČ 458 00 456, se sídlem Praha 5, 
Kříženeckého nám. 1078/5, PSČ 152 00, k televiznímu vysílání programu Nova 
International, šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových systémů se základní 
programovou specifikací: Plnoformátový televizní program obsahující pořady vyrobené 
provozovatelem. Převažující žánry: dramatická tvorba, zábavní pořady, zpravodajství, 
publicistika. 

-  Rada udělila společnosti TVSat multimedia s.r.o., IČ 263 21 181, se sídlem Mariánské 
Lázně, U Ploché dráhy 640/14, PSČ 353 01, podle § 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci 
k provozování místního zemského digitálního televizního vysílání šířeného 
prostřednictvím vysílačů na 12 let; označení (název) programu: TVML; základní 
programová specifikace: Informační program; časový rozsah vysílání: 24 hodin denně; 
územní rozsah vysílání: Mariánské Lázně a okolí v souladu se stanoviskem Českého 
telekomunikačního úřadu č.j. ČTÚ-81 131/2015-613 ze dne 2. prosince 2015, dle 
přiloženého diagramu využití rádiových kmitočtů; hlavní jazyk vysílání: čeština; v 
rozsahu dle žádosti doručené dne 13. listopadu 2015, č.j. RRTV/9589/2015-P, ve znění 
upřesnění a doplnění doručeného dne 2. prosince 2015, č.j. RRTV/10191/2015-P. 

-  Rada udělila provozovateli TELEPACE s.r.o., IČ: 268 49 755, se sídlem Ostrava, 
Kostelní nám. 2, PSČ 702 00, dle § 21 odst. 1 písm. e) a odst. 7 zákona č. 231/2001 
Sb., souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci, č.j.: Ru/1/06, ze dne 
10. ledna 2006, ve znění pozdějších změn, spočívající v převodu 100% obchodního 
podílu jediného společníka, p. Leoše Ryšky, bytem Ostrava – Moravská Ostrava, 
Vítkovická 1949/28, PSČ 702 00, na Sdružení Telepace, IČ: 696 10 584, Kostelní 
náměstí 1839/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, dle žádosti doručené dne 14. 
prosince 2015, č.j.: RRTV/10792/2015-P.  

-  Rada zaregistrovala provozovateli převzatého rozhlasového a televizního vysílání 
prostřednictvím pozemních vysílačů v systému DVB–T, DVB–T2, DAB (registrace sp. 
zn.: 2013/736/FIA/Čes, č.j.: FIA/975/2014 ze dne 18. března 2014, ve znění pozdějších 
změn), České Radiokomunikace a.s., IČ.: 247 38 875 se sídlem Skokanská 2117/1, 
Břevnov, 169 00 Praha 6, dle § 29 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., změnu 
registrace, spočívající ve změně územního rozsahu vysílání rozšířením o novou DVB-T 
Regionální vysílací síť 20, a to: České Budějovice – Včelná, dle individuálního 
oprávnění číslo: 226477/PT a mapy pokrytí; Jablonec nad Nisou, dle individuálního 
oprávnění číslo: 226479/PT a mapy pokrytí; Karlovy Vary – Růžový vrch, dle 
individuálního oprávnění číslo: 226480/PT a mapy pokrytí; Liberec – Hanychov, dle 
individuálního oprávnění číslo: 226481/PT a mapy pokrytí; Lipno – Vítkův Kámen, dle 
individuálního oprávnění číslo: 226482/PT a mapy pokrytí; Praha – Malešice, dle 
individuálního oprávnění číslo: 226483/PT a mapy pokrytí; Roudnice nad Labem, dle 
individuálního oprávnění číslo: 226485/PT a mapy pokrytí; Ústí nad Labem – Větruše; 
dle individuálního oprávnění číslo: 226486/PT a mapy pokrytí, dle žádosti ze dne 16. 
prosince 2015, č.j.: RRTV/10848/2015-P.  

-  Rada se seznámila oznámením provozovatele Kabelová televize Kadaň, a.s., IČ 
46709584, se sídlem Kpt. Jaroše 1477, Kadaň, PSČ 432 01, dle ustanovení § 29 odst. 
3 zákona č. 231/2001 Sb., o změně ostatních skutečností uvedených v přihlášce k 
registraci převzatého rozhlasového a televizního vysílání šířeného prostřednictvím 
kabelových systémů č.j. Rg/29/96 ze dne 18. června.1996, spočívající ve změně 
programové nabídky, a to v jejím rozšíření o český televizní program Prima Comedy 
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Central, v rozsahu dle podání doručeného dne 10. prosince 2015, č.j.: 
RRTV/10488/2015-P. 

-  Rada se seznámila s oznámením provozovatele KABEL OSTROV, s.r.o., IČ 
63508834, se sídlem Ostrov, Mírové náměstí 733, PSČ 363 01, dle § 29 odst. 3 zákona 
č. 231/2001 Sb., o změně ostatních skutečností uvedených v přihlášce k registraci 
převzatého rozhlasového a televizního vysílání šířeného prostřednictvím kabelových 
systémů č.j. Rg/4/97 ze dne 19. srpna 1996, spočívající ve změně programové nabídky, 
a to v jejím rozšíření o české televizní programy MŇAU TV a Prima Comedy Central, v 
rozsahu dle podání doručeného dne 14. prosince 2015, č.j.: RRTV/10510/2015-P. 

-  Rada se seznámila s oznámením provozovatele O2 Czech Republic a.s., IČ 
60193336, se sídlem Praha 4 - Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 14022, dle § 29 
odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., o změně ostatních skutečností uvedených v přihlášce k 
registraci převzatého rozhlasového a televizního vysílání šířeného prostřednictvím 
kabelových systémů č.j. Rg/32/05/2186 ze dne 26. července 2005, spočívající ve 
změně programové nabídky, a to v jejím rozšíření o český televizní program Prima 
Comedy Central, v rozsahu dle podání doručeného dne 17. prosince 2015, č.j.: 
RRTV/10895/2015-P.  

-  Rada se seznámila s oznámením provozovatele Kabelová televize Jeseník, spol. s r. 
o., IČ 47683163, se sídlem Jeseník, Dukelská 1240/27, PSČ 79001, dle § 29 odst. 3 
zákona č. 231/2001 Sb., o změně ostatních skutečností uvedených v přihlášce k 
registraci převzatého rozhlasového a televizního vysílání šířeného prostřednictvím 
kabelových systémů č.j. Rg/53/96 ze dne 10. srpna 1996, spočívající ve změně 
programové nabídky, a to v jejím rozšíření o české televizní programy BARRANDOV 
MUZIKA, Barrandov PLUS, HORROR FILM, Kino BARRANDOV, kinoSvět, MŇAM TV, 
MŇAU TV, Óčko Gold, Prima MAX, Regionální televize.cz a Retro Music Television, v 
rozsahu dle podání doručeného dne 17. prosince 2015, č.j.: RRTV/10986/2015-P.  

-  Rada se seznámila s analýzou programu MTV provozovatele MTV NETWORKS 
s.r.o., IČ 28970438, se sídlem Na Strži 65/1702, PSČ 140 62 Praha 4, ze dne 26. října 
2015 v čase od 08:00 do 20:00 hodin (UTC). 

-  Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., 
o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen 
„zákon č. 231/2001 Sb.“), v platném znění, a na základě ustanovení § 137 odst. 1 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá provozovatele MTV NETWORKS s.r.o., IČ 
28970438, se sídlem Na Strži 65/1702, PSČ 140 62 Praha 4, o podání vysvětlení, z 
jakého důvodu byl záznam programu MTV ze dne 26. října 2015, poskytnutý 
provozovatelem, označen jako MTV-Euro, a zda tato informace značí, že se jedná o 
záznam vysílání šířeného na území Evropy, zatímco na území asijských a afrických 
států, kam je program rovněž šířen, byl v daném dni program vysílán v odlišné mutaci. 
Rada stanovila lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy. 

-  Rada se seznámila s analýzou audio popisů tří vydání pořadu Z metropole 
odvysílaných ve dnech 7., 14. a 21. listopadu 2015 od 12:00 hodin na programu ČT1. 

-  Rada se seznámila s těmito podáními, týkajícími se televizního vysílání, a zaslanými v 
době od 8.-28.12. 2015 (celkem 27 podání): FTV Prima, spol. s r.o.-Prima-TOP STAR 
magazín-8.12.-19:55 hodin-údajná neoddělená reklama; Simply You Pharmaceuticals 
a.s.- zadavatel obchodních sdělení; FTV Prima, spol. s r.o.-Prima-Odpolední zprávy- 
9.12.-17:30 hodin-neoddělená reklama; FTV Prima, spol. s r.o.-Prima-Zprávy FTV 
Prima-reportáž o firmě Diamond travel-9.6.-18:55 hodin+reportáž na stejné téma v 
pořadu očima Josefa Klímy týž den ve 21:35 hodin; CET 21 spol. s r.o.-Nova Cinema-
upoutávka na film Pavoučí teror-9.12.-10:45 hodin; Česká televize-ČT1-Zlatá mládež-
9.12.-22:05 hodin-ponížení krajanů; Česká televize-podnět k prošetření realizace 
mediálního partnerství; Česká televize-označování francouzské Národní fronty jako 
„extremistické strany“ ve zpravodajství; CET 21 spol. s r.o.-Nova-Televizní noviny- 
11.12.2015-informace o případu Ransdorf; Česká televize-ČT1-Míň je víc-17.12.-18:00 
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hodin-nevhodný výrok soutěžící; Česká televize-ČT :D-Dobrodružství Sarah Jane-7.12.-
18:00 hodin-nevhodné záběry; CET 21 spol. s r.o.-Nova-Střepiny-13.12.-22:35 hodin-
objektivita a vyváženost; Studio Moderna s.r.o.-Velform-krém proti vráskám Lizz-
klamavá reklama; Česká televize-ČT1-Události-19.12.-19:00 hodin-reportáž o 
migrantech v Dánsku; Barrandov Televizní Studio a.s.-Naše zprávy-26.12.-18:30 hodin- 
reportáž o pornu; Česká televize-ČT1-Skialpem to začalo-25.12.-9:30 hodin-neoddělená 
reklama; JOJ Cinema-Zabiják Joe; Televize Barrandov-Rychlá hra; Česká televize-
existence sponzorských vzkazů; Česká televize-stížnost na neobjektivitu a 
nevyváženost; The Walt Disney Company-doručený záznam; Česká televize-obecně 
zaujatost a neobjektivita; Televize Barrandov-nesouhlas s rozhodnutím Rady; Česká 
televize-Dny ruského filmu; Film+-Clavin.  

-  Rada v rámci své působnosti dané § 5 písm. f) a v souladu s § 59 odst. 1 zákona č. 
231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, v platném znění (dále 
jen zákon č. 231/2001 Sb.), upozorňuje provozovatele FTV Prima, spol. s r. o., IČ: 
48115908, se sídlem Na Žertvách 24/132, Praha 8 - Libeň, PSČ: 180 00, na porušení § 
48 odst. 1 písm. h) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil odvysíláním skrytého 
obchodního sdělení Yes Visage, uvedeného jako „reportáž v pořadu TOP STAR 
magazín“, dne 8. prosince 2015 od 19:55 hodin na programu Prima. V rámci pořadu 
zaznělo kvalitativní hodnocení reklamního charakteru („to nejlepší, co můžeme vaší pleti 
poskytnout“, „těch nejpřirozenějších metod“, „tady se to fakt vždycky podaří“), podrobná 
specifikace produktů a služeb („teď mají úplnou novinku, že vlastně vezmou ti krev, 
odstředí tu plazmu a následně jí přidají do krému“), která je propojena s jednoznačnou a 
mnohonásobnou identifikací estetické kliniky Yes Visage prostřednictvím popisku u 
respondentky, téměř trvale přítomného loga na oblečení zaměstnanců, na panelu, na 
produktech atd., včetně internetové adresy, kde jsou k dispozici další údaje o službách 
kliniky, propagovaných mj. i aktérkami předmětné reportáže. Obchodní sdělení sestává 
z řady záběrů dokumentujících interiéry firmy a činnost firmy za účelem její propagace, 
včetně pochvalných výroků klientek a pracovnice firmy. Reportáž má jednoznačné 
znaky a výrazný komunikační potenciál obchodního sdělení, přičemž je účelově 
deklarovaná jako lifestylový magazín. Jde o slovní i obrazovou prezentaci služby, 
záměrně sledující reklamní cíl, přičemž tato prezentace může veřejnost uvést v omyl o 
povaze této prezentace. Rada provozovateli televizního vysílání stanovila lhůtu k 
nápravě 7 dní ode dne doručení tohoto upozornění. 

-  Rada jako orgán dozoru pro oblast regulace reklamy dle § 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 pozdějších předpisů (zákon o 
regulaci reklamy) žádá společnost Simply You Pharmaceuticals a.s., IČ 253 85 381, se 
sídlem Praha 3, Roháčova 188/37, PSČ 130 00, o podání vysvětlení dle § 137 odst. 1 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve vztahu k obsahu stížnosti ve věci obchodních 
sdělení zadavatele Simply You Pharmaceuticals a.s. Rada stanovila lhůtu k podání 
vysvětlení 20 dní ode dne doručení výzvy.  

-  Rada žádá o stanovisko Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci ve věci 
distribuce přípravků společnosti Simply You Pharmaceuticals a.s. (dle obsahu přiložené 
stížnosti).  

-  Rada v rámci své působnosti dané § 5 písm. f) a v souladu s § 59 odst. 1 zákona č. 
231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, v platném znění (dále 
jen zákon č. 231/2001Sb.), upozorňuje provozovatele FTV Prima, spol. s r. o., IČ: 
48115908, se sídlem Na Žertvách 24/132, Praha 8 - Libeň, PSČ: 180 00, na porušení § 
48 odst. 1 písm. h) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil odvysíláním 
obchodního sdělení DayDee, uvedeného jako „miniduel v pořadu Odpolední zprávy“, 
dne 9. prosince 2015 od 17:30 hodin na programu Prima, které obsahovalo tyto 
reklamní prvky: kvalitativní hodnocení („je to fakt povedený“), přímá nabídka ke koupi 
(„kupte si DayDee a budete vypadat jako já“), které byly propojeny s několikerým 
opakováním názvu parfému. Rozhovor s hercem je zaměřen z velké části na 
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představení tohoto produktu, je zdůrazněno, že jde o jedinečnou vůni, která se 
samotnému Dejdarovi velmi líbí, stejně jako jeho blízkým. Výrobek je opakovaně 
zmíněn v pozitivních konotacích. Rozhovor má tedy jednoznačné znaky a výrazný 
komunikační potenciál obchodního sdělení, přičemž je účelově deklarován jako součást 
zpravodajského pořadu. Jde o slovní a obrazovou prezentaci zboží, přičemž tato 
prezentace, záměrně sledující reklamní cíl, může veřejnost uvést v omyl o povaze této 
prezentace. Rada provozovateli televizního vysílání stanovila lhůtu k nápravě 7 dní ode 
dne doručení tohoto upozornění. 

- 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 CET 21 spol. s r.o., IČ: 45800456, sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 
1078/5, PSČ 15200, na porušení ustanovení § 31 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., jehož 
se dopustil odvysíláním pořadu Střepiny, resp. reportáže o hospitalizaci nezletilého R. 
Z., dne 13. prosince 2015 v čase 22:35 hodin na programu NOVA, kde byl prezentován 
jednostranný pohled matky nezletilého, a nebyl dán dostatečný prostor zástupcům 
psychiatrické léčebny k prezentaci svého postoje k případu, čímž se provozovatel 
dopustil porušení povinnosti poskytovat objektivní a vyvážené informace nezbytné pro 
svobodné vytváření názorů.  Rada stanovila lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení 
tohoto upozornění. 

-  Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 
Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v 
platném znění (dále jen "zákon č. 231/2001 Sb.") a v souladu s ustanovením § 62 
zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu (dále jen "zákon č. 500/2004 Sb.") vydala dne 
7. ledna 2016 toto rozhodnutí: Rada ukládá společnosti Telemedia Interactv Production 
Home Limited, sídlem Aech. Makarios III,195 Neocleous House P.C. 3030. Limassol 
Cyprus Vat: CY10147566V Company Reg. no.: HE 144566, pořádkovou pokutu podle 
ustanovení § 137 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., a to ve výši 5 000 Kč, neboť tato 
společnost bezdůvodně odepřela podat Radě vysvětlení, z jakého důvodu bylo v 
teleshoppingu Rychlá hra, vysílaném na programu Televize Barrandov dne 19. května 
2015 od 9:58 hodin, informováno prostřednictvím jednoho textu zobrazeného po celou 
dobu trvání pořadu na obrazovce „cena hovoru za 70 Kč/min vč. DPH“, a v druhém 
textu „cena hovoru za 70 Kč vč. DPH“, o které byla požádána v žádosti Rady č.j. 
RRTV/2189/2015-RUD, a znovu pak v žádosti č.j. RRTV/3373/2015-RUD. Pokuta je 
splatná ve lhůtě 30 dní ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet č. 3754-
19223001/0710, vedený u České národní banky, variabilní symbol 201551102. Rada 
nadále v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. žádá zadavatele 
teleshoppingu Rychlá hra společnost Telemedia Interactv Production Home Limited, 
sídlem Aech. Makarios III,195 Neocleous House P.C. 3030. Limassol Cyprus Vat: 
CY10147566V Company Reg. no.: HE 144566, o podání vysvětlení, z jakého důvodu 
bylo v teleshoppingu Rychlá hra, vysílaném na programu Televize Barrandov dne 19. 
května 2015 od 9:58 hodin, informováno prostřednictvím jednoho textu zobrazeného po 
celou dobu trvání pořadu na obrazovce „cena hovoru za 70 Kč/min vč. DPH“, a v 
druhém textu „cena hovoru za 70 Kč vč. DPH“. Rada stanovila lhůtu k podání vysvětlení 
20 dní ode dne doručení této opakované žádosti. 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele vysílání Barrandov 
Televizní Studio a.s., IČ: 41693311, se sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 322, PSČ 
15200, z jakého důvodu dne 6. října 2015 informoval diváky programu KINO 
BARRANDOV o tom, že bude vysílán titul Rychlá hra – naposledy titulkem se zněním 
„za chvíli Rychlá hra“v předcházejícím pořadu ve 13:23:30 hodin – zatímco do vysílání 
byl zařazen titul Chat Linka, a proč nadále obdobně pokračuje v informování diváků o 
vysílání v daném programovém okně již reálně nevysílaného titulu Rychlá hra, dále z 
jakého důvodu diváci zmíněného vydání Chat Linky dostali ve vysílání formou běžícího 
titulku se zněním „Pravidla soutěže http://calltv.com/chatlinka a www.rychlahra.org“ – 
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přičemž na každé z internetových adres jsou uvedeny odlišné Podmínky provozu linky – 
dvojznačnou informaci o fungování telefonní linky 909 90 90 99 inzerované v Chat Lince 
a jakým smluvním ujednáním mezi provozovatelem vysílání a zadavatelem 
teleshoppingu Chat Linka je ošetřeno dodatečné informování diváků na internetu, a dále 
aby vysvětlil rozdíl mezi nabídkou služby „chatovat s holkama, poslouchat povídky“ v 
běžícím titulku při vysílání titulu Chat Linka a obchodním sdělením upraveným podle § 
49 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., a to mimo jiné v kontextu vysílání Chat 
Linky se symbolem 18+ v obraze a v kontextu pravidla v bodu II. odst. 2 Podmínek 
provozu linky na adrese http://calltv.com/chatlinka: „Probíhá-li právě vysílání Pořadu a 
volající si zvolí možnost přepojení do studia, čekání na spojení je doprovázeno 
poslechem informací o lince.“, ve kterém není konkrétně specifikován charakter sdělení, 
s nimiž je bezprostředně konfrontován telefonující při čekání na spojení. 

-  Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3 
zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně 
dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje 
provozovatele Barrandov Televizní Studio a.s., IČ 41693311, sídlem Kříženeckého 
náměstí 322/5, Praha, PSČ 152 00, na porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. a) 
zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 6. října 2015 v čase od 
13:23:30 hodin byl na programu KINO BARRANDOV odvysílán teleshoppingový blok s 
názvem "Chat Linka", přičemž tento teleshoppingový blok byl do vysílání zařazen bez 
vědomí provozovatele, neboť jeho odvysílání záviselo zcela na libovůli zadavatele, a 
provozovatel tedy v dané chvíli nevysílal program na vlastní odpovědnost. Rada 
stanovila lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení upozornění.  

-  Rada se seznámila s usnesením Nejvyššího správního soudu ze dne 5. listopadu 
2015, č.j. 7 As 249/2015, kterým byl přiznán odkladný účinek kasační stížnosti 
společnosti TV CZ s.r.o., IČ 242 67 309, se sídlem Praha 1 – Staré Město, Kaprova 
42/14, PSČ 110 00, proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 20. srpna 2015, 
č.j. 8A 66/2015, jímž byla zamítnuta žaloba TV CZ s.r.o., proti rozhodnutí Rady ze dne 
24. března 2015, sp.zn. 2014/224/RUD/TV, č.j. RRTV/1394/2015-RUD, kterým byla této 
společnosti uložena pokuta ve výši 200 000 Kč za porušení ustanovení § 32 odst. 1 
písm. l) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustila tím, že na písemnou výzvu Rady 
nezapůjčila záznam vysílání programu ACTIVE TV ze dne 21. ledna 2014 z časového 
úseku od 16.00 do 23.00 hodin. 

-  Rada se seznámila s rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 20. listopadu 
2015, č. j. 4 As 126/2015 , kterým byla zamítnuta kasační stížnost proti rozsudku 
Městského soudu v Praze ze dne 21. dubna 2015 č.j. 6A 33/2015 - 47, jímž byla 
zamítnuta žaloba na zrušení správního rozhodnutí Rady sp.zn.: 2014/415/LOJ/FTV, č.j. 
LOJ/3989/2014, kterým byla společnosti FTV Prima spol. s r. o. uložena sankce ve výši 
200 000 Kč pro porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb. 
Provozovatel se porušení zákonné povinnosti dopustil odvysíláním pořadu Grimm, 
epizody Zlaté vejce, dne 25. března 2014 od 17.40 hodin na programu Prima COOL. 

-  Rada se seznámila s korespondencí Radomíra Silbera, PhD., nazvanou jako 
"Odvolání dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, proti nezákonnému a právně 
vadnému rozhodnutí Rady pro rozhlasové a televizní vysílání a nezákonnému postupu 
Rady ve věci Stížnosti na Radu pro rozhlasové a televizní vysílání a jejího předsedu Bc. 
Ivana Krejčího pro porušování zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a 
televizního vysílání a o změně dalších zákonů, zákona o správním řádu a pro hrubé 
porušování povinností Rady a porušování povinností spojených s funkcí předsedy 
RRTV, které v důsledku vede k diskriminaci stěžovatele, k neplnění povinností Rady a k 
nešetření a toleranci neobjektivního zpravodajství a publicistiky a prvků moderní 
cenzury ve vysílání České televize.“ 

-  Rada souhlasila s návrhem odpovědi na stížnost Radomíra Silbera, Ph.D. 
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AUDIOVIZUÁLNÍ MEDIÁLNÍ SLUŽBY NA VYŽÁDÁNÍ 

-  Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 4 odst. 2 písm. a) a § 5 odst. 3 
zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání, a podle 
ustanovení § 154 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, vydává na základě 
písemné žádosti společnosti Banaxi Limited ze dne 2. října 2015 toto sdělení: 
Společnost Banaxi Limited, IČ: HE 296276, se sídlem Limassol, Anexartisias & 
Kyriakou Matsi 3, PSČ 3040 Kypr, nebyla Radou dne 07. ledna 2016 zapsána do 
Evidence poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání ve smyslu 
ustanovení § 5 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na 
vyžádání.  

 

 

 

 

V Praze dne 11. 1. 2016 

Bc. Ivan Krejčí 

předseda Rady pro rozhlasové 

a televizní vysílání 

kontakt: podatelna@rrtv.cz 

274 813 830 


