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Tisková zpráva z 2. zasedání 2017, konaného dne 24. 1. 2017  

 

 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") na svém 2. zasedání 
projednala 52 bodů programu. Vyhodnotila 44 stížností diváků a posluchačů, vydala 
10 upozornění na porušení zákona, rozhodla o zahájení pěti správních řízení. Rada 
uložila pokutu provozovateli Saavedramedia spol. s r.o. ve výši 50 000,- Kč za 
neoprávněné vysílání programu TV REGINA prostřednictvím vysílačů. 
Rada na svém 2. zasedání udělila celkem tři licence, a to licenci společnosti JOE 
Media s.r.o., k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů se 
soubory technických parametrů Třebíč komín 97,6 MHz / 100 W a Jihlava centrum 
98,5 MHz / 100 W pro program HEY Radio, licenci společnosti Radiospol s.r.o. k 
provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů se souborem technických 
parametrů Břeclav 93,2 MHz / 100 W, Hodonín 91,4 MHz / 500 W a Kyjov 91,8 MHz / 
100 W pro program Radio Čas a licenci společnosti Magical roof s.r.o., k provozování 
televizního vysílání programu JOJ Cinema+1 šířeného prostřednictvím kabelových 
systémů a družice. 
 Podrobnější informace naleznete v přepisech usnesení Rady: 

 

ROZHLASOVÉ VYSÍLÁNÍ 

-  Rada udělila společnosti JOE Media s.r.o., IČ: 26152002, se sídlem Praha 4, 
Branišovská 187/16, podle § 18 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k provozování 
rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů 
Třebíč komín 97,6 MHz / 100 W a Jihlava centrum 98,5 MHz / 100 W, pro program HEY 
Radio na dobu 8 let, nejdéle však do 10. října 2025. 

-  Rada udělila společnosti Radiospol s.r.o. podle § 18 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k 
provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů se souborem technických 
parametrů Břeclav 93,2 MHz / 100 W, Hodonín 91,4 MHz / 500 W a Kyjov 91,8 MHz / 
100 W pro program Radio Čas na dobu 8 let, nejdéle však do 10. října 2025, žádost 
druhého žadatele zamítla. 

-  Rada se seznámila s předběžnou koordinací o stanovení počtu obyvatel ČR 
pokrytých programovou sítí KISS HÁDY před změnou a po změně stanoviště VKV 
kmitočtu SVITAVY KOMIN 90,8 MHz / 200 W, včetně diagramů využití rádiových 
kmitočtů dle licence Ru/11/99 a vyzývá provozovatele RADIO UNITED 
BROADCASTING s.r.o. ke sdělení, zda má Český telekomunikační úřad pokračovat v 
započaté koordinaci změny stanoviště kmitočtu SVITAVY KOMIN 90,8 MHz / 200 W na 
souřadnice: WGS 84: 16 30 45 / 49 49 21. 

-  Rada odmítla žádost společnosti Radio Kroměříž s.r.o., IČ: 29375401, se sídlem 
Kojetínská 3881/84, PSČ 767 01 Kroměříž, o udělení licence k provozování 
rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů se souborem technických 
parametrů Uherské Hradiště 101,4 MHz / 100 W, neboť ve stanovené lhůtě nebyly 
odstraněny nedostatky žádosti.  

-  Rada odmítla žádost společnosti Radio Kroměříž s.r.o., IČ: 29375401, se sídlem 
Kojetínská 3881/84, 767 01 Kroměříž o udělení licence k provozování rozhlasového 
vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Uherský 
Brod město 96,7 MHz / 100 W, neboť ve stanovené lhůtě nebyly odstraněny nedostatky 
žádosti. 

-  Rada vyhlásila licenční řízení k provozování rozhlasového vysílání šířeného 
prostřednictvím vysílačů se soubory technických parametrů Blatná 89,7 MHz / 100 W, 
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souřadnice WGS 84: 13 53 06 / 49 25 44 se lhůtou pro doručení žádostí do 28. února 
2017. 

-  Rada se seznámila s analýzou programu Radio Contact Liberec, provozovatele Radio 
Contact Liberec, spol. s r.o., z pondělí 2. 1. 2017 od 00:00 do 24:00 hodin a shledala, že 
vysílání bylo v souladu se zákonem o rozhlasovém a televizním vysílání a v souladu s 
platnými licenčními podmínkami. 

-  Rada se seznámila se stížností (č. j. RRTV/1491/2017-vra) na pořad Andělská 
dvacítka, odvysílaný dne 8. 1. 2017 od 12:07 hod. na programu Rock Zone 105,9. 

-  Rada v rámci své působnosti dané § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona č. 
231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, v platném znění, 
upozorňuje provozovatele LONDA spol. s r. o., IČ: 49241931, se sídlem Na příkopě 
859/22, Praha 11000, na porušení ustanovení § § 32 odst. 1 písm. j) zákona č. 
231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 8. 1. 2017 od 12:07 hod. odvysílal na 
programu Rock Zone 105,9 pořad Andělská dvacítka, který obsahoval vulgarismy a 
nadávky. Porušil tak povinnost nezařazovat do programů pořady a reklamy, které 
obsahují vulgarismy a nadávky, kromě uměleckých děl, v nichž je to z hlediska líčeného 
kontextu nutné; taková díla je však možné vysílat pouze v době od 22:00 hodin do 6:00 
hodin druhého dne. Rada stanovila lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení upozornění. 

-  Rada se seznámila s analýzami obchodních sdělení odvysílaných provozovateli AZ 
Media a.s. (program ROCK MAX; Zlín 89,6 MHz) dne 12. ledna 2017, RADIO UNITED 
BROADCASTING s. r. o. (program Kiss Proton; Plzeň 90,0 MHz) dne 12. ledna 2017, 
4S PRODUCITION, a.s. (program EXPRES FM; Praha 90,3 MHz) dne 12. ledna 2017, 
MEDIA BOHEMIA a.s. (program Rádio BLANÍK; Liberec-Vratislavice 107,4 MHz) dne 
12. ledna 2017, NONSTOP s.r.o. (program RÁDIO KROKODÝL; Brno 103,0 MHz) dne 
12. ledna 2017 a JUKE BOX, spol. s r. o. (program Radio Čas Rock; Ostrava město 
99,9 MHz) dne 12. ledna 2017. 

-  Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 9. prosince 2016, 
č.j. 9A 172/2016 - 44, kterým byla zamítnuta žaloba společnosti HAMCO, s.r.o. proti 
rozhodnutí Rady ze dne 19. července 2016, sp. zn. 2015/355/zab, č. j. 
RRTV/2222/2016-SPM, kterým Rada udělila společnosti MEDIA BOHEMIA a.s. licenci k 
provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů se souborem technických 
parametrů Zlín 5 88,6 MHz/100 W pro program Hitrádio Orion Morava na dobu 8 let, 
nejdéle však do 10. října 2025 a žádosti ostatních žadatelů zamítla. 

 

TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ 

-   Rada udělila společnosti Magical roof s.r.o., IČ: 048 99 784, se sídlem Pobřežní 
297/14, Karlín, 186 00 Praha 8, dle § 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci k provozování 
televizního vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů a družice na 12 let; 
název (označení) programu: JOJ Cinema+1; základní programová specifikace: 
Tematický televizní program zaměřený na mužského diváka; územní rozsah vysílání v 
kabelových systémech: kabelová síť společnosti Jiří Ouda IČ : 18379575, v rozsahu dle 
registrace č.j. sve/3315/2011 ; 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 13. ledna 2017, č.j.: 
RRTV/2047/2017-vra a doplnění žádosti ze dne 17. ledna 2017, č.j.: RRTV/2192/2017-
vra a č.j.: RRTV/2193/2017-vra.  

-  Rada vyzývá provozovatele Barrandov MUZIKA, s.r.o., IČ 267 35 679, se sídlem 
Mikuleckého 1311/8, 147 00 Praha 4, k podání vysvětlení ve věci možného ukončení 
vysílání programu Barrandov Muzika prostřednictvím družice, provozovaného na 
základě licence č.j. 3051/2015-FIA, sp. zn. 2015/684/FIA/Bar ze dne 25. 8. 2015. 

-  Rada podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb. udělila 
provozovateli Barrandov MUZIKA, s.r.o., IČ: 267 35 679, se sídlem: Praha 4, 
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Mikuleckého 1311/8, PSČ 14700, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti 
o licenci sp. zn. 2015/684/FIA/Bar, č.j. RRTV/3051/2015-FIA ze dne 25. srpna 2015 a 
sp. zn. 2015/685/FIA/Bar, č.j. RRTV/3053/2015-FIA, ze dne 25. srpna 2015, spočívající 
v převodu obchodního podílu společníka Petera Ňuňeze ve výši 49 % na Mgr. Jaromíra 
Soukupa, a s tím související změnou seznamu společníků, změnou výše vkladů i 
obchodního podílu nabývajícího společníka; v rozsahu dle podání doručeného dne 23. 
prosince 2016 pod č.j. RRTV/1379/2017-vra. 

-  Rada vzala na vědomí, že provozovateli HBO Europe s.r.o., IČ 614 66 786, se sídlem 
Praha 7, Jankovcova 1037/49, PSČ 170 00, zanikla dne 9. ledna 2017 podle § 24 písm. 
f) zákona č. 231/2001 Sb., licence k provozování televizního vysílání programu HBO 2 
šířeného prostřednictvím kabelových systémů na základě licence č.j. zem/2075/08, spis. 
zn. 2008/220/zem/HBO, ze dne 26. března 2008, na základě žádosti ze dne 4. ledna 
2017, JID 225883 - RRTV. O této skutečnosti vydává Rada osvědčení dle § 154 a násl. 
zákona č. 500/2004 Sb. 

-  Rada vzala na vědomí, že provozovateli HBO Europe s.r.o., IČ 614 66 786, se sídlem 
Praha 7, Jankovcova 1037/49, PSČ 170 00, zanikla dne 9. ledna 2017 podle § 24 písm. 
f) zákona č. 231/2001 Sb., licence k provozování televizního vysílání programu 
CINEMAX šířeného prostřednictvím kabelových systémů na základě licence č.j. 
zem/2076/08, spis. zn. 2008/227/zem/HBO, ze dne 26. března 2008, na základě žádosti 
ze dne 4. ledna 2017, JID 225883 - RRTV. O této skutečnosti vydává Rada osvědčení 
dle § 154 a násl. zákona č. 500/2004 Sb. 

-  Rada vzala na vědomí, že provozovateli HBO Europe s.r.o., IČ 614 66 786, se sídlem 
Praha 7, Jankovcova 1037/49, PSČ 170 00, zanikla dne 9. ledna 2017 podle § 24 písm. 
f) zákona č. 231/2001 Sb., licence k provozování televizního vysílání programu 
CINEMAX 2 šířeného prostřednictvím kabelových systémů na základě licence č.j. 
zem/2077/08, spis. zn. 2008/226/zem/HBO, ze dne 26. března 2008, na základě žádosti 
ze dne 4. ledna 2017, JID 225883 - RRTV. O této skutečnosti vydává Rada osvědčení 
dle § 154 a násl. zákona č. 500/2004 Sb. 

-  Rada konstatovala, že provozovateli Petr Horák, IČ: 13175378, bytem Purkyňova 25, 
568 02 Svitavy, zanikla dne 13. prosince 2016 podle § 24 písm. a) zákona č. 231/2001 
Sb., licence k provozování televizního vysílání programu CMS TV šířeného 
prostřednictvím kabelových systémů, udělená rozhodnutím Rady, č.j. Ru/217/04/2820 
ze dne 7. prosince 2004, ve znění pozdějších změn. O této skutečnosti Rada vydává 
osvědčení v souladu s ustanovením § 154 správního řádu. 

-  Rada vzala na vědomí vyjádření provozovatele SPORT 5 a.s., IČ 272 02 569, se 
sídlem Praha 1 - Těšnov 1/1059, PSČ 11000, ze dne 6. ledna 2017, č.j. 
RRTV/1483/2017-vra, ve věci upozornění na porušení zákona č.j. RRTV/3890/2016-
zem ze dne 20. prosince 2016. 

-  Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) a f) § 59 odst. 1 - 3 
zákona č. 231/2001 Sb. upozorňuje provozovatele CoopTV, telekomunikační družstvo, 
IČ 290 45 029, se sídlem K Nádraží 19/3, 190 15 Praha 9 – Satalice, na porušení 
zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že provozuje vysílání programu 
Harmonie TV prostřednictvím zvláštních přenosových systémů (online vysílání 
prostřednictvím dálkového přístupu - internetu, dostupné na 
http://www.harmonietv.eu/online-vysilani), aniž je k tomu oprávněn na základě platné 
licence k provozování vysílání šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových 
systémů dle § 25 zákona č. 231/2001 Sb. Rada provozovateli vysílání stanovila lhůtu k 
nápravě 15 dnů ode dne doručení tohoto upozornění. 

-  Rada se seznámila s vyjádřením společnosti SAT Plus, s.r.o., IČO: 260 58 952, se 
sídlem Závišova 502/5, 140 00 Praha 4 - Nusle, ve věci přerušení televizního vysílání 
programu Harmonie TV prostřednictvím kabelových systémů společnosti CoopTV, 
telekomunikační družstvo. 
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-  Rada vyzývá provozovatele CoopTV, telekomunikační družstvo, IČO: 290 45 029, se 
sídlem K nádraží 19/3, 190 15 Praha 9 - Satalice, k podání vysvětlení ve věci možného 
neoznámení technických překážek ve vysílání dle ustanovení § 32 odst. 1 písm. p) 
zákona č. 231/2001 Sb. 

-  Rada vyzývá provozovatele CoopTV, telekomunikační družstvo, IČO: 290 45 029, se 
sídlem K nádraží 19/3, 190 15 Praha 9 - Satalice, k podání vysvětlení ve věci možného 
neoznámení změn skutečností uvedených v žádosti o licenci (č.j. FIA/2103/2010, sp. zn. 
2010/481/FIA/Coo) dle ustanovení § 21 odst. 1 písm. c) a § 21 odst. 2 zákona č. 
231/2001 Sb. spočívající v uvedení územního rozsahu vysílání a způsobu technického 
zajištění vysílání programu Harmonie TV. 

-  Rada se seznámila s písemným vyjádřením provozovatele Saavedramedia spol. s 
r.o., IČ 014 42 473, se sídlem Bořivojova 1073/42, Žižkov, 130 00 Praha, ze dne 4. 
ledna 2017, č.j. RRTV/1335/2017-vra, ve věci zahájení správního řízení o odejmutí 
licence č.j. zem/4763/2013, spis. zn.: 2013/442/zem/Saa, ze dne 5. listopadu 2013, k 
provozování televizního vysílání programu TV Regina prostřednictvím družice. 

-  Rada oznamuje provozovateli Saavedramedia spol. s r.o., IČ 014 42 473, se sídlem 
Bořivojova 1073/42, Žižkov, 130 00 Praha, že bylo ukončeno dokazování ve věci 
správního řízení, zahájeného dne 20. prosince 2016, č.j. RRTV/3897/2016-zem, o 
odnětí licence, č.j. zem/4763/2013, spis. zn.: 2013/442/zem/Saa, ze dne 5. listopadu 
2013, k provozování televizního vysílání programu TV Regina, šířeného prostřednictvím 
družice. Rada sděluje provozovateli před vydáním rozhodnutí v předmětné věci, že v 
souladu s ustanovením § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., se může k podkladům 
řízení písemně vyjádřit, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení tohoto oznámení. 

-  Rada se seznámila s písemným vyjádřením provozovatele Saavedramedia spol. s 
r.o., IČ 014 42 473, se sídlem Bořivojova 1073/42, Žižkov, 130 00 Praha, ze dne 4. 
ledna 2017, č.j. RRTV/1334/2017-vra, ve věci zahájení správního řízení z moci úřední 
ze dne 20. prosince 2016, č.j. RRTV/3898/2016-zem, pro možné neoprávněné 
provozování zemského digitálního televizního vysílání program TV Regina 
prostřednictvím vysílačů. 

-  Rada uložila podle § 60 odst. 5 zákona č. 231/1001 Sb., Saavedramedia spol. s r.o., 
IČ 014 42 473, se sídlem Bořivojova 1073/42, Žižkov, 130 00 Praha, pokutu ve výši 
50 000,- Kč za provozování vysílání bez oprávnění, kterého se dopustil tím, že 
provozoval zemské digitální televizní vysílání programu TV Regina prostřednictvím 
vysílačů, aniž k tomu byl oprávněn podle tohoto nebo podle zvláštního zákona. Pokuta 
je splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí na účet č. 3754-
19223001/0710, vedený u České národní banky, variabilní symbol 20161103. 
Účastníkovi řízení se ukládá povinnost nahradit náklady řízení paušální částkou 1 000,- 
Kč podle § 79 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, a § 6 odst. 1 vyhlášky č. 
50/2005 Sb., na účet č. 3711-19223001/0710 vedený u České národní banky, variabilní 
symbol 20161103. Náhrada nákladů řízení je splatná do pěti pracovních dnů ode dne 
doručení tohoto rozhodnutí. 

-  Rada se dle ustanovení § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. seznámila s oznámením 
provozovatele TELEKO, s.r.o., IČ: 25619471, se sídlem: Pod Hvězdárnou 453, 261 01 
Příbram, o změně ostatních skutečností uvedených v přihlášce k registraci převzatého 
rozhlasového a televizního vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů, sp. zn. 
2009/333/KOZ/TEL, č.j. koz/2503/2009 ze dne 24. března 2009, ve znění pozdějších 
změn, spočívající ve změně programové nabídky, a to v jejím rozšíření o český 
rozhlasový veřejnoprávní program ČRo Regina v DAB Praha od 4. ledna 2017, v 
rozsahu dle podání č.j. RRTV/1441/2017-vra doručeného dne 9. ledna 2016. 

-  Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 
Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále 
jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, a na základě § 137 odst. 1 zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád, žádá provozovatele CET 21 spol. s r.o., IČ: 45800456, se 
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sídlem Kříženeckého nám. 1078/5, Praha 5, PSČ 152 00, o podání vysvětlení, proč bylo 
vysílání programu Nova International dne 1. listopadu 2016 v časovém intervalu 1:47 – 
5:54 hodin přerušeno přestávkou ve vysílání, přestože podmínky licence stanovují 
časový rozsah vysílání 24 hodin denně. Rada stanovila lhůtu k podání vysvětlení 15 dní 
ode dne doručení této výzvy. 

-  Rada se seznámila s analýzou kontinuálního záznamu vysílání programu CINEMAX 
2, provozovatele HBO Europe s.r.o., IČ 61 466 786, se sídlem Jankovcova 1037/49, 
PSČ 170 00 Praha 7, ze dne 11. listopadu 2016 v čase od 12:00 do 24:00 hodin. 

-  Rada se seznámila s analýzou programu Retro Music Television provozovatele 
Hudební televize, s.r.o., IČ 28938071, se sídlem Pod Klamovkou 1269/3, Praha 5, PSČ 
150 00, ze dne 8. prosince 2016 v čase od 10:00 do 22:00 hodin. 

-  Rada se seznámila s výsledky analýzy obchodních sdělení za měsíc srpen 2016. 

-  Rada v rámci své kompetence dané § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci 
reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a 
televizního vysílání, ve znění platných předpisů (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“), v 
souladu s ustanovením § 46 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „zákon č. 
500/2004 Sb.“) rozhodla zahájit se zadavatelem reklamy, BNP Paribas Personal 
Finance SA, odštěpný závod, IČ: 03814742, sídlem Karla Engliše 3208/5, Smíchov, 150 
00 Praha 5, správní řízení z moci úřední pro možné porušení § 2 odst. 3 zákona č. 
40/1995 Sb., čehož se mohl dopustit zadáním reklamního spotu „Cetelem“, 
odvysílaného dne 1. srpna 2016 v čase 6:39:13 hodin na programu NOVA, který může 
být v rozporu s dobrými mravy, neboť nepřípustně zlehčuje potřebu racionálního a 
důkladně zváženého spotřebitelského rozhodnutí, nezbytného zejména před uzavřením 
smlouvy o poskytnutí nebankovního produktu mezi spotřebitelem a poskytujícím 
subjektem, a to prostřednictvím kombinace obrazové složky a komentáře („Víte, kolikrát 
za život něco odložíme na až? Až si budu jistý, až našetříme, až budu mít práci, až 
budu mít lepší práci, až nebudu mít tolik práce, až se naučím anglicky, až dostanu 
přidáno, až zítra, až o víkendu, až od nového roku. S osobní půjčkou Cetelem nemusíte 
odkládat důležité věci na až. Máme pro vás sto padesát tisíc za dva tisíce dvě stě 
měsíčně. Zdarma nám zavolejte, nebo si nezávazně spočítejte svou půjčku na 
cetelem.cz“). Lze předpokládat, že na základě předmětné reklamy spotřebitel nabude 
dojmu, že nemá „zbytečně otálet“ a nabízených služeb využít, byť není podstatné, aby 
si takto důležité rozhodnutí dobře a náležitě promyslel. Jinými slovy, spotřebitel má 
vstoupit do smluvního vztahu a nečekat na „až“, což zcela potlačuje nutnost pečlivého 
zvážení všech okolností a možných důsledků. Navádět spotřebitele, aby jednal proti 
zásadám finanční gramotnosti, které jej mají chránit před tím, aby se nedostal do tíživé 
finanční situace, je nutno považovat za nemravné, a to tím spíš, je-li tak činěno ze 
zištných důvodů zadavatele reklamy, který sleduje jen své ekonomické zájmy, resp. 
zisk. 

-  Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 
Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále 
jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, a na základě § 137 odst. 1 zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád, žádá provozovatele Regionální televize CZ s.r.o., IČ: 
24141372, se sídlem Praha 1 - Nové Město, Navrátilova 666/7, PSČ 11000, o podání 
vysvětlení, o jaké druhy obchodních sdělení se jedná v případě obchodních sdělení s 
motivy „Tara pizzerie“, „Hello“, „Slovácké muzeum v Uherském Hradišti“ a „Region 
Slovácko“, odvysílaných dne 31. srpna 2016 v čase 19:17:04 hodin na programu 
regionalnitelevize.cz, respektive jakým programovým prvkem je motiv „Špetka 
Slovácka“ obsahující komentář „Ke sledování Špetky Slovácka vás pozvali tito partneři“, 
který uvedeným motivům bezprostředně předchází. Rada stanovila lhůtu k podání 
vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy. 

-  Rada se seznámila s následujícími podáními k obsahu televizních programů 
doručenými od 3. ledna do 16. ledna 2017: Simply You Pharmaceuticals a.s./NOVA – 
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reklama Imunit Hlíva ústřičná, 20. prosince 2016 v 22:21 hod.; Regionální televize CZ 
s.r.o./regionalnitelevize.cz – reklama Lottoland, 8. ledna 2017 v 21:21 hod.; ČESKÁ 
TELEVIZE/ČT1 – Trpaslík (1), 2. ledna 2017 v 21:00 hod. (4 podání); ČESKÁ 
TELEVIZE/ČT1 – Trpaslík (2), 9. ledna 2017 v 20:55 hod.; ČESKÁ TELEVIZE/ČT1 – 
Svět pod hlavou (1), 2. ledna 2017 v 20:00 hod.; ČESKÁ TELEVIZE/ČT1 – Pupendo, 
30. prosince 2016 v 21:30 hod.; ČESKÁ TELEVIZE/ČT1 – 168 hodin, 31. prosince 2016 
v 19:29 hod.; DONEAL, s.r.o./JOJ Cinema – 12 let v řetězech, 30. prosince 2016 v 
18:00 hod.; ČESKÁ TELEVIZE/ČT1 – Události, příspěvek „Nová opatření“, 1. ledna 
2017 v 19:00 hod.; DONEAL, s.r.o./JOJ Cinema – Angelika, 26. prosince 2016 v 11:29 
hod.; FTV Prima, spol. s r.o./Prima COOL – upoutávka Dobyvatelé rudé planety, 13. 
ledna 2017 v 17:54 hod.; CET 21 spol. s r.o./Nova Cinema – reklama Albert, 27. 
prosince 2016 v 19:10 hod.; ČESKÁ TELEVIZE/ČT :D – Nejkrásnější pohádky a Čtení 
do ouška, 7. prosince 2016 v 13:40 hod., 2. ledna 2017 v 19:40 hod., 5. ledna 2017 v 
19:40 hod.; Barrandov Televizní Studio a.s./Televize Barrandov – Naše zprávy, 
příspěvek „Pomáháme Gábině“, 14. ledna 2017 v 18:30 hod.; FTV Prima, spol. s 
r.o./Prima – Krimi zprávy, příspěvek „Agresoři měli polít souseda hořlavinou a mlátit ho 
tyčí“, 6. ledna 2017 v 19:25 hod.; ČESKÁ TELEVIZE/ČT24 – Studio ČT24, příspěvek 
„Boje o Mosul pokračují“, 12. ledna 2017 v 10:30 hod.; ČESKÁ TELEVIZE/ČT2 – Český 
žurnál: Exekuce, 25. litospadu 2016 v 21:04 hod.; ČESKÁ TELEVIZE/ČT1 – Události, 
informování o akcích konaných na výročí 17. listopadu, 17. listopadu 2016 v 19:00 hod.; 
ČESKÁ TELEVIZE/nespecifikované programy – informování o prezidentu Zemanovi; 
ČESKÁ TELEVIZE/nespecifikované programy – manipulace ve vysílání; ČESKÁ 
TELEVIZE/ČT24 – Americká volební noc, reakce na tiskovou zprávu Rady; ČESKÁ 
TELEVIZE/nespecifikované programy – přístup k politickým subjektům; ČESKÁ 
TELEVIZE/ČT24 – úroveň zpravodajství; ČESKÁ TELEVIZE a Český 
rozhlas/nespecifikované programy – údajné utajování justičního zločinu; ČESKÁ 
TELEVIZE/ČT1 – pořady vysílané na Štědrý večer 2015 a 2016 (3 podání); Barrandov 
Televizní studio a.s./KINO BARRANODV – teleshoppingový blok Linka lásky a Rychlá 
hra, 30. listopadu 2016, 17. prosince 2016 v 12:23 hod., 14. ledna 2017 v 12:33 hod. (3 
podání); CET 21 spol. s r.o./NOVA – S čerty nejsou žerty, hlasitost reklamních bloků, 
25. prosince 2016 v 20:20 hod.; FTV Prima, spol. s r.o./Prima – Věčný příběh, hlasitost 
reklamních bloků, 28. prosince 2016 v 14:30 hod.; Hyundai Motor Czech/fanda – 
reklama Hyundai i30, 25. listopadu 2016 v 21:59 hod.; ČESKÁ TELEVIZE/ČT1 - Máte 
slovo s M. Jílkovou, 12. ledna 2017 v 21:10 hod. (2 podání); ČESKÁ TELEVIZE/ČT2 – 
Nedej se, příprava pořadu; Otevřený dopis zástupců šéfredaktora ČT reagující na 
upozornění Rady. 

-  Rada v rámci své kompetence dané § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci 
reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a 
televizního vysílání, ve znění platných předpisů (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“), v 
souladu s ustanovením § 46 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „zákon č. 
500/2004 Sb.“) rozhodla zahájit se zadavatelem reklamy, společností Simply You 
Pharmaceuticals a.s., IČ: 25385381, Roháčova 188/37, Žižkov, 130 00 Praha 3, správní 
řízení pro možné porušení § 5d odst. 2 zákona č. 40/1995 Sb., dle čl. 7 odst. 3 a 4 
písm. a) Nařízení EP a Rady (EU) č. 1169/2011, kterým se stanoví, že informace o 
potravině nesmějí připisovat jakékoli potravině vlastnosti umožňující zabránit určité 
lidské nemoci, zmírnit ji nebo ji vyléčit, ani na tyto vlastnosti odkazovat, včetně 
související reklamy, a to odvysíláním reklamy Imunit Hlíva ústřičná 800 mg dne 20. 12. 
2016 od 22:31:45 hodin na programu Nova, neboť z obsahu obchodního sdělení 
jednoznačně vyplývá, že přípravek je určen pro vyléčení onemocnění, případně jeho 
prevenci. V obraze dochází k ztvárnění osoby s projevy onemocnění, současně je pak 
deklarován, byť kontextově, účinek přípravku na onemocnění. Kontext vyplývá z 
uvedení tvrzení, že přípravek napomáhá komplexně udržovat obranyschopnost a 
přirozenou imunitní odpověď.  
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-  Rada v rámci své kompetence dané § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci 
reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a 
televizního vysílání, ve znění platných předpisů (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“), v 
souladu s ustanovením § 46 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „zákon č. 
500/2004 Sb.“) rozhodla zahájit se šiřitelem reklamy, společností Regionální televize CZ 
s.r.o., se sídlem Navrátilova 666/7, 110 00 Praha 1, IČ: 24141372, správní řízení z moci 
úřední, neboť šířením reklamy Lottoland, propagující hazardní hry, která byla 
odvysílána dne 8. 1. 2017 od 21:21:34 hodin na programu regionalnitelevize.cz, se 
dopustil možného porušení § 2 odst. 1 písm. f) zákona č. 40/1995 Sb., dle kterého se 
zakazuje reklama na loterie a jiné podobné hry, které nebyly povoleny nebo oznámeny 
podle zvláštního předpisu, kterým je zákon č. 202/1990, o loteriích a jiných podobných 
hrách; v souladu s ustanovením § 6b odst. 2 zákona č. 40/1995 Sb., upravujícím 
zodpovědnost šiřitele za šíření reklamy na loterie a jiné podobné hry, které nebyly 
povoleny nebo oznámeny podle zvláštního právního předpisu. 

-  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, sídlem Pobřežní 297/14, Praha 8, PSČ 
186 00, na porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., neboť se 
odvysíláním filmu 12 let v řetězech, dne 30. prosince 2016 od 18:00 hodin na programu 
JOJ Cinema, dopustil porušení povinnosti nezařazovat v době od 6:00 hodin do 22:00 
hodin pořady a upoutávky, které by mohly ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj 
dětí a mladistvých, konkrétně tím, že uvedený film, který byl odvysílán v čase, kdy 
mohou být u obrazovky děti, obsahoval (v čase 01:10:35 – 01:12:16 hodin od začátku 
pořadu) scénu znázorňující bičování ženy – černošské otrokyně. Popisovaná scéna, 
která trvala více než pět minut, sugestivním způsobem zachycovala brutální násilí 
páchané na bezmocné oběti, přičemž utrpení, které oběť po celou dobu prožívala, 
působilo značně realisticky a tísnivě. Zhlédnutí pořadu tak mohlo u nezletilých osob 
vyvolat psychický otřes a následné trvalejší stavy úzkosti, a tím ohrozit jejich psychický 
vývoj. Rada stanovila lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení upozornění.  

-  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 ČESKÁ TELEVIZE, IČ 00027383, sídlem Kavčí hory, Praha 4, PSČ 
14070, o podání vysvětlení, z jakého důvodu v rámci zpravodajské relace Události, 
odvysílané dne 1. ledna 2017 od 19:00 hodin na programu ČT1, resp. v průběhu 
zpravodajské reportáže reflektující nová legislativní opatření (v čase 29:18 minut od 
začátku pořadu), prezentoval tzv. protikuřácký zákon převážně jako omezení dopadající 
nežádoucím způsobem na provozovatele i návštěvníky restauračních zařízení. Rada 
stanovila lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.  

-  Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 
Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále 
jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, v souladu s ustanovením § 46 zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, rozhodla zahájit s provozovatelem 
Barrandov MUZIKA, s.r.o., IČ: 26735679, se sídlem Mikuleckého 1311/8, Praha, PSČ: 
14700, správní řízení z moci úřední pro možné porušení licenčních podmínek, kterého 
se dopustil tím, že dne 19. ledna 2017 odvysílal program BARRANDOV MUZIKA pod 
názvem „family barrandov bylo dříve muzika barrandov“, ačkoli podle v daném období 
platných licenčních podmínek měl být program vysílán pod názvem BARRANDOV 
MUZIKA. 

-  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. 
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500/2004 Sb., správní řád (dále jen "zákon č. 500/2004 Sb.") vydala dne 24. ledna 2017 
toto rozhodnutí: Rada vydává provozovateli Obec Hať, IČ: 635511, Lipová 357/86, Hať, 
PSČ 747 16, souhlas se změnou licenčních podmínek licence sp.zn. 
2015/449/zem/Obe, č.j. RRTV/2235/2015-zem, k provozování televizního vysílání 
programu INFO HAŤ, šířeného prostřednictvím kabelových systémů, spočívající v 
úpravě dalších programových podmínek, a to dle žádosti provozovatele doručené Radě 
dne 27. prosince 2016, č.j. RRTV/2017/51-01/rud. 

-  Rada na základě ustanovení § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále 
jen zákon č. 231/2001 Sb.) a podle ustanovení § 66 odst. 2 a ustanovení § 76 zákona č. 
500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen zákon č. 500/2004 Sb.), vydala 
toto usnesení: Rada zastavuje správní řízení vedené s provozovatelem Barrandov 
Televizní Studio a.s., IČ 41693311, se sídlem Praha, Kříženeckého náměstí 322/5, PSČ 
152 00, pro možné porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., 
podle něhož je provozovatel vysílání povinen provozovat vysílání vlastním jménem, na 
vlastní účet a na vlastní odpovědnost a nést odpovědnost za obsah vysílání, neboť dne 
05. 06. 2016 od 18:30 odvysílal na programu Televize Barrandov pořad Naše zprávy, 
jehož součástí byla i reportáž s názvem Bioplynová stanice všem navzdory, neboť 
obsah reportáže, potažmo zpravodajského pořadu, závisel na libovůli dodavatele 
zpravodajství a provozovatel tedy v dané chvíli nevysílal program na vlastní 
odpovědnost, neboť se porušení zákona neprokázalo, čímž odpadl důvod pro vedení 
správního řízení. 

-  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, se sídlem Praha, 
Kříženeckého náměstí 322/5, PSČ 152 00, o podání vysvětlení, na základě jakých 
zdrojů uvádí v reportáži s názvem Bioplynová stanice všem navzdory, odvysílané v 
rámci pořadu Naše zprávy dne 5. 6. 2016 od 18.30 hod. na programu Televize 
Barrandov, že vlastník bioplynové stanice, Pavel Voltr, byl vynalézavý a schvalovací 
proces (stavby) obešel takzvanou veřejnoprávní smlouvou, pokud veřejnoprávní 
smlouva vznikla v době, kdy Pavel Voltr nebyl předsedou představenstva společnosti, 
která stavbu vlastní, tj. nebyl osobou oprávněnou jednat za stavebníka bioplynové 
stanice v Heřmánkovicích a zároveň, aby tvrzené skutečnosti doložil. Rada stanovila 
lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy. 

-  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 jakého důvodu v rámci 
pořadu Očima Josefa Klímy, odvysílaného dne 4. října 2016 od 22:15 hodin na 
programu Prima, konkrétně pak v rámci reportáže „Neurorestart“, neumožnil zástupci 
společnosti Neurorestart institut, Jiřímu Vokáčovi Čmolíkovi, reagovat na výtky vůči 
fungování programu „neurorestart“, formulované oslovenými odborníky, tak, aby měli 
diváci k dispozici veškeré potřebné informace k vytvoření vlastního nezávislého názoru 
na probíranou problematiku. 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele Město Roudnice nad 
Labem, IČ: 264334, se sídlem Karlovo náměstí 21/0, 41301 Roudnice nad Labem, v 
jakém obchodním vztahu je se subjekty Fyzioterapie 3R Alena a Tereza Svobodová, 
Lékárna U Anděla, Cukrárna Siesta, České středohoří, PROPLUS, Kulturní zařízení 
města Roudnice nad Labem, Město Roudnice nad Labem, Květiny Anela, DANCE 
ARTS AGENCY v souvislosti s odvysíláním příspěvku o tanečních kurzech a tanečních 
akcích v KD v Roudnici nad Labem, zařazeným do rotující smyčky odvysílané dle 
vyjádření provozovatele ve dnech 5. – 6. 10. 2016 od 00.00 do 24.00 hod. na programu 
MIS, respektive z jakého důvodu byly v příspěvku prezentovány tyto subjekty formou 
obchodního sdělení, konkrétně formou injektáže s jejich logy a názvy, a dále v jakém 
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obchodním vztahu je se subjekty-partnery automobilového závodu Buggyra Racing 
(Holba, Monsaz, Starbag, Zubr, Dálniční stavby Praha, Kadamo, Vladimír Dostál – 
zemní práce, autodoprava, s.r.o., IPODEC, HOLOUBEK ENERGO, KAREL 
HOLOUBEK – Trade Group a.s., POWER HOLOUBEK, POWERTECH SYSTEMS, 
SYNER, IP stav, NUTREND ad.) v souvislosti s odvysíláním příspěvku o 
automobilovém závodu Buggyra Racing, zařazeným do rotující smyčky odvysílané dle 
vyjádření provozovatele ve dnech 5.– 6.10. 2016 od 00.00 do 24.00 hod. na programu 
MIS, respektive z jakého důvodu byly v příspěvku prezentovány tyto subjekty formou 
obchodního sdělení, konkrétně zveřejněním jejich log v závěru příspěvku.  

-  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 Roudnice nad Labem, IČ: 264334, se 
sídlem Karlovo náměstí 21/0, 41301 Roudnice nad Labem, na porušení ustanovení § 48 
odst. 1 písm. h) zákona č. 231/2001 Sb., neboť prezentace subjektů Fyzioterapie 3R 
Alena a Tereza Svobodová, Lékárna U Anděla, Cukrárna Siesta, České středohoří, 
PROPLUS, Květiny Anela, DANCE ARTS AGENCY v souvislosti s odvysíláním 
příspěvku o tanečních kurzech a tanečních akcích v KD v Roudnici nad Labem, 
zařazeným do rotující smyčky odvysílané dle vyjádření provozovatele ve dnech 5. –  6. 
10. 2016 od 00.00 do 24.00 hod. na programu MIS, respektive prezentace subjektů 
Holba, Monsaz, Starbag, Zubr, Dálniční stavby Praha, Kadamo, Vladimír Dostál – 
zemní práce, autodoprava, s.r.o., IPODEC, HOLOUBEK ENERGO, KAREL 
HOLOUBEK – Trade Group a.s., POWER HOLOUBEK, POWERTECH SYSTEMS, 
SYNER, IP stav, NUTREND ad., v souvislosti s odvysíláním příspěvku o automobilovém 
závodu Buggyra Racing, zařazeným do rotující smyčky odvysílané dle vyjádření 
provozovatele ve dnech 5. – 6. 10. 2016 od 00.00 do 24.00 hod. na programu MIS, 
sledovala reklamní cíl ve prospěch těchto subjektů a zároveň došlo k uvedení diváků 
(veřejnosti) v omyl, neboť reklamní prezentace daných subjektů byla ukryta v pořadech, 
nemajících komerční charakter. Rada stanovila lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení 
tohoto upozornění. 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele vysílání Město Roudnice 
nad Labem, IČ: 264334, se sídlem Karlovo náměstí 21/0, 41301 Roudnice nad Labem, 
z jakého důvodu na žádost Rady o zaslání záznamu vysílání programu MIS ze dnů 5.–
6. 10. 2016 od 00.00 hod. do 24.00 hod., tj. ze dvou dnů, zaslal 24hodinový záznam 
vysílání, pokud licenční podmínky uvádějí časový rozsah vysílání programu 24 hodin 
denně, a dále jakým způsobem jsou zastoupeny ve vysílání programu MIS bloky/pořady 
Magazín z Roudnice nad Labem a Magazín Plus uvedené v licenčních podmínkách 
programu. 

-  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 Město Roudnice nad Labem, IČ: 264334, se sídlem Karlovo náměstí 
21/0, 41301 Roudnice nad Labem, na porušení licenčních podmínek licence ze dne 25. 
srpna 2015, č.j. RRTV/2998/2015-zem, sp.zn. 2015/650/zem/Měs, kterého se dopustil 
tím, že ve dnech 5.-6. října 2016 odvysílal na programu MIS bloky „Magazín z Roudnice 
nad Labem“ a „Magazín Plus“, jejichž stopáž ani zařazení ve vysílacím schématu 
neodpovídaly platným licenčním podmínkám. Rada stanovila lhůtu k nápravě 60 dní ode 
dne doručení upozornění. 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele Město Roudnice nad 
Labem, IČ: 264334, se sídlem Karlovo náměstí 21/0, 41301 Roudnice nad Labem, 
jakým způsobem ve vysílání programu MIS naplňuje ustanovení § 31 odst. 3 zákona č. 
231/2001 Sb., konkrétně jakým způsobem jsou ve vysílání zprostředkovávány kromě 
promluv a názorů starosty města Roudnice nad Labem názory dalších politických 
subjektů, zejména pak jakým způsobem byl dán prostor dalším politickým subjektům ve 
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vysílání předcházejícím volbám do krajských zastupitelstev konaných dne 7. a 8. října 
2016.  

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele FILM EUROPE, s. r. o., 
jakým způsobem naplňuje licenční podmínky programu MUZIKA CS v oblasti 
dodržování programového schématu, konkrétně při vysílání nočních hudebních bloků. 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele FILM EUROPE, s. r. o, k 
časovému rozsahu reklamních bloků zařazovaných do vysílání programu MUZIKA CS 
dne 2. září 2016 v čase mezi 1.00 a 4.00 hod. 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele FILM EUROPE, s. r. o., 
jakým způsobem naplňuje licenční podmínky programu DOKU CS v oblasti dodržování 
programového schématu, konkrétně při vysílání filmů a nočních repríz vysílání. 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele FILM EUROPE, s. r. o., k 
časovému rozsahu reklamních bloků zařazovaných do vysílání programu DOKU CS 
dne 2. září 2016 v čase mezi 1.00 a 4.00 hod. 

-  Rada se seznámila s reakcí provozovatele Barrandov Televizní Studio a. s. 
doručenou dne 22. 12. 2016 na upozornění č.j. RRTV/3682/2016-LOJ na porušení § 32 
odst. 1 písm. j) zákona č. 231/2001 sb., jehož se dopustil odvysíláním pořadu 
Nebezpečné vztahy dne 19. 11. 2016, a který obsahoval vulgarizmy. 

-  Rada se seznámila s usnesením Ústavního soudu ze dne 29. listopadu 2016, č.j. II. 
ÚS 3485/16, kterým byla odmítnuta ústavní stížnost společnosti TV CZ s.r.o., IČ: 
24267309, se sídlem Kaprova 42/14, 110 00 Praha, proti rozsudku Nejvyššího 
správního soudu ze dne 25. srpna 2016, č.j. 9 As 172/2015, proti rozsudku Městského 
soudu v Praze ze dne 26. června 2015, č.j. 3A 45/2015, a proti rozhodnutí Rady ze dne 
24. března 2015, č.j. RRTV/1465/2015-RUD, kterým byla této společnosti uložena 
pokuta ve výši 300 000,- Kč za porušení ustanovení § 48 odst. 1 písm. b) zákona č. 
231/2001 Sb., kterého se dopustila odvysíláním teleshoppingového bloku EZO.TV dne 
9. listopadu 2014 od 12.00 hod. na programu ACTIVE TV, který předkládal tvrzení o 
zdravotním stavu volajících jako fakta, čímž podporoval chování ohrožující zdraví, 
přičemž někteří diváci si zjištění a rady protagonistky mohli vyložit jako náhradu 
lékařské péče a zanedbat tak prevenci či léčbu třeba i závažných onemocnění. 

-  Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 7. prosince 2016 
č.j. 9 A 129/2016, kterým bylo zrušeno správní rozhodnutí Rady sp.zn.: 
2014/356/LOJ/FTV, č.j. RRTV/950/2016-LOJ ze dne 3. 5. 2016, jímž byla uložena 
sankce provozovateli FTV Prima, spol. s r.o. ve výši 200 000,- Kč pro porušení 
ustanovení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., které stanovuje povinnost 
nezařazovat v době od 06:00 hodin do 22:00 hodin pořady a upoutávky, které by mohly 
ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých. Provozovatel se 
porušení zákonné povinnosti dopustil odvysíláním pořadu Grimm, epizody Krysař, dne 
11. března 2014 od 7:45 hodin na programu Prima COOL, který ohrozil psychický a 
mravní vývoj dětí a mladistvých, konkrétně tím, že uvedený pořad, který byl vysílán v 
úseku od 6:00 hodin do 22:00 hodin, kdy mohou být u obrazovky děti, obsahoval scény, 
kdy mrtvého učitele nalezne kolegyně (v čase 04:53-04:55 od začátku záznamu), scéna 
ohledávání místa činu (v čase 06:10-06:45 od začátku záznamu) a záběry zohaveného 
těla ve scéně z pitevny (v čase 14:38-15:43 od začátku záznamu). Předmětné scény 
obsahují záběry na brutálně zavražděného člověka, zobrazují znetvořené lidské 
pozůstatky. Rovněž detaily zohaveného těla na pitevně jsou ztvárněny naturalisticky s 
vysokou mírou drastičnosti a děsivosti. Dětský divák, který není schopen odlišovat fikci 
od reality a distancovat se od děje, může být zhlédnutým obsahem šokován. 
Následkem pro dětského diváka může být vyvolání psychického otřesu a traumatizace, 
či snížení citlivosti vůči násilí nebo povzbuzení vlastní agrese. 

-  Rada souhlasila s podáním kasační stížnosti proti rozsudku Městského soudu v Praze 
ze dne 7. prosince 2016, č.j. 9 A 129/2016, kterým bylo zrušeno správní rozhodnutí 
Rady sp.zn.: 2014/356/LOJ/FTV, č.j. RRTV/950/2016-LOJ ze dne 3. 5. 2016, jímž byla 
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uložena sankce provozovateli FTV Prima, spol. s r.o. ve výši 200 000,- Kč pro porušení 
ustanovení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., které stanovuje povinnost 
nezařazovat v době od 06:00 hodin do 22:00 hodin pořady a upoutávky, které by mohly 
ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých. Provozovatel se 
porušení zákonné povinnosti dopustil odvysíláním pořadu Grimm, epizody Krysař, dne 
11. března 2014 od 7:45 hodin na programu Prima COOL, který ohrozil psychický a 
mravní vývoj dětí a mladistvých, konkrétně tím, že uvedený pořad, který byl vysílán v 
úseku od 6:00 hodin do 22:00 hodin, kdy mohou být u obrazovky děti, obsahoval scény, 
kdy mrtvého učitele nalezne kolegyně (v čase 04:53-04:55 od začátku záznamu), scéna 
ohledávání místa činu (v čase 06:10-06:45 od začátku záznamu) a záběry zohaveného 
těla ve scéně z pitevny (v čase 14:38-15:43 od začátku záznamu). Předmětné scény 
obsahují záběry na brutálně zavražděného člověka, zobrazují znetvořené lidské 
pozůstatky. Rovněž detaily zohaveného těla na pitevně jsou ztvárněny naturalisticky s 
vysokou mírou drastičnosti a děsivosti. Dětský divák, který není schopen odlišovat fikci 
od reality a distancovat se od děje, může být zhlédnutým obsahem šokován. 
Následkem pro dětského diváka může být vyvolání psychického otřesu a traumatizace, 
či snížení citlivosti vůči násilí nebo povzbuzení vlastní agrese.  

-  Rada se seznámila s rozsudkem Nejvyššího správního soudu č.j. 2 As 2254/2016-39 
ze dne 15. 12. 2016, jímž byla zamítnuta kasační stížnost provozovatele DONEAL, s. r. 
o. proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 23. června 2016, č.j. 8 A 57/2016-
43-46, jímž byla zamítnuta žaloba proti správnímu rozhodnutí sp.zn.: 
2015/786/LOJ/DON, č.j. RRTV/19/2016-LOJ, kterým byla provozovateli DONEAL, s. r. 
o. uložena sankce ve výši 200 000,- Kč za porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. l) 
zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že nezapůjčil Radě záznam vysílání 
programu JOJ Cinema ze dne 9. července 2015 z časového úseku od 11:30 do 14:00 
hodin, a neposkytl ani záznam vysílání ze dne 9. srpna 2015 z časového úseku od 
11:30 do 14:00 hod., který byl stanoven jako alternativní v rámci vydaného upozornění 
na porušení zákona č.j. RRTV/3071/2015-LOJ. 

-  Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze č. j. 9A 26/2013 – 73 ze 
dne 23. září 2016, kterým byla zamítnuta žaloba proti rozhodnutí Rady ze dne 13. 11. 
2012, Sp. zn./Ident: 2012/487/had/All, č. j. had/4041/2012, o uložení pokuty společnosti 
Allivictus s.r.o., za porušení § 5d odst. 2 písm. d) zákona č. 40/1995 Sb., ke kterému 
došlo odvysíláním obchodního sdělení na produkt Allivictus, s premiérou vysílání dne 
12. listopadu 2011 od 2:33:26 hodin na programu Prima televize. Městský soud 
současně rozhodl o moderování výše pokuty na 800 000,- Kč. 

-  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 § 106 odst. 3 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) a § 156 zákona 
č. 280/2009 Sb., daňový řád vydala dne 24. ledna 2017 toto usnesení: Rada postupuje 
místně příslušnému správci daně žádost společnosti Allivictus s.r.o. - Žádost o 
posečkání s úhradou pokuty dle § 156 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, doručené 
Radě dne 9. ledna 2017 pod č.j. RRTV/1463/2017-vra, neboť Rada není věcně 
příslušným orgánem v předmětné věci. 

-  Rada vrací společnosti Allivictus s.r.o. poplatek ve výši 400,- Kč, který byl složen na 
účet Rady, neboť důvod pro složení uvedené platby nevznikl. 

 

AUDIOVIZUÁLNÍ MEDIÁLNÍ SLUŽBY NA VYŽÁDÁNÍ 

-  Rada na základě ustanovení § 4 odst. 1 a odst. 2 písm. b) a 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 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 toto usnesení: Rada zastavuje správní řízení vedené s 
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poskytovatelem SAT Plus, s.r.o., IČ 26058952, se sídlem Závišova 502/5, Praha 4, PSČ 
140 00, neboť Radě nepředložil do 30 dnů ode dne uplynutí sledovaného období zprávu 
o způsobu plnění povinnosti podle § 7 odst. 1, 2 zákona č. 132/2010 Sb. ve sledovaném 
období, v níž označí zvolený způsob podpory evropských děl a uvede konkrétní údaje o 
splnění povinnosti a tuto zprávu neposkytl ani v dodatečně stanovené lhůtě k nápravě v 
rámci vydaného upozornění na porušení zákona, neboť v průběhu správního řízení 
došlo k nápravě vytýkaného stavu a odpadl tak důvod správního řízení. 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením poskytovatele ZAK TV s.r.o., IČ 
64835669, se sídlem Prokopova 166/26, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň, jakým 
způsobem plní povinnost plynoucí z § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 132/2010 Sb., 
konkrétně, jakým způsobem umožňuje uživatelům služby R1 ZAK, umístěné na 
internetové adrese www.r1zak.cz, snadný, přímý a trvalý přístup k informaci o tom, že 
orgánem dohledu nad poskytováním audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání je 
Rada. 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením poskytovatele Oldřich Bíla - TIRIS, IČ: 
167 94 524, se sídlem Hradec Králové, Pod Zámečkem 383, PSČ 500 03, jakým 
způsobem plní povinnost plynoucí z § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 132/2010 Sb., 
konkrétně, zda je nemožnost zobrazení internetových stránek na adrese www.tv-
hradec.cz pouze dočasná, či zda poskytování příslušné audiovizuální mediální služby 
na vyžádání TV Hradec bylo ukončeno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Praze dne 26. 1. 2017 

Bc. Ivan Krejčí 

předseda Rady pro rozhlasové 

a televizní vysílání 

kontakt: podatelna@rrtv.cz 

274 813 830 


