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Tisková zpráva z 12. zasedání, konaného dne 21. 6. 2016  

 

 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") na svém 12. zasedání 
projednala 48 bodů programu. Vyhodnotila 37 stížností diváků a posluchačů, vydala 10 
upozornění na porušení zákona. Rozhodla o zahájení jednoho správního řízení.  

Rada udělila tři licence k provozování televizního vysílání, a to společnosti MTV 
NETWORKS s.r.o., k provozování televizního vysílání programu Comedy Central 
šířeného prostřednictvím družice a společnosti AMC Networks Central Europe s.r.o. 
licence k provozování televizního vysílání programu AMC CHANNEL ROMANIA 
šířeného prostřednictvím družice a k provozování televizního vysílání programu AMC 
CHANNEL SLOVENIA šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových systémů. Rada 
udělila společnosti MEDIA BOHEMIA a.s. licenci k provozování rozhlasového vysílání 
prostřednictvím vysílačů se soubory technických parametrů Ústí nad Labem 99,3 MHz / 
100 W pro program Rock Radio. 

Na 12. zasedání proběhlo veřejné slyšení v licenčním řízení o udělení licence k 
provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů, a to 
prostřednictvím souborů technických parametrů Blansko 97,2 MHz / 100 W; Lovosice 
97,0 MHz / 100 W; Teplice 87,6 MHz / 100 W; Uherský Brod 95,6 MHz / 100 W. 

Podrobnější informace naleznete v přepisech usnesení Rady: 

 

 

ROZHLASOVÉ VYSÍLÁNÍ 

-  Rada na veřejném slyšení v řízení o udělení licence k provozování rozhlasového 
vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů se soubory technických parametrů Blansko 
97,2 MHz / 100 W; Lovosice 97,0 MHz / 100 W; Teplice 87,6 MHz / 100 W; Uherský 
Brod 95,6 MHz / 100 W projednala se žadatelem otázky týkající se jeho programové 
skladby. 

-  Rada udělila společnosti MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 26765586, se sídlem 
Koperníkova 794/6, 120 00 Praha 2, podle § 18 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k 
provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů se soubory technických 
parametrů Ústí nad Labem 99,3 MHz / 100 W pro program Rock Radio na dobu 8 let, 
nejdéle však do 10. října 2025. 

-  Rada podle ustanovení § 39 odst. 2 správního řádu prodloužila žadateli RTV Cheb, k. 
s. se sídlem Dlouhá 10/42, 350 02 Cheb, identifikační číslo 18233651, lhůtu k 
odstranění nedostatků žádosti o udělení předchozího souhlasu se změnou skutečností 
uvedených v žádosti o licenci o 60 dnů, tj. do 25. srpna 2016. 

- Rada vyhlásila licenční řízení k provozování rozhlasového vysílání šířeného 
prostřednictvím vysílačů se soubory technických parametrů Pelhřimov 99,6 MHz / 100 
W, souřadnice WGS 84: 15 12 33 / 49 25 46 a Hodonín Doly 105,6 MHz / 100 W, 
souřadnice WGS 84: 17 07 36 / 48 50 41, se lhůtou pro doručení žádostí do 26. 
července 2016.  

-  Rada se seznámila s podnětem veřejné ochránkyně práv týkajícího se soutěže "Fajn 
lyžák" organizované společností MEDIA MARKETING SERVICES a.s. 

- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání v rámci své působnosti dané § 5 písm. a) a f) 
a § 59 odst. 1-3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního 
vysílání, v platném znění, upozorňuje provozovatele MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 
26765586, se sídlem Praha 2, Koperníkova 794/6, PSČ 12000, na porušení ustanovení 
§ 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že ve vysílání 
v období od 1. prosince 2015 do 13. prosince 2015 nabádal na programu Fajn rádio 
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(97,20 MHz Praha) žáky k natočení nachytávky učitelů a podmiňoval tím účast ve 
vyhlášené soutěži Fajn lyžák, čímž mohlo dojít k ohrožení mravního vývoje dětí a 
mladistvých. Rada stanovila lhůtu k nápravě 15 dní ode dne doručení upozornění. 

-  Rada se seznámila se stížnostmi na nespisovný jazyk ve vysílání programu Český 
rozhlas Dvojka, na vydání pořadu Dvacet minut Radiožurnálu ze dne 2. 6. 2016, na 
úryvek z pořadu MaXXimum muziky ze dne 28. 2. 2016 na programu EVROPA 2, na 
souběh funkcí redaktorky zpravodajství a tiskové mluvčí, resp. úryvek z pořadu Ranní 
show EVROPY 2 z 8. 6. 2016 a s obecně formulovanou stížností na informování o 
měření radary.  

-  Rada se seznámila s analýzou pořadu eRKo odvysílaného dne 29. 5. 2016 na 
programu Český rozhlas Dvojka, s analýzou pořadu Dvacet minut Radiožurnálu ze dne 
2. 6. 2016, s analýzou úryvku pořadu MaXXimum muziky odvysílaného dne 28. 5. 2016 
na programu EVROPA 2 a s analýzou části pořadu Ranní show EVROPY 2 ze dne 8. 6. 
2016.  

-  Rada se seznámila s analýzami obchodních sdělení odvysílaných provozovateli 
LONDA spol. s r. o. (program RÁDIO IMPULS; 92,1 MHz Liberec) dne 6. června 2016, 
MAX LOYD, s.r.o. (program DANCE RADIO; 102,9 MHz Praha-Jinonice) dne 6. června 
2016, MEDIA BOHEMIA a.s. (program Rock Radio; 89,0 MHz Plzeň) dne 6. června 
2016, NONSTOP s.r.o. (program RÁDIO KROKODÝL; 103,0 MHz Brno) dne 6. června 
2016 a První rozhlasová s.r.o. (program Oldies rádio; 103,7 MHz Praha) dne 6. června 
2016. 

-  Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 26. dubna 2016, 
č.j. 8A 19/2016 – 45-49, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady ze dne 18. listopadu 
2015, sp. zn. 2015/355/zab, č. j. RRTV/4418/2015-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 Hitradio Orion Morava na dobu 8 let, nejdéle však do 10. října 2025 a 
žádosti ostatních žadatelů zamítla. 

-  Rada souhlasila s podáním kasační stížnosti proti rozsudku Městského soudu v Praze 
ze dne 26. dubna 2016, č.j. 8A 19/2016 – 45-49. 

 

TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ 

-  Rada udělila společnosti MTV NETWORKS s.r.o., IČ: 289 70 438, se sídlem Praha 4, 
Na strži 65/1702, PSČ 140 62, dle § 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci k provozování 
televizního vysílání šířeného prostřednictvím družice na 12 let; název (označení) 
programu: Comedy Central; základní programová specifikace: Televizní program 
zaměřený na americkou produkci komediálních pořadů; výčet států, na jejichž území má 
být vysílání zcela nebo převážně směřováno: Rumunsko; hlavní jazyk vysílání: 
rumunština; časový rozsah vysílání: 24 hodin denně, dle žádosti, ze dne 25. května 
2016, č.j.: RRTV/4095/2016-P a doplnění žádosti ze dne 26. května 2016, č.j.: 
RRTV/4154/2016-P.  

-  Rada informuje regulační orgán členských států Evropské unie, tj. Rumunska, na 
jehož území bude televizní vysílání zcela nebo převážně směřováno o udělení licence 
společnosti MTV NETWORKS s.r.o., IČ: 289 70 438, se sídlem Praha 4, Na strži 
65/1702, PSČ 140 62, k televiznímu vysílání programu Comedy Central, šířeného 
prostřednictvím družice se základní programovou specifikací: Televizní program 
zaměřený na americkou produkci komediálních pořadů.  

-  Rada udělila společnosti AMC Networks Central Europe s.r.o., IČ 271 12 501, se 
sídlem Praha 8 - Karlín, Pobřežní 620/3, PSČ 186 00, dle § 25 zákona č. 231/2001 Sb., 
licenci k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím družice na 12 let; 
označení (název) programu: AMC CHANNEL ROMANIA; základní programová 
specifikace: Filmy a seriály klasické a televizní kinematografie všech žánrů vyrobené 
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zejména v USA; výčet států, na jejichž území má být vysílání zcela nebo převážně 
směřováno: Rumunsko, Moldavsko; hlavní jazyk vysílání: rumunský jazyk; časový 
rozsah vysílání: 24.00 hodin denně, dle žádosti ze dne 6. června 2016, č.j.: 
RRTV/4414/2016-P.  

-  Rada informuje regulační orgán členských států Evropské unie, tj. Rumunska, na 
jehož území bude televizní vysílání zcela nebo převážně směřováno o udělení licence 
společnosti AMC Networks Central Europe s.r.o., IČ 271 12 501, se sídlem Praha 8 - 
Karlín, Pobřežní 620/3, PSČ 186 00, k televiznímu vysílání programu AMC CHANNEL 
ROMANIA šířeného prostřednictvím družice se základní programovou specifikací: Filmy 
a seriály klasické a televizní kinematografie všech žánrů vyrobené zejména v USA.  

-  Rada udělila společnosti AMC Networks Central Europe s.r.o., IČ 271 12 501, se 
sídlem Praha 8 - Karlín, Pobřežní 620/3, PSČ 186 00, dle § 25 zákona č. 231/2001 Sb. 
licenci k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím zvláštních 
přenosových systémů na 12 let; označení (název) programu: AMC CHANNEL 
SLOVENIA; základní programová specifikace: Filmy a seriály klasické a televizní 
kinematografie všech žánrů vyrobené zejména v USA; výčet států, na jejichž území má 
být vysílání zcela nebo převážně směřováno: Slovinsko; hlavní jazyk vysílání: slovinský 
jazyk; časový rozsah vysílání: 24 hodin denně; Identifikace přenosového systému: 
Vysílání prostřednictvím uzavřeného okruhu vláken, dvoubodový spoj mezi BIX 
(Budapest Internet Exchange) a UPC Telemach; Informace o přístupu k vysílání: 
Individuální příjem signálu prostřednictvím optických vláken slovinskými operátory z 
datového centra UPC Telemach d.o.o., v rozsahu žádosti ze dne 8. června 2016, č.j.: 
RRTV/4483/2016-P, ve znění upřesnění ze dne 14. června 2016, č.j.: RRTV/4619/2016-
P.  

-  Rada informuje regulační orgán členských států Evropské unie, tj. Slovinska, na jehož 
území bude televizní vysílání zcela nebo převážně směřováno o udělení licence 
společnosti AMC Networks Central Europe s.r.o., IČ 271 12 501, se sídlem Praha 8 - 
Karlín, Pobřežní 620/3, PSČ 186 00, k televiznímu vysílání programu AMC CHANNEL 
SLOVENIA šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových systémů se základní 
programovou specifikací: Filmy a seriály klasické a televizní kinematografie všech žánrů 
vyrobené zejména v USA.  

-  Rada odmítla podle 14 odst. 5 zákona č. 231/2001 Sb., žádost společnosti TESCO 
SW a.s., IČ: 25892533 se sídlem: tř. Kosmonautů 1288/1, Olomouc, PSČ: 779 00 
doručenou dne 18. dubna 2016, č.j.: RRTV/2985/2016-P, o udělení licence k 
provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových 
systémů, neboť žadatel ve stanovené lhůtě neodstranil nedostatky žádosti. 

-  Rada udělila provozovateli, společnosti AMC Networks Central Europe s.r.o., IČ 271 
12 501, se sídlem Praha 8 - Karlín, Pobřežní 620/3, PSČ 186 00, souhlas se změnou 
skutečností uvedených v žádosti o licenci, sp. zn.: 2013/91/FIA/Che, č.j.: FIA/621/2013 
ze dne 5. února 2013, ve znění pozdějších změn, podle § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 
231/2001 Sb., spočívající: a) v zúžení výčtů států, na jejichž území bude vysílání 
programu AMC CHANNEL CENTRAL AND EASTERN EUROPE, prostřednictvím 
družice zcela nebo převážně směrováno o státy: Rumunsko, Moldávie, Slovinsko; b) ve 
změně dalších programových podmínek programu AMC CHANNEL CENTRAL AND 
EASTERN EUROPE, dle žádosti ze dne 6. června 2016, č.j.: RRTV/4413/2016-P, ve 
znění upřesnění ze dne 8. června 2016, č.j.: RRTV/4482/2016-P. 

-  Rada udělila provozovateli, společnosti MTV NETWORKS s.r.o., IČ 289 70 438, se 
sídlem Praha 4, Na strži 65/1702, PSČ 140 62, souhlas se změnou skutečností 
uvedených v žádosti o licenci, sp. zn.: 2009/1038/sve/MTV, č.j.: sve/7050/09, ze dne 6. 
října 2009, ve znění pozdějších změn, podle § 21 odst. 1 písm. d), zákona č. 231/2001 
Sb., spočívající v rozšíření výčtů států, na jejichž území má být vysílání programu 
Nickelodeon, prostřednictvím družice zcela nebo převážně směřováno, s účinností od 1. 
července 2016, o státy: Angola, Bělorusko, Botswana, Gruzie, Izrael, Kazachstán, 



 

4 

 

Kyrgyzstán, Lesotho, Malawi, Mosambik, Namibie, Jihoafrická republika, Svazijsko, 
Turecko, Zambie a Zimbabwe, v rozsahu žádosti ze dne 2. června 2016, č.j.: 
RRTV/4348/2016-P.  

-  Rada vzala na vědomí, že provozovateli MTV NETWORKS s.r.o., IČ: 289 70 438, se 
sídlem Praha 4, Na strži 65/1702, PSČ 140 62, zanikne dne 30. června 2016, dle § 24, 
písm. f) zákona č. 231/2001 Sb., licence k provozování televizního vysílání programu 
Nickelodeon HD, šířeného prostřednictvím družice, udělená rozhodnutím, sp. zn.: 
2010/602/zem/MTV, naše zn.: zem/2489/2010, ze dne 3. srpna 2010, ve znění 
pozdějších změn, dle oznámení ze dne 25. května 2016, č.j.: RRTV/4099/2016-P. O 
této skutečnosti Rada dle § 154 a násl., zákona č. 500/2004 Sb., vydává osvědčení.  

-  Rada vzala na vědomí oznámení provozovatele MTV NETWORKS s.r.o., IČ: 289 70 
438, se sídlem Praha 4, Na strži 65/1702, PSČ 140 62, podle § 32 odst. 1 písm. s) 
zákona č. 231/2001 Sb., o ukončení vysílání televizního programu Nickelodeon HD, 
licence, sp. zn.: 2010/602/zem/MTV, naše zn.: zem/2489/2010, ze dne 3. srpna 2010, 
ve znění pozdějších změn, šířeného prostřednictvím družice, ke dni 30. června 2016, 
dle podání ze dne 25. května 2016, č.j.: RRTV/4099/2016-P.  

-  Rada se seznámila s vysvětlením provozovatele ZAK TV s.r.o., IČ 648 35 669, se 
sídlem Plzeň, Prokopova 26, okres Plzeň-město, PSČ 30100, doručeného dne 27. 
května 2016, č.j. RRTV/4186/2016-P, ve věci možného vysílání programu Televize ZAK 
(zkratka „TV ZAK“) šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových systémů bez 
oprávnění.  

-  Rada upozorňuje provozovatele ZAK TV s.r.o., IČ 648 35 669, se sídlem Plzeň, 
Prokopova 26, okres Plzeň-město, PSČ 30100, na porušení zákona č. 231/2001 Sb., 
kterého se dopustil tím, že provozoval televizní vysílání programu Televize ZAK (zkratka 
„TV ZAK“) šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových systémů, aniž k tomu byl 
oprávněn podle tohoto zákona. 

-  Rada se seznámila s vyjádřením provozovatele ZAK TV s.r.o., IČ 648 35 669, se 
sídlem Plzeň, Prokopova 26, okres Plzeň-město, PSČ 30100, ze dne 6. června 2016, 
č.j. RRTV/4415/2016-P, ve věci upozornění Rady ze dne 3. května 2016, č.j. 
RRTV/1547/2016-zem, na porušení § 21 odst. 1, písm. e) zákona č. 231/2001 Sb., a to 
provedení změny zakladatelské listiny a navýšení základního kapitálu společnosti bez 
předchozího souhlasu Rady. 

-  Rada prodlužila provozovateli ZAK TV s.r.o., IČ 648 35 669, se sídlem Plzeň, 
Prokopova 26, okres Plzeň-město, PSČ 30100, podle § 39 odst. 2 zákona č. 500/2004 
Sb., správního řádu, lhůtu k nápravě ve věci navýšení základního kapitálu společnosti 
bez předchozího souhlasu Rady do 31. srpna 2016, v rozsahu dle žádosti doručené dne 
6. června 2016, č.j. RRTV/4415/2016-P. 

-  Rada zastavuje podle § 66 odst. 1, písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., řízení o žádosti, 
provozovatele ZAK TV s.r.o., IČ 648 35 669, se sídlem Plzeň, Prokopova 26, okres 
Plzeň-město, PSČ 30100, o souhlas dle § 21 odst. 1, písm. e) zákona č. 231/2001 Sb., 
v rozsahu podání týkajícího se změny zakladatelské listiny, doručeného dne 6. června 
2016, č.j. RRTV/4415/2016-P, neboť byla podána žádost zjevně právně nepřípustná. 

-  Rada podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb. udělila 
provozovateli Mediapoint Consulting s. r. o., IČ: 27970043, se sídlem: Zahradní 173/2, 
Východní Předměstí, Plzeň, PSČ: 326 00 souhlas se změnou skutečností uvedených v 
žádosti o licenci sp. zn. 2012/879/zem/Sty, č.j. zem/158/2013 ze dne 8. ledna 2013, 
spočívající ve změně společenské smlouvy, v rozsahu dle žádosti doručené dne 10. 
června 2016 pod č.j. RRTV/4544/2016-P a č.j. RRTV/4545/2016-P. 

-  Rada se dle § 21 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb. seznámila s oznámením 
provozovatele Mediapoint Consulting s. r. o., IČ: 27970043, se sídlem: Zahradní 173/2, 
Východní Předměstí, Plzeň, PSČ: 326 00, doručeným Radě dne 10. června 2016 pod 
č.j. RRTV/4544/2016-P a č.j. RRTV/4545/2016-P spočívajícím ve změně osob 
jednatelů, tzn. že dalším jednatelem bude jmenován p. Radek Novák. 
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-  Rada se seznámila s žádostí RFE/RL, Inc. odštěpný závod, o dodatečné stanovisko 
ve věci televizního vysílání mimo EU a schvaluje návrh odpovědi. 

-  Rada se seznámila s dopisem ukrajinské Národní rady pro televizní a rozhlasové 
vysílání, doručeným dne 13. června 2016, který se týká vysílání televizních programů z 
členských států EU na území Ukrajiny. 

-  Rada se seznámila s analýzou vysílání programů Infokanál obce Vlkoš (logo – obecní 
znak), Regionální zpravodajství (logo RZ), TV Žabčice (logo – obecní znak), Infokanál 
Svatobořice-Mistřín (logo ISM) a selfnet provozovatele itself s.r.o. v časovém úseku 
24.–25. dubna 2016 00.00-24.00 hodin.  

-  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 ustanoveními § 137 odst. 1 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“), žádá 
provozovatele televizního vysílání itself s.r.o., IČ 18826016, se sídlem v Brně, Pálavské 
náměstí 4343/11, PSČ 62800, jakožto provozovatele televizních programů Infokanál 
obce Vlkoš (logo – obecní znak) a TV Žabčice (logo – obecní znak), o podání 
vysvětlení, jakým způsobem naplňuje v souvislosti s danými programy základní 
povinnosti provozovatele vysílání plynoucí z ustanovení § 32 odst. 7 písm. a), b) a c) 
zákona č. 231/2001 Sb. Rada stanovila lhůtu k podání vysvětlení 20 dní ode dne 
doručení výzvy. 

-  Rada se seznámila s analýzou vysílání programu OKO1 provozovatele Jiřího Oudy ze 
dnů 24. – 25. dubna 2016, časového úseku 00.00 – 24.00 hodin. 

-  Rada se seznámila s výsledky systematického monitoringu hlasitosti obchodních 
sdělení na programu Rebel provozovatele Digital Broadcasting s.r.o. a programu 
RELAX provozovatele TP Pohoda s.r.o. ze dne 14. května 2016, 19:00 - 21:00 hodin.  

-  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, v platném znění (dále jen zákon č. 
231/2001 Sb.), upozorňuje provozovatele televizního vysílání TP Pohoda s.r.o., IČ: 
26852683, se sídlem Ostrava - Poruba, Stavební 992/1, PSČ 70800, na porušení § 49 
odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., podle něhož hladina hlasitosti vysílání reklamy, 
teleshoppingu a označení sponzora musí být v souladu s technickou specifikací danou 
vyhláškou č. 122/2013 Sb., podle jejíhož § 2 odst. 2 písm. a) hladina hlasitosti vysílání 
reklamy, teleshoppingu a označení sponzora musí odpovídat normované úrovni -23 
LUFS s tolerancí +/- 1,0 LU, neboť provozovatel dne 14. května 2016 na programu 
RELAX v časovém rozmezí 19:00 – 21:00 hodin odvysílal blok reklamních spotů 
zařazený do vysílání od 19:18:29 hodin o hladině hlasitosti -18,6 LUFS, blok reklamních 
spotů zařazený do vysílání od 19:48:38 hodin o hladině hlasitosti -18,9 LUFS, blok 
reklamních spotů zařazený do vysílání od 20:11:25 hodin o hladině hlasitosti -18,9 
LUFS a blok reklamních spotů zařazený do vysílání od 20:44:25 hodin o hladině 
hlasitosti -19,2 LUFS. Rada stanovila lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení tohoto 
upozornění.  

-  Rada se seznámila s následujícími podáními k obsahu televizních programů 
doručenými v období 30. května až 12. června 2016: reklama XXXLutz; PRAHA TV 
s.r.o. / PRAHA TV - Relax po Česku; reportáž Odměny soudních exekutorů odvysílaná 
v rámci pořadu Studio 6; FTV Prima, spol. s r.o. / Prima - film Můj táta šílenec; FTV 
Prima, spol. s r.o. / Prima COOL - upoutávky na pořady Prci, prci, prcičky, Hannibal a 
Agresivní virus; CE Media s.r.o. / MŇAM TV - hlasitost reklamy; Česká televize / ČT1 a 
ČT24 - příspěvek týkající se problematiky tzv. whistblowerů odvysílaný v rámci pořadu 
Události ; Česká televize / ČT2 - S kuchařem kolem světa – Austrálie; Česká televize / 
ČT24 - nesprávné ilustrační záběry k návštěvě Baracka Obamy v Japonsku; CET 21 
spol. s r.o. / Nova - nevhodná upoutávka na film Dědictví aneb Kurva se neříká; Česká 
televize / ČT24 - reportáž ze sjezdu KSČM v pořadu Týden v politice, reklama Kik 
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TEXTIL-DISKONT; CET 21 spol. s r.o. / Nova - Tvoje tvář má známý hlas; Česká 
televize / ČT1 - reportáž Obchod s nadějí II odvysílaný v rámci Pořadu reportéři ČT; 
Česká televize / ČT1 a ČT24 - reportáže nazvané Tvrdší postup proti neukázněným 
řidičům a Konec trestání majitelů? odvysílané v rámci pořadu události; Česká televize / 
ČT - nevyváženost odpoledního vysílání ve prospěch TOP 09; FTV Prima, spol. s r.o. / 
Prima - reportáž týkající se plánu rakouské vlády na větší kontrolu Brennerského 
průsmyku odvysílaná v rámci pořadu Zprávy FTV Prima; Česká televize / ČT24 - 
nepatřičný výrok v pořadu Události, komentáře; Česká televize / ČT2 - pořad Krajinou 
domova; Česká televize / ČT2 - výrok Martina C. Putny v pořadu Uchem jehly; CET 21 
spol. s r.o. / Nova - skrytá reklama v pořadech Ulice a _Ordinace v růžové zahradě; 
Česká televize / ČT1 a ČT24 - reportáž Definitivní tečka za kauzou CS Fondy 
odvysílaná v rámci pořadu Události; Česká televize / ČT24 - protěžování politické strany 
TOP 09 v pořadu Události, komentáře, Česká televize / ČT1 - pořad Máte slovo; Česká 
televize / ČT1 - výrok Šimona Pánka v pořadu Všechnopárty; Česká televize / ČT1 a 
ČT24 - pořad Otázky Václava Moravce - útočení na nepřítomného Andreje Babiše; 
Česká televize / ČT24 - Interview ČT24 - host Richard Brabec; Česká televize / ČT1 - 
reportáže Auto z bazaru a Auto z bazaru II odvysílané v rámci pořadu Černé ovce; FTV 
Prima, spol. s r.o. / Prima - divácká podpora; Nespecifikovaný provozovatel / 
nespecifikovaný program - šíření myšlenek prostřednictvím televizního vysílání; reklama 
Preventan. 

-  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 
zadavatele, společnost XLMX obchodní s.r.o., IČ 62497286, sídlem Praha 5 - Stodůlky, 
Nárožní 1390/4, PSČ 15800, o podání vysvětlení, jaké byly podmínky slevové akce „ – 
44% na všechen nábytek“, respektive „k otevření sleva 44 procent na veškerý nábytek“, 
která byla prezentována v rámci reklamy na obchodní dům s nábytkem XXXLutz 
odvysílané dne 25. května 2016 od 08:16:40 hodin na programu Prima, respektive Rada 
žádá o vysvětlení, zda se deklarovaná sleva ve výši 44% vztahovala skutečně na 
veškerý nábytek dostupný v obchodním domě. Rada stanovila lhůtu k podání vysvětlení 
30 dní ode dne doručení této žádosti. 

-  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 PRAHA TV s.r.o., IČ 25830937, sídlem v Praze, Thámova 137/16, PSČ 
186 00, na porušení ustanovení § 53a odst. 2 písm. b) a c) zákona č. 231/2001 Sb., 
jehož se dopustil odvysíláním pořadu Relax po Česku dne 28. května 2016 od 18:35 
hodin na programu PRAHA TV. Pořad, který obsahoval umístěný produkt, byl věnován 
představení jediného soukromého ubytovacího zařízení, zejména pak detailnímu popisu 
jeho předností, přičemž četné formulace měly zjevně propagační charakter a sledovaly 
reklamní cíl, čímž provozovatel porušil zákaz, aby pořady obsahující umístění produktu 
přímo nabádaly k nákupu nebo pronájmu zboží nebo služeb, zejména zvláštním 
zmiňováním tohoto zboží nebo služeb za účelem jejich propagace. Současně došlo k 
nepatřičnému zdůraznění umístěného produktu, jelikož pořad se zaměřil výhradně na 
popis a vychvalování umístěného produktu. Rada stanovila lhůtu k nápravě 7 dnů od 
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 vysílání Česká televize, IČ 00027383, sídlem v Praze, Kavčí hory, PSČ 
140 70, o podání vysvětlení, z jakého důvodu v reportáži Odměny soudních exekutorů, 
odvysílané v rámci pořadu Studio 6 II dne 12. května 2016 od 9:00 hodin na programu 
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ČT24, použil dříve získané vyjádření soudní exekutorky Zuzany Sobíškové, v němž se 
vyjadřovala kontextuálně k odlišnému tématu, než bylo tématem reportáže, a z jakého 
důvodu jej navíc v daném případě označil nesprávným údajem o jeho získání. 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) 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 CE Media s.r.o., IČ 3286592, sídlem v Praze, Klimentská 1746/52, PSČ 
110 00, na porušení ustanovení § 49 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., jehož se dopustil 
odvysíláním oznámení sponzora Raw Fest na programu MŇAM TV dne 3. června 2016 
ve 13.36 hod., jehož hladina hlasitosti nebyla v souladu s technickou specifikací 
stanovenou vyhláškou č. 122/2013 Sb. Oznámení o sponzorování výrazně překročilo 
stanovené limity (integrovaná hlasitost - 14,1 LUFS a max. špičková hladina hlasitosti 
0,0 dBTP). Rada stanovila lhůtu k nápravě 7 dnů od 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 vysílání Česká televize, IČ 00027383, sídlem v Praze, Kavčí hory, PSČ 
140 70, o podání vysvětlení, z jakého důvodu příspěvek týkající se problematiky tzv. 
whistblowerů, odvysílaný dne 24. dubna 2016 v rámci pořadu Události od 19:00 hodin 
na programu ČT1 a ČT24, neobsahovala informaci, že Policie ČR odložila případ ve 
věci v reportáži zmiňovaného trestního oznámení paní Boženy Rajmanové. 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) a § 59 odst. 1–3 
zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně 
dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje 
provozovatele FTV Prima, spol. s r.o., IČ 48115908, sídlem v Praze, Na žertvách 
132/24,PSČ 180 00, na porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 
Sb., jehož se dopustil odvysíláním upoutávky na film Prci, prci, prcičky dne 2. června 
2016 ve 20:12 hodin na programu Prima COOL. Upoutávka jako celek měla zcela 
zřejmý sexuální kontext, přičemž tematizovala sexualitu nezletilých jako nosné téma 
filmu. V této souvislosti má upoutávka potenciál vyvolat předčasný zájem o lidskou 
sexualitu a ohrozit tak zejména mravní a psychický vývoj dětí. Rada stanovila lhůtu k 
nápravě 7 dnů od doručení upozornění. 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele vysílání CET 21 spol. s 
r.o., IČ 45800456, se sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 1078/5, PSČ 15200, z jakého 
důvodu nebyly v rámci označení sponzora programu s motivem „Psí sádlo“, které bylo 
premiérově odvysíláno dne 22. ledna 2016 v čase 19:29:06 hodin na programu NOVA, 
obsaženy povinné informace stanovené § 53 odst. 5 zákona č. 231/2001 Sb., respektive 
jaký je název/jméno sponzora a hlavní předmět jeho činnosti. 

-  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, se sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 
1078/5, PSČ 15200, na porušení ustanovení § 53 odst. 5 zákona č. 231/2001 Sb., 
kterého se dopustil tím, že označení sponzora programu s motivem „Psí sádlo“, které 
bylo premiérově odvysíláno dne 22. ledna 2016 v čase 19:29:06 hodin na programu 
NOVA, neobsahovalo povinné informace o jménu /názvu sponzora a předmětu jeho 
hlavní činnosti. Rada stanovila lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení tohoto 
upozornění. 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele vysílání Barrandov 
Televizní Studio a.s., IČ 41693311, sídlem Kříženeckého náměstí 322/5, Praha, PSČ 
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152 00, jakou nápravu učinil na základě uloženého upozornění na porušení ustanovení 
§ 32 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. (jedn. ident.: RRTV-4926646, č. j.: 
RRTV/550/2016-RUD, sp. zn.: 2016/136/RUD/Bar), kterého se dopustil tím, že dne 3. 
února 2016 od 12:59 hodin odvysílal na programu KINO BARRANDOV teleshoppingový 
blok s názvem „Linka lásky“, přičemž v sekci „Program“ internetových stránek 
umístěných na adrese http://www.barrandov.tv jej anoncoval pod názvem „Rychlá hra“, 
a to v kontextu skutečnosti, že na internetu anoncoval dne 24. dubna 2016 na programu 
KINO BARRANDOV od 12:55 hodin vysílání titulu „Rychlá hra“, zatímco reálně byl v 
této době vysílán teleshopping „Linka lásky“.  

-  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 24. dbuna 2016 od 12:55 hodin 
odvysílal na programu KINO BARRANDOV teleshoppingový blok s názvem "Linka 
lásky", přičemž v sekci „Program“ internetových stránek umístěných na adrese 
http://www.barrandov.tv jej anoncoval pod názvem „Rychlá hra“, pročež lze na základě 
jeho dřívějšího vyjádření, že oznámení o vysílání teleshoppingového bloku s názvem 
„Rychlá hra“ činil vůči divákům v souladu s informací o názvu obdrženou od zadavatele 
teleshoppingu, předpokládat zařazení tohoto teleshoppingového bloku do vysílání 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 podaným vysvětlením provozovatele vysílání Barrandov 
Televizní Studio a.s., IČ 41693311, sídlem Kříženeckého náměstí 322/5, Praha, PSČ 
152 00, ve věci sdělení odkazujícího na internetovou stránku cz.ezo.tv, do 
teleshoppingu, jež bylo zařazeno do teleshoppingového bloku „Linka lásky“, který byl 
vysílán přímým přenosem na programu KINO BARRANDOV dne 13. dubna 2016 od 
12:50 hodin. 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením zadavatele, společnosti TELEMEDIA 
INTERACTV PRODUCTION HOME LIMITED, se sídlem ARCH. MAKARIOS III, 195 
NEOCLEOUS HOUSE P.C. 3030. LIMASSOL CYPRUS, ve věci sdělení odkazujícího 
na internetovou stránku cz.ezo.tv, jež bylo zařazeno do teleshoppingového bloku „Linka 
lásky“, který byl vysílán přímým přenosem na programu KINO BARRANDOV dne 13. 
dubna 2016 od 12:50 hodin. 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele MTV NETWORKS s. r. o., 
zda je programová nabídka programu Nickelodeon (dříve Nickelodeon European) a 
Nickelodeon HD trvale totožná, a pokud ano, jak se tato skutečnost slučuje s udělenými 
licencemi, opravňujícími k vysílání dvou různých programů. 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele Stanice O, a.s., IČ: 
26509911, se sídlem Karla Engliše 519/11, Smíchov, 150 00 Praha 5, k jakému pořadu 
konkrétně se vztahují označení sponzora pořadu s motivy „YOLI“ a „HP“, která byla 
odvysílána dne 1. prosince 2015 v časech 13:18:58 hodin a 13:19:28 hodin na 
programu O („Óčko“), a dále, za jakou část vysílání považuje prvek/vstup pod 
označením „Óčko soutěž“ odvysílaný mezi dvěma předmětnými sponzoringy, kdy 
moderátor představuje tiskárnu značky Hewlett-Packard, prostřednictvím které je dle 
sdělení možné vyrobit potisk na tričko.  

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele Stanice O, a.s., IČ: 
26509911, se sídlem Karla Engliše 519/11, Smíchov, 150 00 Praha 5, o jaký druh 
obchodního sdělení se jedná v případě obchodního sdělení s motivem „Studentské 
konto G2 od Komerční banky“, odvysílaného dne 1. prosince 2015 v čase 6:15:42 hodin 
na programu O („Óčko“). 
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-  Rada se seznámila s reakcí provozovatele vysílání Barrandov MUZIKA, s.r.o., IČ: 
26735679, se sídlem Mikuleckého 1311/8, Praha 4, PSČ 14700, na uložené upozornění 
na porušení licenčních podmínek licence sp.zn. 2015/685/FIA/Bar, č.j. 
RRTV/3053/2015-FIA (zemské digitální vysílání šířené prostřednictvím vysílačů) a 
licence sp.zn. 2015/684/FIA/Bar, č.j. RRTV/3051/2015-FIA (vysílání šířené 
prostřednictvím družice), kterého se dopustil tím, že dne 16. února 2016 v úseku 10-22 
hodin na programu BARRANDOV MUZIKA, přebíral, s výjimkou programových 
upoutávek, reklam a teleshoppingu, programový obsah slovenského programu SENZI, 
ačkoli dle platných licenčních podmínek se provozovatel zavázal, že „do programu 
nebudou zařazeny žádné části programu od jiného provozovatele“. 

 

AUDIOVIZUÁLNÍ MEDIÁLNÍ SLUŽBY NA VYŽÁDÁNÍ 

-  Rada se seznámila se zprávou o kontrole audiovizuálních mediálních služeb na 
vyžádání prostřednictvím screeningu za období duben 2016, která pokrývala následující 
služby těchto poskytovatelů: PK 62, a.s./ www.LEOTV.cz; Kabelová televize Kopřivnice 
s.r.o./ www.ktkstudio.cz; Romea, o.p.s. / Romea TV; MEDIASHARE s.r.o./ XX Passion; 
Spolek pro občanskou informovanost / Multimediální zpravodaj Prahy 7; Město Kralupy 
nad Vltavou/ TV Kralupy. 

-  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 MEDIASHARE s.r.o., IČ 02739984, sídlem Dolní 
náměstí 1356, 755 01 Vsetín, o podání vysvětlení, jakým způsobem naplňuje povinnosti 
plynoucí z § 6 odst. 1 zákona č. 132/2010 Sb., konkrétně jakým způsobem umožňuje 
uživatelům služby XX Passion, umístěné na internetové adrese www.xxpassion.com, 
přístup ke svému názvu, identifikačnímu číslu, adrese sídla, respektive k údajům 
umožňujícím rychlé, přímé a účinné navázání kontaktu s poskytovatelem, a dále přístup 
k informaci o tom, že orgánem dohledu nad poskytováním audiovizuálních mediálních 
služeb na vyžádání je Rada. Rada stanovila lhůtu k podání vysvětlení 20 dní ode dne 
doručení výzvy. 

-  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 MEDIASHARE s.r.o., IČ 02739984, sídlem Dolní 
náměstí 1356, 755 01 Vsetín, o podání vysvětlení, z jakého důvodu jakožto 
poskytovatel služby XX Passion, umístěné na internetové adrese www.xxpassion.com, 
neoznámil Radě změnu evidovaných údajů - změnu svého názvu a změnu adresy 
svého sídla. Rada stanovila lhůtu k podání vysvětlení 20 dní ode dne doručení výzvy.  

-  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 MEDIASHARE s.r.o., IČ 02739984, sídlem Dolní náměstí 1356, 755 01 
Vsetín, na porušení ustanovení § 6 odst. 3 zákona č. 132/2010 Sb., jelikož jakožto 
provozovatel audiovizuální mediální služby na vyžádání XX Passion, umístěné na 
internetové adrese www.xxpassion.com, nezajistil, aby tato služba, jejíž obsah může 
vážně narušit zejména mravní vývoj dětí a mladistvých tím, že obsahuje pornografii, 
byla dostupná pouze tak, aby děti a mladiství neměli běžně možnost její obsah vidět 
nebo slyšet. Rada stanovila poskytovateli lhůtu k nápravě 30 dnů ode dne doručení 
upozornění. 

-  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 SAT Plus, s.r.o., IČ 26058952, se sídlem Závišova 502/5, Praha 4, PSČ 
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140 00, na porušení § 7 odst. 3 zákona č. 132/2010 Sb., 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. Rada stanovila 
poskytovateli lhůtu k nápravě 30 dnů ode dne doručení tohoto upozornění. 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením poskytovatele audiovizuální mediální 
služby na vyžádání Stream.cz umístěné na internetové adrese www.stream.cz, 
společnosti Seznam.cz a.s., IČ 26168685, sídlem Praha 5, Radlická 608/2, PSČ 15000, 
v jakém obchodním vztahu je s portálem kupi.cz v souvislosti s pořadem Tipy z regálů, 
díl Nevýhodné balení Pribináčka a hermelín v top slevě, umístěném dne 2. března 2016 
do audiovizuální mediální služby na vyžádání Stream.cz. 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením poskytovatele audiovizuální mediální 
služby na vyžádání Stream.cz umístěné na internetové adrese www.stream.cz, 
společnosti Seznam.cz a.s., IČ 26168685, sídlem Praha 5, Radlická 608/2, PSČ 15000, 
v jakém obchodním vztahu je se subjektem Café Fara. v souvislosti s pořadem Výleťák, 
díl Děvičky – hrad, na kterém straší dívky zakleté do skal, umístěném dne 2. března 
2016 do audiovizuální mediální služby na vyžádání Stream.cz. 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením poskytovatele audiovizuální mediální 
služby na vyžádání Aktuálně.TV umístěné na internetové adrese 
www.video.aktualne.cz, společnosti Economia, a.s., IČ 28191226, sídlem Praha, 
Pernerova 673/47, PSČ 18600, v jakém obchodním vztahu je se subjekty NaCesty.cz a 
O2 TV, pokud je ve sponzorském vzkazu zařazeném na konci pořadu DVTV, který je 
umístěn do audiovizuální mediální služby na vyžádání Aktuálně.TV, uvedeno, že tyto 
subjekty jsou „sponzoři programu“, přičemž zákon č. 132/2010 Sb. termín program 
nezná. 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením poskytovatele audiovizuální mediální 
služby na vyžádání Převzaté regionální a lokální videozpravodajství, umístěné na 
internetové adrese www.regionalnitelevize.cz, společnosti Regionální televize CZ s.r.o., 
IČ 24141372, sídlem Navrátilova 666/7, Praha 1 – Nové Město, PSČ 110 00, jakým 
způsobem plní povinnosti plynoucí z ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 132/2010 Sb., 
konkrétně jakým způsobem umožňuje uživatelům služby Převzaté regionální a lokální 
videozpravodajství, umístěné na internetové adrese www.regionalnitelevize.cz, přístup 
ke svému identifikačnímu číslu, a dále z jakého důvodu na internetových stránkách 
služby explicitně neuvádí, že orgánem dohledu nad poskytováním audiovizuálních 
mediálních služeb na vyžádání je Rada. 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením poskytovatele audiovizuální mediální 
služby na vyžádání My Prime umístěné na internetové adrese 
https://www.horizon.tv/cs_cz/my-prime, společnosti UPC Česká republika, s.r.o., IČ 
00562262, sídlem Závišova 502/5, Praha 4 – Nusle, PSČ 140 00, jakým způsobem plní 
povinnosti plynoucí z ustanovení § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 132/2010 Sb., tj. jakým 
způsobem umožňuje uživatelům služby videotéka My Prime, umístěné na internetové 
adrese https://www.horizon.tv/cs_cz/my-prime, přístup k informaci o tom, že orgánem 
dohledu nad poskytováním audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání je Rada. 

-  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.“), oznamuje, že dne 3. 6. 2016 bylo Ditě 
Kocmanové, sídlem Kyjevská 444, Hradec Králové 50341, jakožto poskytovateli 
audiovizuální mediální služby na vyžádání Internetovka.cz přiděleno identifikační číslo 
05139490.  
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V Praze dne 23. 6. 2016 

Bc. Ivan Krejčí 

předseda Rady pro rozhlasové 

a televizní vysílání 

kontakt: podatelna@rrtv.cz 

274 813 830 


