Zápis z 1. zasedání 2019, konaného dne 10. 1. 2019
Přítomni: Bezouška, Jaklová, Kasalová, Krejčí Mencl, Nastoupilová, Novák, Poledníček,
Svoboda, Zvěřinová
Omluveni: Jehlička, Šincl
Ověřovatel: Bartoš

1. RRTV/2019/15/bla: Schválení programu 1. zasedání 2019
- Rada schvaluje program ve znění projednaných změn
9-0-0
2. RRTV/2018/278/zab: Licenční řízení/RV/Jihlava 96,2 MHz / 50 W a Liberec 94,1 MHz /
200 W - rozhodnutí
- Rada uděluje společnosti RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o., IČ: 29131901, se
sídlem Říčanská 2399/3, 10100 Praha podle § 18 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k
provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů se soubory technických
parametrů Jihlava Holý Vrch 96,2 MHz / 50 W, souřadnice WGS 84: 15 36 56 / 49 21 26
a Liberec město I 94,1 MHz / 200 W, souřadnice WGS 84: 15 03 01 / 50 45 54, pro
program SIGNÁL RÁDIO, do 10. října 2025.
10-0-0
3. RRTV/2018/650/zab: Route Radio s.r.o./Rádio Dálnice/RV/změna licence § 21 odst. 1
písm b) - Hvězdonice 107,8 MHz / 50 W na Poříčí nad Sázavou 107,8 MHz / 50 W - změna
stanoviště - opravné rozhodnutí
- Rada vydává podle ustanovení § 70 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, opravné
rozhodnutí ve věci udělení souhlasu společnosti Route Radio s.r.o., IČ: 27852414 se
změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci dle § 21 odst. 1 písm. b) zákona č.
231/2001 Sb., sp.zn. RRTV/2018/650/zab tak, že výrok rozhodnutí správně zní takto:
Rada uděluje provozovateli Route Radio s.r.o., IČ: 27852414, se sídlem Stavební 992/1,
70800 Ostrava souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k
provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Rádio Dálnice
(licence sp. zn.: 2013/831/zab), a to se změnou územního rozsahu vysílání a souboru
technických parametrů spočívající ve změně stanoviště kmitočtu Hvězdonice 107,8 MHz
/ 50 W na stanoviště Poříčí nad Sázavou 107,8 MHz / 50 W souřadnice WGS84: 14 41
11 / 49 50 19. Rada dále podle ustanovení § 70 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu,
opravuje písemné vyhotovení rozhodnutí Rady č.j. RRTV/20475/2018-zab ze dne 4. 12.
2018 tak, že chybný výrok předmětného rozhodnutí je nahrazen výše uvedeným
opraveným výrokem.
10-0-0
4. RRTV/2019/04/blu: Různí provozovatelé/rozhlasové vysílání; analýza obchodních
sdělení na potraviny, doplňky stravy, léky a na loterie a jiné podobné hry / zasedání
1/2019
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s analýzami obchodních sdělení
odvysílaných provozovateli RADIO ZLÍN, spol. s r.o. (program Radio Zlín; Zlín 91,7 MHz)
dne 28. prosince 2018, PS KŘÍDLA, s.r.o. (program Rádio PETROV; Jihlava-Bedřichov
98,0 MHz) dne 28. prosince 2018, JUKE BOX, spol. s r. o. (program RADIO ČAS-FM;
Zlín 103,7 MHz) dne 28. prosince 2018, 4S PRODUCTION, a.s. (program EXPRES FM;
Praha 90,3 MHz) dne 28. prosince 2018, MEDIA BOHEMIA a.s. (program Hitrádio FM
Crystal; Liberec 100,6 MHz) dne 28. prosince 2018, Gama media s.r.o. (program Rock
Radio; Ústí nad Labem-Stříbrníky 90,2 MHz) dne 28. prosince 2018 a RADIO UNITED
BROADCASTING s.r.o. (program Radio Beat; Hradec Králové 94,9 MHz) dne 28.
prosince 2018.

10-0-0
5. RRTV/2019/05/str: Stanovisko ROZO pracovníků ČRo k situaci v Českém rozhlase
- Rada se seznámila se stanoviskem (č.j. RRTV/21228/2018-vra) Rady odborové
základní organizace pracovníků Českého rozhlasu k dění v Českém rozhlase.
10-0-0
6. RRTV/2019/06/zem: AMC Networks Central Europe s.r.o. / TV / AMC CHANNEL
BENELUX / ZPS / zánik platnosti licence / žádost o ukončení vysílání
- Rada bere na vědomí, že provozovateli AMC Networks Central Europe s.r.o., IČ 271
12 501, se sídlem Praha 8 - Karlín, Pobřežní 620/3, PSČ 186 00, zanikla dne 31. prosince
2018, dle § 24, písm. f) zákona č. 231/2001 Sb., licence k provozování televizního vysílání
programu AMC CHANNEL BENELUX šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových
systémů udělená rozhodnutím č.j. FIA/5197/2013, spis. zn.: 2013/969/FIA/Che, ze dne 3.
prosince 2013, dle žádosti ze dne 20. prosince 2018 doručené dne 28. prosince 2018 pod
č.j. RRTV/21336/2018-vac. O této skutečnosti Rada dle § 154 a násl., zákona č. 500/2004
Sb., vydává osvědčení.
10-0-0
7. RRTV/2019/11/zem: AMC Networks Central Europe s.r.o. / TV / MGM CHANNEL RU /
ZPS / zánik platnosti licence / žádost o ukončení vysílání
- Rada bere na vědomí, že provozovateli AMC Networks Central Europe s.r.o., IČ 271
12 501, se sídlem Praha 8 - Karlín, Pobřežní 620/3, PSČ 186 00, zanikla dne 31. prosince
2018, dle § 24, písm. f) zákona č. 231/2001 Sb., licence k provozování televizního vysílání
programu MGM CHANNEL RU šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových
systémů
udělená
rozhodnutím
č.j.
RRTV/11959/2017-smu,
spis.
zn.:
RRTV/2017/623/smu, ze dne 8. srpna 2017, dle žádosti ze dne 20. prosince 2018
doručené dne 27. prosince 2018 pod č.j. RRTV/21322/2018-vac. O této skutečnosti Rada
dle § 154 a násl., zákona č. 500/2004 Sb., vydává osvědčení.
10-0-0
8. RRTV/2018/1150/zem: THE WALT DISNEY COMPANY LIMITED, organizační složka /
TV / DISNEY CHANNEL (3 licence), DISNEY JUNIOR (1 licence) / družice / zánik platnosti
licence / na žádost
- Rada bere na vědomí, že provozovateli THE WALT DISNEY COMPANY LIMITED,
organizační složka, IČ 241 57 031, se sídlem Na strži 1702/65, Nusle, 140 00 Praha 4,
zanikla dne 31. prosince 2018, dle § 24, písm. f) zákona č. 231/2001 Sb., licence k
provozování televizního vysílání programu DISNEY CHANNEL šířeného prostřednictvím
družice udělená rozhodnutím č.j. zem/3478/2012, spis. zn.: 2012/579/zem/THE, ze dne
2. října 2012, dle žádosti ze dne 21. prosince 2018, č.j. RRTV/21320/2018-zem. O této
skutečnosti Rada dle § 154 a násl., zákona č. 500/2004 Sb., vydává osvědčení.
10-0-0
- Rada bere na vědomí oznámení provozovatele THE WALT DISNEY COMPANY
LIMITED, organizační složka, IČ 241 57 031, se sídlem Na strži 1702/65, Nusle, 140 00
Praha 4, podle § 32 odst. 1 písm. s) zákona č. 231/2001 Sb., o ukončení vysílání
televizního programu DISNEY CHANNEL, licence, č.j. zem/3478/2012, spis. zn.:
2012/579/zem/THE, ze dne 2. října 2012, šířeného prostřednictvím družice, ke dni 31.
prosince 2018, dle oznámení ze dne 21. prosince 2018, č.j. RRTV/21320/2018-zem.
10-0-0
- Rada bere na vědomí, že provozovateli THE WALT DISNEY COMPANY LIMITED,
organizační složka, IČ 241 57 031, se sídlem Na strži 1702/65, Nusle, 140 00 Praha 4,
zanikla dne 31. prosince 2018, dle § 24, písm. f) zákona č. 231/2001 Sb., licence k
provozování televizního vysílání programu DISNEY CHANNEL šířeného prostřednictvím
družice udělená rozhodnutím č.j. FIA/3447/2012, spis. zn.: 202/687/FIA/THE, ze dne 2.

října 2012, dle žádosti ze dne 21. prosince 2018, č.j. RRTV/21320/2018-zem. O této
skutečnosti Rada dle § 154 a násl., zákona č. 500/2004 Sb., vydává osvědčení.
9-0-0
- Rada bere na vědomí oznámení provozovatele THE WALT DISNEY COMPANY
LIMITED, organizační složka, IČ 241 57 031, se sídlem Na strži 1702/65, Nusle, 140 00
Praha 4, podle § 32 odst. 1 písm. s) zákona č. 231/2001 Sb., o ukončení vysílání
televizního programu DISNEY CHANNEL, licence, č.j. FIA/3447/2012, spis. zn.:
202/687/FIA/THE, ze dne 2. října 2012, šířeného prostřednictvím družice, ke dni 31.
prosince 2018, dle oznámení ze dne 21. prosince 2018, č.j. RRTV/21320/2018-zem.
10-0-0
- Rada bere na vědomí, že provozovateli THE WALT DISNEY COMPANY LIMITED,
organizační složka, IČ 241 57 031, se sídlem Na strži 1702/65, Nusle, 140 00 Praha 4,
zanikla dne 31. prosince 2018, dle § 24, písm. f) zákona č. 231/2001 Sb., licence k
provozování televizního vysílání programu DISNEY CHANNEL šířeného prostřednictvím
družice udělená rozhodnutím č.j. FIA/276/2012, spis. zn.: 2011/1091/FIA/THE, ze dne 17.
ledna 2012, dle žádosti ze dne 21. prosince 2018, č.j. RRTV/21320/2018-zem. O této
skutečnosti Rada dle § 154 a násl., zákona č. 500/2004 Sb., vydává osvědčení.
10-0-0
- Rada bere na vědomí oznámení provozovatele THE WALT DISNEY COMPANY
LIMITED, organizační složka, IČ 241 57 031, se sídlem Na strži 1702/65, Nusle, 140 00
Praha 4, podle § 32 odst. 1 písm. s) zákona č. 231/2001 Sb., o ukončení vysílání
televizního programu DISNEY CHANNEL, licence, č.j. FIA/276/2012, spis. zn.:
2011/1091/FIA/THE, ze dne 17. ledna 2012, šířeného prostřednictvím družice, ke dni 31.
prosince 2018, dle oznámení ze dne 21. prosince 2018, č.j. RRTV/21320/2018-zem.
10-0-0
- Rada bere na vědomí, že provozovateli THE WALT DISNEY COMPANY LIMITED,
organizační složka, IČ 241 57 031, se sídlem Na strži 1702/65, Nusle, 140 00 Praha 4,
zanikla dne 31. prosince 2018, dle § 24, písm. f) zákona č. 231/2001 Sb., licence k
provozování televizního vysílání programu DISNEY JUNIOR šířeného prostřednictvím
družice udělená rozhodnutím č.j. FIA/478/2012, spis. zn.: 2012/37/FIA/THE, ze dne 31.
ledna 2012, dle žádosti ze dne 21. prosince 2018, č.j. RRTV/21320/2018-zem. O této
skutečnosti Rada dle § 154 a násl., zákona č. 500/2004 Sb., vydává osvědčení.
10-0-0
- Rada bere na vědomí oznámení provozovatele THE WALT DISNEY COMPANY
LIMITED, organizační složka, IČ 241 57 031, se sídlem Na strži 1702/65, Nusle, 140 00
Praha 4, podle § 32 odst. 1 písm. s) zákona č. 231/2001 Sb., o ukončení vysílání
televizního programu DISNEY JUNIOR, licence, č.j. FIA/478/2012, spis. zn.:
2012/37/FIA/THE, ze dne 31. ledna 2012, šířeného prostřednictvím družice, ke dni 31.
prosince 2018, dle oznámení ze dne 21. prosince 2018, č.j. RRTV/21320/2018-zem.
10-0-0
9. RRTV/2018/1143/zem: RegioNET Morava, a.s. / převzaté vysílání / kabelové systémy
/zánik platnosti registrace / zrušení na žádost
- Rada zrušuje podle § 30 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., provozovateli
RegioNET Morava, a. s., IČ 29458480, se sídlem č.p. 350, 739 53 Třanovice, registraci
č.j. RRTV/1554/2015-SMU ze dne 14. dubna 2015, k provozování převzatého vysílání
šířeného prostřednictvím kabelových systémů, na žádost provozovatele převzatého
vysílání doručenou dne 18. prosince 2018 pod č.j. RRTV/21195/2018-vra.
10-0-0
10. RRTV/2018/1135/onz: Analýza kontinuálního úseku vysílání programu Comedy
Central Extra, 1.10.2018, 12:00–24:00 hod, MTV NETWORKS s.r.o.

- Rada se seznámila s analýzou záznamu vysílání programu Comedy Central Extra
provozovatele MTV NETWORKS s.r.o. ze dne 1. 10. 2018 od 12:00 do 24:00 hod.
10-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané
ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č.
231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele MTV NETWORKS s.r.o., IČ
28970438, se sídlem Na strži 1702/65, Praha 4, PSČ 140 00, na porušení ustanovení §
32 odst. 1 písm. n) zákona č. 231/2001 Sb., tedy povinnosti provozovatele uvádět
označení televizního programu (loga) v televizním vysílání, s výjimkou vysílání reklamy a
teleshoppingu. Ve vysílání programu Comedy Central Extra dne 1. října 2018, v časovém
úseku 12:00 až 24:00 hodin, opakovaně absentovalo logo programu po čas vysílání
krátkého loutkového pořadu Medonje iz kraja, který byl na obrazovky uveden celkem 59
x (poprvé v čase záznamu č. 1 0:30:45 hod), dále v průběhu vysílání Stand Up Express
v časech záznamu č. 1 0:06:35 hod a záznamu č. 2 4:39:55 hod a v seriálu Drawn
Together se začátkem v čase záznamu č. 2 4:49:11 hod (a po přerušení přestávkou v
čase 5:08:21 hod). Rada stanovuje lhůtu k nápravě 30 dní ode dne doručení tohoto
upozornění.
10-0-0
11. RRTV/2018/1080/jam: Analýza kontinuálního úseku vysílání MGM CHANNEL RU z 1.
října 2018 12.00-24.00
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s analýzou kontinuálního úseku
vysílání programu MGM CHANNEL RU provozovatele AMC Networks Central Europe
s.r.o. ze dne 1. října 2018 v časovém úseku od 12:00 do 24:00 hodin.
10-0-0
12. RRTV/2018/1144/mra: SYSTEMATICKÝ MONITORING HLASITOSTI OBCHODNÍCH
SDĚLENÍ na programu Spektrum ze dne 10. listopadu 2018, 20:00 – 21:00 hodin
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s výsledky systematického
monitoringu hlasitosti obchodních sdělení na programu Spektrum provozovatele AMC
Networks Central Europe s.r.o. ze dne 10. listopadu 2018, 20:00 – 21:00 hodin.
10-0-0
13. RRTV/2019/08/loj: Změna LP_Magical roof_JOJ Family rozšířená žádost
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) coby ústřední správní úřad
v souladu s ustanovením § 5 písm. b) a § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb. o
provozovávání rozhlasového a televizního vysílání, v platném znění (dále jen „zákon č.
231/2001 Sb.“) a ustanovením § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. Správní řád (dále jen
„zákona č. 500/2004 Sb.“) vydala toto rozhodnutí: Rada vydává provozovateli Magical
roof s.r.o. sídlem Pobřežní 297/14, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČ: 04899784
podle § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb. souhlas se změnou licenčních
podmínek licence sp.zn.:2016/645/SMU/Mag, č.j. RRTV/2536/2016-SMU k provozování
televizního programu JOJ Family šířeného prostřednictvím vysílačů a licence
sp.zn.:2016/562/SMU/Mag, č.j. RRTV/2537/2016-SMU k provozování televizního
programu JOJ Family šířeného prostřednictvím družice, spočívající ve změně speciální
programové struktury pro rok 2018 (platné 24. 12. – 31. 12. 2018) a dále ve změně
programové struktury pro rok 2019 dle podání žadatele ze dne 12. 12. 2018 doručeného
Radě dne 17. 12. 2018 pod č.j. RRTV/21136/2018/vac.
10-0-0
14. RRTV/2018/705/kus: FTV Prima, spol. s.r.o. - Štiky 28.5.2018 - utvrzování sterotypů rozhodnutí
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v
rámci své působnosti dané § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů a podle ustanovení § 86

odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich,
vydala dne 10. ledna 2019 toto usnesení: Rada zastavuje řízení o přestupku s obviněným
provozovatelem FTV Prima, spol. s r.o., IČ 48115908, sídlem Na žertvách 132/24, Praha
8, PSČ 180 00, vedené pro možné porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. i) zákona č.
231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit odvysíláním pořadu Štiky dne 28. května 2018
od 21:34 hodin na programu Prima, neboť skutek, o němž se vede řízení, není
přestupkem.
10-0-0
15. RRTV/2018/748/kus: WHITE ELEPHANT s.r.o. - ŠLÁGR TV - Slon pomáhá - absence
označní doplněk stravy - 5.3.2018 od 18:11:50 hod. - rozhodnutí
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada"), jakožto ústřední správní
úřad, 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.“), a
ustanovení § 45 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
(dále jen zákon č. 250/2016 Sb.), v platném znění, vydala následující rozhodnutí:
Obviněná společnost WHITE ELEPHANT s.r.o., se sídlem Lidická 2483, 390 03 Tábor,
IČ: 06245676., se uznává vinnou ze spáchání přestupku porušením ustanovení § 5d odst.
3 zákona č. 40/1995 Sb., neboť zadáním reklamy, respektive teleshoppingu „Slon
pomáhá“ nabízejícího produkt s názvem „Detoxikace“, odvysílaného dne 5. března 2018
v čase 18:11:50 hodin na programu ŠLÁGR TV porušila povinnost, aby reklama,
prostřednictvím které byl propagován doplněk stravy, obsahovala zřetelný text "doplněk
stravy". Rada se dle ustanovení § 45 zákona č. 250/2016 Sb., rozhodla uložit pachateli
společnosti WHITE ELEPHANT s.r.o., se sídlem Lidická 2483, 390 03 Tábor, IČ:
06245676 napomenutí, kterým se pachatel výslovně upozorňuje na důsledky svého
protiprávního jednání, které mu hrozí v případě opakování výše uvedeného protiprávního
jednání, a to trest ve formě peněžité sankce. Pachateli je možné v budoucnu uložit pokutu
ve výši 2 000 000 Kč. V souladu s ustanovením § 95 odst. 1 zákona č. 250/2016, o
odpovědnosti za přestupky a § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb. uložila Rada účastníku řízení
povinnost uhradit paušální částku nákladů řízení ve výši 1 000,- Kč (slovy jedentisíckorun)
na účet č. 3711-19223001/0710, variabilní symbol 2018748. Úhrada nákladů je splatná
do pěti pracovních dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí.
7-0-0
16. RRTV/2018/745/kus: PRAHA TV s.r.o. - Zprávy z Prahy - reportáž Macharovo náměstí
- 20.6.2018 - rozhodnutí
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v
rámci své působnosti dané § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů a podle ustanovení § 86
odst. 1 písm. h) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich,
vydala dne 10. ledna 2019 toto usnesení: Rada zastavuje řízení o přestupku s obviněným
provozovatelem PRAHA TV s.r.o., IČ: 25830937, sídlem: Vinohradská 1597/174, Praha
3, PSČ 130 00, vedené pro možné porušení ustanovení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001
Sb., jehož se dopustil odvysíláním pořadu Zprávy z Prahy dne 20. června 2018 od 18:00
hodin na programu PRAHA TV, neboť nedošlo k dostatečnému naplnění podmínek
stanovených v ustanovení § 59 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb.
7-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané
ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č.
231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele PRAHA TV s.r.o., IČ:
25830937, sídlem: Vinohradská 1597/174, Praha 3, PSČ 130 00, na porušení § 31 odst.
3 zákona č. 231/2001 Sb., jehož se dopustil odvysíláním pořadu Zprávy z Prahy dne 20.
června 2018 od 18:00 hodin na programu PRAHA TV. V rámci zpravodajské relace

provozovatel odvysílal reportáž s názvem Macharovo náměstí by mělo získat novou tvář,
v níž diváky informoval o plánované podobě revitalizace Macharova náměstí při
příležitosti veřejného seznámení místních obyvatel s projektem, které se uskutečnilo 19.
6. 2018. V dotyčné reportáži bylo téma prezentováno jednostranně, prostor dostali pouze
místostarosta Martin Polách, který projekt obhajoval, a autor architektonického návrhu
Jan Trávníček. Možnost vystoupit neměli odpůrci plánovaného projektu, kteří kritizují
postup místostarosty a mj. sepisují petici za zachování náměstí v podobě navržené
architektem Aloisem Dryákem. Divákům nebyly poskytnuty objektivní a vyvážené
informace nezbytné pro svobodné vytváření názorů a alespoň základní představy o
nastoleném problému. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 15 dní ode dne doručení tohoto
upozornění.
7-0-0
17. RRTV/2018/661/kus: Strakonická televize s.r.o. - 25. a 26.3.2018 - absence loga rozhodnutí
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v
rámci své působnosti dané § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů a podle ustanovení § 86
odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich,
vydala dne 10. ledna 2019 toto usnesení: Rada zastavuje řízení o přestupku s obviněným
provozovatelem Strakonická televize, s.r.o., IČ 26076357, sídlem Mírová 831, Strakonice,
PSČ 38601, vedené pro možné porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. n) zákona č.
231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit tím, že ve vysílání programu Strakonická televize
(STTV) ve dnech 25. a 26. března 2018 v časovém úseku od 00:00 do 24:00 hodin
neuváděl označení televizního programu (logo), neboť skutek, o němž se vede řízení, se
nestal.
10-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané
ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č.
231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele Strakonická televize, s.r.o., IČ
26076357, sídlem Mírová 831, Strakonice, PSČ 38601, na porušení ustanovení § 32 odst.
1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že Radě nezapůjčil na její
výzvu záznam vysílání programu Strakonická televize (STTV) z 25. a 26. března 2018 v
odvysílané podobě, neboť v poskytnutém záznamu absentovalo logo programu, ačkoliv
ve vysílání dle tvrzení provozovatele přítomno bylo. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 15
dní ode dne doručení tohoto upozornění.
10-0-0
18. RRTV/2018/943/kus: TV Nova s.r.o. - NOVA - 7.9.2018 - reportáž Česko je jednou z
nejdražších zemí v Evropě - zdroje - vysvětlení
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele TV Nova s.r.o., IČ 45800456,
sídlem Kříženeckého nám. 1078/5, Praha 5, PSČ 15200, k obsahu pořadu Televizní
noviny, resp. reportáže Česko je jednou z nejdražších zemí v Evropě, odvysílanému dne
7. září 2018 od 19.30 hodin na programu NOVA.
10-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v
rámci své kompetence 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.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci
možného přestupku spočívajícího v odvysílání pořadu Televizní noviny, resp. reportáže
Česko je jednou z nejdražších zemí v Evropě, odvysílaného dne 7. září 2018 od 19.30
hodin na programu NOVA, že věc odkládá.

9-0-1
19. RRTV/2018/944/kus: Barrandov Televizní Studio a.s. - Kauzy Jaromíra Soukupa
5.9.2018 - prezentace Mountfield - vysvětlení
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele Barrandov Televizní Studio
a.s., IČ: 41693311, sídlem: Kříženeckého náměstí 322/5, Praha 5, PSČ 152 00, k obsahu
pořadu Kauzy Jaromíra Soukupa, který byl odvysílán dne 5. září 2018 od 21:25 hodin na
programu Televize Barrandov, jakého charakteru byla prezentace firmy Mountfield a
jejích produktů v čase 9:08 min od začátku pořadu, resp. zda prezentace v pořadu byla
zařazena za úplatu či jinou protihodnotu.
10-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v
rámci své kompetence 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.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci
možného přestupku spočívajícího v odvysílání pořadu Kauzy Jaromíra Soukupa dne 5.
září 2018 od 21:25 hodin na programu Televize Barrandov, že věc odkládá.
10-0-0
20. RRTV/2018/1016/loj: Jarosla Heindl_TV FOCUS_9_10_7_2018_překročený reklamní
limit_upozornění
- Rada se seznámila s reakcí provozovatele Jaroslava Heindla na upozornění na
porušení ustanovení § 50 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., podle něhož čas vyhrazený
reklamě a teleshoppingovým šotům v televizním vysílání nesmí přesáhnout v průběhu
jedné vysílací hodiny 12 minut, kterého se dopustil tím, že ve vysílání programu TV
FOCUS v rámci vysílací smyčky ve dnech 9.-10. 7. 2018 opakovaně překročil přípustný
limit, a to v průběhu liché hodiny, v níž vysílal 14 minut a 3 vteřiny reklamy
10-0-0
21. RRTV/2018/1014/loj: Jarosla Heindl_TV FOCUS_9_10_7_2018_obchodní sdělení
propagující Blackhole gym_49_1_a_upozornění
- Rada se seznámila s reakcí provozovatele Jaroslava Heindla na upozornění na
porušení ustanovení § 49 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil
tím, že ve dnech 9. a 10. 7. 2018 na programu TV FOCUS odvysílal v čase 0:24 hod po
začátku vysílací smyčky obchodní sdělení propagující Blackhole Gym, které naplňovalo
definiční znaky reklamy, ale nebylo ve vysílání rozeznatelné jako reklama a nebylo
zřetelně zvukově, obrazově nebo zvukově-obrazově nebo prostorovými prostředky
odděleno od ostatních částí vysílání
10-0-0
22. RRTV/2018/1142/kus: BenScio s.r.o. - BLUETV - sdělení o neprovedení zápisu
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti podle
ustanovení § 4 odst. 2 písm. a) a § 5 odst. 3 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních
mediálních službách na vyžádání, a podle ustanovení § 158 odst. 1 zákona č. 500/2004
Sb., správního řádu, vydává na základě písemného oznámení společnosti BenScio s.r.o.,
ze dne 22. listopadu 2018, doručeného Radě dne 12. prosince 2018, toto sdělení:
Poskytovatel BenScio s.r.o., IČ: 03783618, se sídlem Janáčkovo nábřeží 1153/13, Praha,
PSČ 150 00, poskytující službu BLUETV, dostupnou na adrese http://www.bluetv.cz,
nebyl dne 10. ledna 2019 zapsán do Evidence poskytovatelů audiovizuálních mediálních
služeb na vyžádání ve smyslu ustanovení § 5 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních
mediálních službách na vyžádání, neboť služba nesplňuje podmínky hospodářské
činnosti služby.
10-0-0
23. RRTV/2018/945/kus: SMART Comp. a.s. - Kuki Kino - info o dohledu Rady - vysvětlení

- Rada se seznámila s podaným vysvětlením poskytovatele SMART Comp. a.s., IČ 255
17 767, se sídlem Kubíčkova 1115/8, Brno, PSČ 635 00, jakým způsobem naplňuje
povinnost plynoucí z § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 132/2010 Sb., konkrétně, jakým
způsobem umožňuje uživatelům služby Kuki Kino, umístěné na internetové adrese
www.kuki.cz, snadný, přímý a trvalý přístup k informaci o tom, že orgánem dohledu nad
poskytováním audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání je Rada.
10-0-0
24. RRTV/2018/1028/kus: Seznam a.s. - služba VIDEO NOVINKY - redakční odpovědnost
- vysvětlení
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením poskytovatele Seznam.cz, a.s., IČ
26168685, se sídlem Radlická 3294/10, Praha 5, PSČ 150 00, kdo určuje způsob
organizace audiovizuální mediální služby na vyžádání VIDEO NOVINKY, umístěné na
internetové adrese video.novinky.cz, resp. kdo má rozhodující vliv na výběr pořadů a
jejich uspořádání v katalogu pořadů v rámci služby.
10-0-0
25. RRTV/2019/07/nej: Souhrn podání týkajících se televizního vysílání
- Rada se seznámila se souhrnem diváckých podání, týkajících se televizního vysílání,
a doručených v období od 10. prosince 2018 do 2. ledna 2019, týkajících se těchto témat
(47 podání): FTV Prima, spol. s r.o., Prima, 20. 11. 2018, 7:31, obchodní sdělení - sušička
prádla CANDY; Česká televize, ČT24, Fokus Václava Moravce, 11. 12. 2018 od 20:00
hodin – údajná neobjektivita a manipulativnost; Česká televize, ČT1, Teorie tygra, 16. 12.
2018 ve 20:00 – vulgarismus; Česká televize-ČT1,ČT24-Otázky Václava Moravce, 09.
12. 2018, 12:00 hodin – údajně zcela nevyvážená debata; TUTY Broadcasting, a.s.,
TUTY, 07. 12. 2018, 18:17 hodin - reklama na alkohol; Česká televize, ČT24, 90' ČT24,
7. 12. 2018, 20:00 hodin - Počet individuálních dárců, údajně zavádějící tabulka; FTV
Prima, spol. s r.o., Prima, 6. 12. 2017, 16:55 hodin, Linka 112 – údajné zobrazení
souložícího páru v denním vysílacím čase; FTV Prima, spol. s r.o., Prima, 9. 12. 2018,
14:35 hodin – údajně nevhodná upoutávka; FTV Prima, spol. s r.o., Prima COOL, 9. 12.
2018, 21:40 hodin - údajně nevhodný sponzorský vzkaz; Barrandov televizní studio, a.s.,
Televize Barrandov, Moje zprávy; Televize Barrandov, a.s., Televize Barrandov, Kauzy
Jaromíra Soukupa, 21. 11. 2018, 20.25 hodin – tematizace kauzy Babišův syn; Barrandov
Televizní Studio a.s., Televize Barrandov, Týden podle Jaromíra Soukupa, 10. 12. 2018,
20:30 hodin - údajná nevyváženost a vulgarita; Česká televize, ČT1, Lynč, 10. 12. 2018,
20:00 hodin - výjev vraždy; Česká televize, ČT2, série Česko-německé století; Česká
televize, obecné stížnosti na úroveň zpravodajství a publicistiky; Česká televize, ČT1,
Všechnopárty, 7. 12. 2018, 21:40 - údajně urážející obsah vtipu; FTV Prima, spol. s r.o.,
Prima ZOOM, 13. 12. 2018, 10:10 hodin – dokument o zabíjení; TV Nova s.r.o., NOVA,
Střepiny, 16. 12. 2018, 21:30 hodin - objektivita informací o Agrofertu; Česká televize,
Otázky Václava Moravce, ČT1 a ČT24, 16. 12. 2018, 12:00 hodin, stížnost na objektivitu;
FTV Prima, spol. s r.o., Prima COOL, 16. 10. 2018 - údajně nevhodná upoutávka vložená
do dětského pořadu; TV Nova s.r.o., NOVA, Televizní noviny, 19. 12. 2018, 20:30 hodin
- reportáž o Huawei; FTV Prima, spol. s r. o., Prima, obchodní sdělení GS Condro
Diamant, 3. 12. 2018, 20:54 hodin; Televize Barrandov, a.s., Televize Barrandov, 7. 1.
2018 Rychlá hra – agresivní obchodní praktiky; HBO Europe s.r.o. / HBO (rumunská
mutace) – The Normal Heart, 8. 11. 2018, 20:00 hodin; Česká televize, ČT24, Události,
komentáře, rozhovor s M. Kalouskem, 22. 11. 2018, 22:00 hodin – vyjadřování o premiéru
Babišovi; JTV, a.s. - Jihočeská televize, Zprávy, srpen a září 2018 - údajná nevyváženost
předvolebního vysílání; Obchodní sdělení 4Life Direct Insurance Services mutace 1 a
mutace 2; FTV Prima, spol. s r.o., Prima, Velké zprávy, 7. 11. 2018, 18:55 hodin –
reportáž o případu na roudnické radnici; Obchodní sdělení Dr. Max; Česká televize, ČT1,
Události – reportáž o důchodech.
10-0-0

- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své kompetence dané
§ 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního
vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a
v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen
„zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá zadavatele reklamy, společnost Internet Mall, a.s., IČ
26204967, sídlem U Garáží 161/1, 170 00 Praha 7, o podání vysvětlení k obsahu stížnosti
č.j. RRTV/20999/2018-vra, týkající se reklamy propagující akci „Garantované doručení“,
která byla odvysílána dne 20. listopadu 2018 v čase od 7:31:01 hodin na programu Prima.
Pro podání vysvětlení stanovuje Rada lhůtu 30 dní ode dne doručení této žádosti.
9-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v
rámci své kompetence 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.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci
možného přestupku spáchaného odvysíláním pořadu Fokus Václava Moravce dne 11.
12. 2018 od 20:00 hodin na programu ČT24, že věc odkládá.
9-1-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v
rámci své kompetence 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.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci
možného přestupku spáchaného odvysíláním pořadu Teorie tygra na programu ČT1 dne
16. prosince 2018 od 20:00 hodin, že věc odkládá.
10-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v
rámci své kompetence 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.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci
možného přestupku spáchaného odvysíláním pořadu Otázky Václava Moravce dne 9.
prosince 2018 od 12:00 hodin na programech ČT1 a ČT24, že věc odkládá.
10-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v
rámci své kompetence 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.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci
možného přestupku spáchaného odvysíláním obchodního sdělení na produkt Bohemia
sekt na programu TUTY dne 7. prosince 2018 od 18:17 hodin, že věc odkládá.
10-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v
rámci své kompetence 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.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci
možného přestupku spáchaného odvysíláním pořadu 90´ČT24 dne 7. prosince 2018 od
20:00 hodin na programu ČT24, že věc odkládá.
10-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v
rámci své kompetence 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.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci
možného přestupku spáchaného odvysíláním pořadu Linka 112 dne 6. prosince 2018 od
16:55 hodin na programu Prima, že věc odkládá.
10-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v
rámci své kompetence 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.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci
možného přestupku spáchaného odvysíláním upoutávky dne 9. 12. 2018 na programu
Prima, že věc odkládá.
10-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v
rámci své kompetence 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.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci
možného přestupku spáchaného odvysíláním sponzorského vzkazu stolní hra Krycí
jména dne 9. 12. 2018 na programu Prima COOL, že věc odkládá.
10-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v
rámci své kompetence 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.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci
možného přestupku spáchaného odvysíláním pořadu Moje zprávy na programu Televize
Barrandov, že věc odkládá.
10-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v
rámci své kompetence 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.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci
možného přestupku spáchaného odvysíláním pořadu Týden podle Jaromíra Soukupa
dne 10. prosince 2018 od 20:30 hodin na programu Televize Barrandov, že věc odkládá.
10-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v
rámci své kompetence 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.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci
možného přestupku spáchaného odvysíláním pořadu Lynč dne 10. prosince 2018 od
20:00 hodin na programu ČT1, že věc odkládá.
10-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v
rámci své kompetence 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.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci

možného přestupku spáchaného odvysíláním seriálu Česko-německé století na
programu ČT2, že věc odkládá.
10-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v
rámci své kompetence 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.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci
možného přestupku spáchaného odvysíláním zpravodajských a politicko-publicistických
pořadů ČT, že věc odkládá.
10-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v
rámci své kompetence 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.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci
možného přestupku spáchaného odvysíláním pořadu Všechnopárty na programu ČT1
dne 7. prosince 2018 od 21:40 hodin, že věc odkládá.
10-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v
rámci své kompetence 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.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci
možného přestupku spáchaného odvysíláním pořadu Tinge na programu Prima ZOOM
dne 13. 12. 2018 od 10:03 hodin, že věc odkládá.
10-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v
rámci své kompetence 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.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci
možného přestupku spáchaného odvysíláním pořadu Střepiny na programu Nova dne 16.
12. 2018 od 21:30 hodin, že věc odkládá.
10-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v
rámci své kompetence 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.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci
možného přestupku spáchaného odvysíláním pořadu Otázky Václava Moravce na
programech ČT1 a ČT24 dne 16. prosince 2018 od 12:00 hodin, že věc odkládá.
10-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v
rámci své kompetence 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.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci
možného přestupku spáchaného odvysíláním upoutávky na pořad Santa je úchyl dne 15.
prosince 2018 na programu Prima COOL, že věc odkládá.
10-0-0

- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v
rámci své kompetence 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.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci
možného přestupku spáchaného odvysíláním pořadu Televizní noviny dne 19. prosince
2018 na programu Nova, že věc odkládá.
10-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v
rámci své kompetence 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.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci
možného přestupku spáchaného odvysíláním reklamy GS Condro Diamant dne 3.
prosince 2018 v čase od 20:54:45 hodin na programu Prima, že věc odkládá.
10-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v
rámci své kompetence 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.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci
možného přestupku spáchaného odvysíláním soutěžního teleshoppingového bloku dne
7. 1. 2018 na programu Televize Barrandov, že věc odkládá.
10-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) coby ústřední správní úřad v
rámci své kompetence 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.“), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci
možného přestupku spáchaného odvysíláním pořadu The Normal Heart dne 8. listopadu
2018 na programu HBO (rumunská mutace), že věc odkládá.
10-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) coby ústřední správní úřad v
rámci své kompetence 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.“), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci
možného přestupku spáchaného odvysíláním zpravodajství v předvolebním období
během září 2018 na programu Jihočeská televize, že věc odkládá.
10-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) coby ústřední správní úřad v
rámci své kompetence 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.“), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci
možného přestupku spáchaného odvysíláním obchodních sdělení 4Life Direct Insurance
Services mutace 1 s premiérou odvysílání na programu Kino Svět dne 2. 11. 2018 od
12:47:47 hodin a 4Life Direct Insurance Services mutace 2 s premiérou odvysílání na
programu Barrandov NEWS dne 20. 9.2018 od 8:09:38 hodin, že věc odkládá.
10-0-0
ověřovatel:
P. Bartoš

