Zápis z 2. zasedání 2020, konaného dne 28. 1. 2020
Přítomni: Bezouška, Jakl, Jaklová, Jehlička, Kasalová, Krejčí, Nastoupilová, Novák, Mencl,
Petrov, Poledníček, Šincl, Zvěřinová
Omluveni:
Ověřovatel: Bartoš

1. RRTV/2020/108/bla: Schválení programu 2. zasedání 2020
- Rada schvaluje program ve znění projednaných změn
11-0-0
2. RRTV/2020/33/fia: FTV Prima, spol. s r.o. /TV /CNN Prima News /zvláštní přenosové
systémy /řízení o udělení licence /ústní jednání dne 28. ledna 2020, ve 13.40 hodin
- Rada uděluje právnické osobě, společnosti FTV Prima, spol. s r.o., IČ: 481 15 908, se
sídlem Vinohradská 3217/167, Strašnice, 100 00 Praha 10, dle ustanovení § 25 zákona
č. 231/2001 Sb. licenci k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím
zvláštních přenosových systémů na 12 let; označení (název) programu: CNN Prima
News; základní programová specifikace: Tematický program informačního charakteru,
výčet převažujících žánrů: zpravodajství, publicistika, magazíny, diskusní pořady, další
typy pořadů informačního a dokumentárního charakteru; časový rozsah vysílání:
Minimálně 16 hodin denně, maximální časový rozsah 24 hodin denně; výčet států, na
jejichž území má být vysílání zcela nebo převážně směřováno: Česká republika; hlavní
jazyk vysílání: český jazyk; Identifikace přenosového systému: dálkový přístup - internet;
Informace o přístupu k vysílání: http://www.iprima.cz; v rozsahu žádosti ze dne 7. ledna
2020, č.j.: RRTV/197/2020/vra.
13-0-0
3. RRTV/2020/34/fia: FTV Prima, spol. s r.o. /TV /Prima + 1 / zemské digitální televizní
vysílání šířené prostřednictvím vysílačů /řízení o udělení licence /ústní jednání dne 28.
ledna 2020, ve 13.45 hodin
- Rada uděluje společnosti FTV Prima, spol. s r.o., IČ: 481 15 908, se sídlem Vinohradská
3217/167, Strašnice, 100 00 Praha 10, dle ustanovení § 25 zákona č. 231/2001 Sb. licenci
k provozování celoplošného zemského digitálního televizního vysílání šířeného
prostřednictvím vysílačů na 12 let; název (označení) programu: Prima +1; základní
programová specifikace: Plnoformátový program: film, seriál, dokument, zábavní pořad,
soutěžní pořad, sportovní pořad, diskusní pořad, zpravodajství, publicistický pořad,
magazín a další typy pořadů; územní rozsah vysílání: Česká republika; hlavní jazyk
vysílání: český jazyk; časový rozsah vysílání 24 hodin denně; dle žádosti, ze dne 7. ledna
2020, č.j.: RRTV/198/2020/vra a upřesnění žádosti, č.j.: RRTV/1086/2020/vra, ze dne 21.
ledna 2020.
13-0-0
4. RRTV/2019/702/loj: AMC_FILM CAFE_24.2.2019_8_20_Zabijáci osamělých srdcí _
Gyilkos szerelem_32 1 g_ DOKAZOVÁNÍ 14:00
- Rada v rámci řízení o přestupku sp.zn.: RRTV/2019/702/loj provedla důkaz zhlédnutím
pořadu Gyilkos szerelem (Zabijáci osamělých srdcí) odvysílaného dne 24. února 2019 od
08:22:58 hodin na programu FILM CAFE.
12-0-0

5. RRTV/2019/703/loj: AMC_FILM CAFE_24.2.2019_A hollo_Havran_14.58.04_32 1
g_DOKAZOVÁNÍ 16:00
- Rada v rámci řízení o přestupku sp.zn.: RRTV/2019/703/loj provedla důkaz zhlédnutím
pořadu A holló (Havran) odvysílaného dne 24. února 2019 od 14:58:04 hodin na programu
FILM CAFE.
12-0-0
6. RRTV/2019/897/blu: Gama media s.r.o./Rock Radio/RV/změna licence § 21 odst. 1
písm. e) - rozhodnutí
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v souladu s ustanovením §
5 písm. b), § 21 odst. 1 písm. e) a § 21 odst. 6 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 ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správního
řádu, v platném znění (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“), vydala toto rozhodnutí: Rada
uděluje provozovateli Game media s.r.o., IČ: 25028499,, se sídlem Most, Bělehradská
360, PSČ 43401, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci dle § 21
odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající v převodu obchodního podílu ve výši
34% ze stávajícího společníka, Ing. Romana Viktory, dat. nar. 2. srpna 1960, bytem č.p.
141,435 01 Havran, na stávajícího společníka MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 26765586, se
sídlem Bělehradská 299/132, Vinohrady, 120 00 Praha 2, a v převodu obchodního podílu
ve výši 33% ze stávajícího společníka Petra Petříka, dat. nar. 22. února 1961, bytem
Lidická 80/8, 434 01 Most, na stávajícího společníka MEDIA BOHEMIA a.s., IČ:
26765586, se sídlem Bělehradská 299/132, Vinohrady, 120 00 Praha 2, neboť tato
požadovaná změna by nevedla k neudělení licence na základě veřejného slyšení.
13-0-0
7. RRTV/2019/891/blu: První rozhlasová s.r.o./Oldies rádio/RV/změna licence § 21 odst.
1 písm. e) - rozhodnutí
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v souladu s ustanovením §
5 písm. b) a § 21 odst. 1 písm. e) a § 21 odst. 6 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 ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správního
řádu, v platném znění (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“), vydala toto rozhodnutí: Rada
uděluje provozovateli První rozhlasová s.r.o., IČ: 25643908, se sídlem Bělehradská
299/132, Vinohrady, 120 00 Praha 2, souhlas se změnou skutečností uvedených v
žádosti o licenci dle § 21 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající v převodu
obchodního podílu ve výši 55% ze stávajícího společníka, PhDr. Petra Dvořáka, dat. nar.
7. července 1954, bytem č.p. 9, 251 64 Klokočná, na společnost Radiohead s. r. o., IČ:
08753466, se sídlem Hradešínská 1947/64, Vinohrady, 101 00 Praha 10, neboť tato
požadovaná změna by nevedla k neudělení licence na základě veřejného slyšení.
13-0-0
8.
RRTV/2019/799/blu:
JOE
Media
s.r.o./HEY
Radio
(licence
sp.zn.
2013/687/zab/JOE)/RV/prodloužení licence - rozhodnutí
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání podle ustanovení § 5 písm. b) a § 12 zákona
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a v souladu s
ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu, vydala toto rozhodnutí:
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání prodlužuje provozovateli JOE Media s.r.o., IČ:
26152002, se sídlem Praha 4, Branišovská 187/16, dobu platnosti licence sp.zn.
2013/687/zab k vysílání programu HEY Radio prostřednictvím vysílačů na kmitočtu
Jablonec nad Nisou 97,5 MHz / 0,1 kW do 10. října 2025.
13-0-0

9. RRTV/2019/889/blu: Route Radio s.r.o./Route Radio/Rádio Dálnice (licence sp.z.n
2014/257/zab)/RV/prodloužení licence - rozhodnutí
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání podle ustanovení § 5 písm. b) a § 12 zákona č.
231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a v souladu s
ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu, vydává toto rozhodnutí:
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání prodlužuje provozovateli Route Radio s.r.o., IČ:
27852474, se sídlem Stavební 992/1, Poruba, 708 00 Ostrava, dobu platnosti licence
sp.zn. 2014/257/zab k rozhlasovému vysílání programu Rádio Dálnice prostřednictvím
vysílačů na kmitočtech Bílov 90,2 MHz / 0,05 kW, Hladké Životice 95,5 MHz / 0,05 kW,
Hynčice 87,8 MHz / 0,05 kW, Klimkovice 88,6 MHz / 0,05 kW, Liberec 103,3 MHz / 0,1
kW, Lipník nad Bečvou 90,2 MHz / 0,05 kW a Ústí nad Labem 101,2 MHz / 0,1 kW do 10.
října 2025.
13-0-0
10. RRTV/2019/851/blu: RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o/COUNTRY RADIO (sp.zn.
2014/36/zab)/RV/prodloužení licence - rozhodnutí
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání podle ustanovení § 5 písm. b) a § 12 zákona
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a v souladu s
ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu, vydala toto rozhodnutí:
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání prodlužuje provozovateli RADIO UNITED
BROADCASTING s.r.o., IČ: 29131901, se sídlem Říčanská 2399/3, Vinohrady, 101 00
Praha 10, dobu platnosti licence sp.zn. 2014/36/zab k vysílání programu COUNTRY
RADIO prostřednictvím vysílačů na kmitočtu Most 102,6 MHz / 0,1 kW do 10. října 2025.
13-0-0
11.
RRTV/2019/849/str:
RADIO
UNITED
BROADCASTING
s.r.o./COUNTRY
RADIO/RV/prodloužení licence (sp. zn. 2013/993/zab, č.j. STR/3594/2014 ze dne 2.9.2014)
- rozhodnutí
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) podle ustanovení § 5 písm.
b) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání (dále jen
„zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb.
správního řádu, vydává toto rozhodnutí: Rada podle ustanovení § 12 odst. 8 zákona č.
231/2001 Sb. prodlužuje provozovateli RADIO UNITED BROADCASTING, s.r.o., IČ: 291
31 901, se sídlem Říčanská 2399/3, PSČ 101 00 Praha, dobu platnosti licence udělené
rozhodnutím Rady sp. zn. 2013/993/zab, č.j. STR/3594/2014 ze dne 2.9.2014 k
rozhlasovému vysílání programu COUNTRY RADIO prostřednictvím vysílačů na kmitočtu
Zlín 92,7 MHz / 0,2 kW do 10. října 2025.
13-0-0
12. RRTV/2019/893/str: SAMSON MEDIA spol. s r.o./Radio Samson Digital/RV-DVBT/prodloužení licence (sp. zn. 2014/657/bar/SAM, č.j. bar/3403/2014 ze dne 16.9.2014) rozhodnutí
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) podle ustanovení § 5 písm.
b) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání (dále jen
„zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb.
správního řádu, vydává toto rozhodnutí: Rada podle ustanovení § 12 odst. 8 zákona č.
231/2001 Sb. prodlužuje provozovateli SAMSON MEDIA, spol. s. r. o. IČ: 27629775, se
sídlem Podbabská 1112/13, PSČ 160 00 Praha 6, dobu platnosti licence udělené
rozhodnutím Rady sp. zn. 2014/657/bar/SAM, č.j. bar/3403/2014 ze dne 16.9.2014 k
digitálnímu rozhlasovému vysílání programu Radio Samson Digital šířeného
prostřednictvím vysílačů o dobu 8 let, tedy do 6. října 2030.
13-0-0

13.
RRTV/2019/892/str:
RADIO
UNITED
BROADCASTING
s.r.o.
/Country
SEVER/RV/transformační licence (Ru/224/05) - rozhodnutí
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) podle ustanovení § 5 písm.
b) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), vydává
toto rozhodnutí: Rada uděluje společnosti RADIO UNITED BROADCASTING, s.r.o., IČ:
291 31 901, se sídlem Říčanská 2399/3, PSČ 101 00 Praha, transformační licenci k
provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů podle článku II zákona č.
196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., pro program Country SEVER
(licence č.j. Ru/224/05 ze dne 19.10.2005) se soubory technických parametrů Česká Lípa
103,3 MHz / 0,2 kW; Liberec-Javorník 95,5 MHz / 0,2 kW; Liberec-Výšina 97,1 MHz / 0,5
kW; Jičín 96,4 MHz / 0,1 kW na dobu do 10. října 2025.
13-0-0
14. RRTV/2020/88/blu: Různí provozovatelé/rozhlasové vysílání; analýza obchodních
sdělení na potraviny, doplňky stravy, léky a na loterie a jiné podobné hry/zasedání
2/2020
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s analýzami obchodních sdělení
odvysílaných provozovateli MEDIA BOHEMIA a.s. (program Hitrádio Faktor; České
Budějovice 104,3 MHz) dne 16. ledna 2020, LONDA spol. s r.o. (program Rock Zone
105,9; Praha 105,9 MHz) dne 16. ledna 2020, PS KŘÍDLA, s.r.o. (program Rádio
PETROV; Jihlava-Bedřichov 98,0 MHz) dne 16. ledna 2020, JUKE BOX, spol. s r. o.
(program RADIO ČAS-FM; Zlín 103,7 MHz) dne 16. ledna 2020, RADIO UNITED
BROADCASTING s. r. o. (program COUNTRY RADIO; Plzeň 102,1 MHz) dne 16. ledna
2020 a MEDIA BOHEMIA a.s. (program HELAX; Ostrava 93,7 MHz) dne 16. ledna 2020.
13-0-0
15. RRTV/2020/73/blu: Různí provozovatelé rozhlasového vysílání/Přehled doručených
oznámení 2/2020
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s oznámením provozovatele
RADIO PROGLAS s.r.o., IČ: 49435001, doručeným Radě dne 6. ledna 2020 pod č.j.
RRTV/151/2020-vra, spočívajícím ve výlukách vysílání programu Radio Proglas za měsíc
prosinec 2019 dle uvedeného přehledu, a s oznámením provozovatele RADIO UNITED
BROADCASTING s.r.o., IČ: 29131901, doručeným Radě dne 20. ledna 2020 pod č.j.
RRTV/1028/2020-vra, spočívajícím ve změně sídla provozovatele.
13-0-0
16. RRTV/2020/104/smu: MTV NETWORKS s.r.o. / TV /družice, ZPS / žádost o předchozí
souhlas se změnou spol. smlouvy
- Rada uděluje provozovateli MTV NETWORKS s.r.o., IČ: 28970438, se sídlem: Perlová
371, 110 00 Praha 1, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádostech o licence
programů: NICK TOONS, č.j. RRTV/4111/2017-fia; NICK TOONS, č.j. RRTV/3314/2016SMU; Prima Comedy Central , č..j. RRTV/4195/2015-SMU; Paramount Channel, č.j.
sve/315/2014; MTV, č.j. FIA/2514/2014; MTV Dance International, č.j. SMU/1676/2014;
MTV Rocks International, č.j. SMU/1675/2014;MTV Hits International, č.j.
SMU/1678/2014; RTL Spike, č.j RRTV/3141/2016-SMU; Paramount Comedy, č.j.
RRTV/2850/2016-FIA; Paramount Channel, č.j. 2016/369/FIA/MTV; Prima Comedy
Central, č.j. RRTV/4352/2015-SMU; Comedy Central, č.j. RRTV/1981/2016-FIA; Comedy
Central Extra, č.j. FIA/2154/2012; Nickelodeon, č.j. sve/6917/09; Comedy Central
Hungary, č.j. sve/2051/2010; VH 1 European, č.j. sve/7049/09; Nickelodeon, č.j.
sve/7050/09; VH 1 Classic European, č.j. sve/7047/09; MTV Hungary, č.j.
zem/2059/2010; Comedy Central Family, č.j. RRTV/12328/2017-spm; Spike, č.j.
RRTV/15361/2017- smu; Nickelodeon, č.j. RRTV/7816/2018-fia; Comedy Central +1, č.j.
RRTV/3385/2019-zem; MTV, č.j. RRTV/2874/2019-zem; Comedy Central Extra, č.j.
RRTV/2865/2019-zem; Comedy Central, č.j. RRTV/2862/2019-zem; MTV Music 24, č.j.

RRTV/2867/2019-fia; Nick Jr. Peppa, č.j. RRTV/2869/2019-fia; Nicktoons, č.j.
RRTV/2872/2019-fia; Nick Jr., č.j. RRTV/2873/2019-fia; Nickelodeon, č.j.
RRTV/2875/2019-fia; NickToons,č.j. RRTV/9310/2019-fia; Paramount Channel, č.j.
RRTV/9309/2019-smu. sp. zn. RRTV/2017/743/smu, č.j. RRTV/13744/2017-smu, podle
ustanovení § 21 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně
společenské smlouvy, v rozsahu žádosti doručené dne 20. ledna 2020 č.j.
RRTV/1038/2020-vra.
13-0-0
17. RRTV/2020/31/smu: SATT a.s. / TELEVIZE VYSOČINA / TV / kabelové systémy /
žádost o předchozí souhlas se změnou seznamu akcionářů
- Rada podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb. uděluje
provozovateli SATT a.s., IČ: 607 49 105, se sídlem: Okružní 1889/11, Žďár nad Sázavou
3, 591 01 Žďár nad Sázavou, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o
licenci č.j. Ru/231/02/2636 ze dne 24. září 2002 ve znění pozdějších změn, spočívající
ve změně vkladu, výše obchodních podílů a způsobu rozdělení hlasovacích práv
jednotlivých akcionářů a seznamu akcionářů tak, že akcionář Město Nové město na
Moravě, IČ: 00294900 převede své akcie v hodnotě 62 101 000,- Kč (38,30 %) na
akcionáře Město Žďár nad Sázavou, IČ:. 00295841, dle žádosti doručené dne 6. ledna
2020 pod č.j. RRTV/137/2019-vra.
13-0-0
18. RRTV/2020/90/smu: SATT a.s. / TELEVIZE VYSOČINA / TV / kabelové systémy /
neoznámení změn členů statut. orgánů / upozornění
- Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) a f), § 59 odst. 1- 3
zákona č. 231/2001 Sb. upozorňuje provozovatele televizního vysílání SATT a.s., IČ: 607
49 105, se sídlem: Okružní 1889/11, Žďár nad Sázavou 3, 591 01 Žďár nad Sázavou, na
porušení ustanovení § 21 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že v
zákonem stanovené lhůtě neoznámil Radě změnu ostatních skutečností uvedených v
žádosti o licenci č.j. Ru/231/02/2636 ze dne 24. září 2002 ve znění pozdějších změn,
spočívajících ve změnách členů představenstva a dozorčí rady provedených v roce 2018
a 2019. Rada stanovuje provozovateli lhůtu k nápravě 30 dnů ode dne doručení tohoto
upozornění.
13-0-0
19. RRTV/2019/346/zem: SPORT 5 a.s. / TV / SPORT 5 / ZPS /řízení o udělení licence /
žádost o prodloužení lhůty k odstranění nedostatků / přerušení řízení
- Rada se seznámila s žádostí SPORT 5 a.s., IČ 272 02 569, se sídlem Praha 1 - Těšnov
1/1059, PSČ 11000, ze dne 6. ledna 2020, čj. RRTV/139/2020-vra, o prodloužení lhůty k
odstranění nedostatků žádosti o udělení licence ze dne 26. dubna 2019, č.j.
RRTV/5625/2019-vra.
13-0-0
- Rada v souladu s ustanovením § 5 písm. b) a § 14 odst. 5 zákona č. 231/2001 Sb., a
podle ustanovení § 64 odst. 1 písm. c) zákona č. 500/2004 Sb., přerušuje řízení o udělení
licence společnosti SPORT 5 a.s., IČ 272 02 569, se sídlem Praha 1 - Těšnov 1/1059,
PSČ 11000 k provozování televizního vysílání programu SPORT 5 prostřednictvím
zvláštních přenosových systémů ze dne 26. dubna 2019, č.j. RRTV/5625/2019-vra, z
důvodu probíhajícího řízení o předběžné otázce, kterou je vydání potvrzení příslušného
finančního úřadu, že žadatel nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky.
13-0-0
20. RRTV/2020/75/zem: Krajská nemocnice Liberec, a.s. / TV / KNL TV / kabely // převzaté
vysílání / oznámení změn
- Rada se seznámila s oznámením provozovatele televizního vysílání a převzatého
vysílání, společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s., IČ 27283933, doručeným Radě
dne 9. ledna 2020 pod č.j. RRTV/305/2020-vra, podle § 21 odst. 2 a § 29 odst. 3 zákona

č. 231/2001 Sb., že ke dni 4. ledna 2020 uplynulo funkční období členům dozorčí rady
Bc. Martinu Půtovi, Bc. Leně Mlejnkové a Ing. Michalu Křížovi; valná hromada společnosti
dne 3. ledna 2020 zvolila za členy dozorčí rady společnosti s účinností ke dni 4. ledna
2020 Bc. Martina Půtu, Bc. Lenu Mlejnkovou a Ing. Michala Kříže. Provozovatel dále 1)
předložil doklad (výpis z obchodního rejstříku) o schválené změně základního kapitálu a
stanov společnosti (navýšením vkladu akcionáře Liberecký kraj, IČ 70891508), a
informoval o založení aktualizovaného znění stanov společnosti do sbírky listin; 2)
oznámil, že ke dni 1. ledna 2020 došlo ke sloučení a na společnost Krajská nemocnice
Liberec, a.s., IČ 27283933, přešlo v důsledku fúze sloučením veškeré jmění zaniklé
společnosti Nemocnice Frýdlant s.r.o., IČ 47311576.
13-0-0
21. RRTV/2020/30/zem: Různí provozovatelé /převzaté vysílání /přehled oznámení
změny programové nabídky
- Rada se dle § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., seznámila s oznámením
provozovatele Digital Broadcasting s.r.o., IČ 268 39 407, se sídlem Stavební 992/1,
Poruba, 708 00 Ostrava, o změně ostatních skutečností uvedených v přihlášce k
registraci převzatého televizního vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů v
systému DVB-T, č.j.: zem/2623/2012, spis. zn.: 2012/503/zem/Dig, ze dne 31. července
2012, spočívající ve změně programové nabídky převzatého vysílání, a to „televizní
programy zařazené do programové nabídky převzatého vysílání: Retro Music TV (Retro
Music Television), v rozsahu podání ze dne 7. ledna 2020, č.j. RRTV/196/2020-vra.
13-0-0
- Rada se dle § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., seznámila s oznámením
provozovatele České Radiokomunikace a.s., IČ 247 38 875, Skokanská 2117/1, 169 00
Praha 6 - Břevnov, o změně ostatních skutečností uvedených v přihlášce k registraci
převzatého vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů v systému DVB-T,
DVB-T2, DAB, spočívající ve změně programové nabídky, a to doložení aktuálního
přehledu programové nabídky šířené prostřednictvím jednotlivých sítí elektronických
komunikací ke dni 9. ledna 2020, tj. ke dni spuštění prvního vysílače celoplošné Vysílací
sítě 22 (Praha město, rádiový kanál 40): Regionální vysílací síť 8 (DVB-T): Tv NOE / TV
NOE HD, Retro Music Television; Regionální vysílací síť 20 (DVB-T):
regionalnitelevize.cz, Retro Music Television; Celoplošná přechodová vysílací síť 12
(DVB-T2): ŠLÁGR TV, Tv NOE, Prima +1; Celoplošná vysílací síť 22 (DBV-T2): ŠLÁGR
TV, Tv NOE, Prima+1; Regionální síť 1F, DAB III. pásmo a DAB vysílací síť, L-band:
EVROPA 2, FREKVENCE 1, ZET, RÁDIO IMPULS, Rock Zone, Český Impuls, Rádio
Dechovka, Radio BLANÍK, Hitrádio City, EXPRES FM, v rozsahu podání ze dne 13. ledna
2020, č.j. RRTV/392/2020-vra. Ostatní programy šířené prostřednictvím výše uvedených
sítí elektronických komunikací jsou šířeny na základě příslušných licencí RRTV k
provozování rozhlasového a televizního digitálního vysílání prostřednictvím vysílačů.
13-0-0
- Rada se dle § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., seznámila s oznámením
provozovatele Czech Digital Group, a.s., IČ 258 42 609, se sídlem Skokanská Skokanská
2117/1, 169 00 Praha 6 - Břevnov, o změně ostatních skutečností uvedených v přihlášce
k registraci převzatého vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů v systému
DVB-T, spočívající ve změně programové nabídky a to doložení aktuálního přehledu
programové nabídky šířené prostřednictvím jednotlivých sítí elektronických komunikací
ke dni 9. ledna 2020, tj. ke dni spuštění prvního vysílače celoplošné Vysílací sítě 23
(Praha město, rádiový kanál 23): Regionální vysílací síť 12 (DVB-T): Prima+1, Retro
Music Television; Celoplošná vysílací síť 3 (DVB-T): ŠLÁGR TV; Celoplošná vysílací síť
23 (DVB-T2): ŠLÁGR TV, Tv NOE, v rozsahu podání ze dne 13. ledna 2020, č.j.
RRTV/393/2020-vra. Ostatní programy šířené prostřednictvím výše uvedených sítí
elektronických komunikací jsou šířeny na základě příslušných licencí RRTV k
provozování rozhlasového a televizního digitálního vysílání prostřednictvím vysílačů.

13-0-0
22. RRTV/2020/24/fia: Různí provozovatelé televizního a převzatého vysílání /přehled
doručených oznámení
- Rada se seznámila se 2 oznámeními.
12-0-0
23. RRTV/2020/107/poj: Různí provozovatelé / Souhrn podání 02/2020
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila se stížností č. j. RRTV/165/2020vra ohledně komentářů moderátora Václava Matějovského k současné politické situaci
na Blízkém východě na programu Fajn rádio.
13-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 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, ohledně
komentářů moderátora Václava Matějovského k současné politické situaci na Blízkém
východě na programu Fajn rádio (č. j. RRTV/165/2020-vra), že věc odkládá.
13-0-0
24. RRTV/2020/76/onz: Souhrn podání AO 2/2020 (17 podání)
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s následujícími podáními k
obsahu televizních programů doručenými od 3. ledna do 20. ledna 2020: Televizní
reklama na televizi Philips v PLANEO Elektro; Česká televize / ČT1 - Poldové a nemluvně
(1. díl), 10. 1. 2020 od 20:06 hod; Česká televize / ČT1, ČT24 - Novoroční projev předsedy
vlády, 1. 1. 2020 od 20:00 hod; Česká televize / ČT1, ČT24 - Vánoční poselství prezidenta
republiky Miloše Zemana 2019, 26. 12. 2019 od 13:00 hod; další zpravodajství; TV Nova
s.r.o. / NOVA - Výměna manželek XI (9. díl), 8. 1. 2020 od 20:21 hod; Česká televize /
ČT1 - Jedna ruka netleská, 8. 1. 2020 od 21:12 hod; TV Nova s.r.o. / NOVA - Televizní
noviny - Za psa bez čipu hrozí vysoká pokuta, 9. 1. 2020 od 20:01 hod; TV Nova s.r.o. /
Nova Cinema - Dlouhý polibek na dobrou noc, 12. 1. 2020 od 20:06 hod; Barrandov
Televizní Studio a.s. / Televize Barrandov - Volejte a pište šéfovi, 25. 9. 2019 od 20:38
hod; Česká televize / ČT2 - pořady o Adolfu Hitlerovi a německém nacismu; FTV Prima,
spol. s r.o. / Prima MAX - Zajíček bez oušek, 14. 1. 2020 od 17:50 hod; Česká televize /
ČT24 - Interview ČT24, 6. 11. 2019 od 18:28 hod; Televizní reklama na Alza.cz; Česká
televize / ČT24 - Horizont ČT24 - Ruská vláda podává rezignaci, 15. 1. 2020 od 21:00
hod; Česká televize / ČT24 - Otázky Václava Moravce, 12. 1. 2020 od 12:00 hod; CS
filmová, s.r.o. / CS History - Světová válka (4), 14. 1. 2020 od 19:00 hod; Česká televize
/ ČT24 - Reportéři ČT - V předvečer tragédie, 10. 6. 2019 od 22:10 hod.
13-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své působnosti dané
ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), v
platném znění, a § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, na základě
ustanovení § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá zadavatele reklamy
FAST ČR, a.s. IČO: 26726548, sídlem: Černokostelecká 2111/131, 100 00 Praha 10 o
podání vysvětlení, kolik kusů televizorů Philips LCD LED FULL HD s úhlopříčkou 109 cm
za 5 555 Kč bylo k dispozici v prodejnách PLANEO Elektro, zvláště pak v prodejně
PLANEO Elektro v Hradci Králové, Pilnáčkova 537, v době od 8. do 14. ledna 2020, tedy
po čas trvání slevové akce, kterou propagovalo obchodní sdělení, odvysílané 8. 1. 2020
v 18:26:48 hod na programu NOVA (premiérově odvysílané 8. 1. 2020 v 7:31:11 hod na
programu Barrandov KRIMI). Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne
doručení této výzvy.
13-0-0

- 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 Česká televize, IČ:
00027383, sídlem: Kavčí hory, Praha 4, PSČ 140 70, na porušení ustanovení § 32 odst.
1 písm. j) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 10. ledna 2020 od
20:06 hodin na programu ČT1 odvysílal seriál Poldové a nemluvně (1. díl), který
obsahoval vulgarismy či nadávky „ty vole“ (0:02:27, 0:06:10 hod od začátku záznamu),
„do prdele“ (0:09:10, 1:04:55), „hajzl“ (0:09:20, 0:25:10, 0:41:22, 1:04:31), „ser na to“
(0:39:20), „hovno“ (0:41:08, 1:04:38), „neposereme“ (0:53:47), „debile“ (0:58:05),
„nevysereš“ (0:59:00), „na prdeli“ (0:59:05) aj., čímž porušil 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 do 06:00 druhého dne. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode
dne doručení upozornění.
12-0-1
- 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 Novoroční projev předsedy vlády,
1. 1. 2020 od 20:00 hodin na programech ČT1 a ČT24, že věc odkládá.
12-0-1
- 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 Vánoční poselství prezidenta
republiky Miloše Zemana 2019, 26. 12. 2019 od 13:00 hodin na programech ČT1 a ČT24,
a dalšího zpravodajství České televize, že věc odkládá.
12-1-0
- 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 Výměna manželek XI (9. díl), 8. 1.
2020 od 20:21 hodin na programu NOVA, že věc odkládá.
13-0-0
- 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 snímku Jedna ruka netleská, 8. 1. 2020 od
21:12 hodin na programu ČT1, že věc odkládá.
10-0-2
- 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, resp. reportáže
Za psa bez čipu hrozí vysoká pokuta, 9. 1. 2020 od 20:01 hodin na programu NOVA, že
věc odkládá.
12-0-0
- 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 snímku Dlouhý polibek na dobrou noc, 12.
1. 2020 od 20:06 hod na programu Nova Cinema, že věc odkládá.
13-0-0
- 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 Volejte a pište šéfovi, 25. 9. 2019
od 20:38 hodin na programu Televize Barrandov, že věc odkládá.
13-0-0
- 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 dokumentárních pořadů o německém
nacismu a související problematice na programu ČT2, že věc odkládá.
13-0-0
- 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 snímku Zajíček bez oušek, 14. 1. 2020 od
17:50 hod na programu Prima MAX, že věc odkládá.
12-1-0
- 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 nezveřejněním pořadu Interview ČT24, vysílaného dne
6. 11. 2019 od 18:28 hodin na programu ČT24, ve webovém archivu ČT, že věc odkládá.
13-0-0
- 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.“),
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 na Alza.cz, premiérově dne 9. 12. 2019 na Prima
COOL v 6:48:07 hodin, že věc odkládá.
13-0-0
- 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 Horizont ČT24, 15. 1. 2020 od
21:00 hodin na programu ČT24, že věc odkládá.
12-0-0
- 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, 12. 1.
2020 od 12:00 hodin na programu ČT24, že věc odkládá.
13-0-0
25. RRTV/2020/84/vez: Analýza kontinuálního záznamu vysílání programu MTV Dance
International dne 21. října 2019 v čase od 12:00 do 24:00 hodin
- Rada se seznámila s analýzou kontinuálního úseku vysílání programu MTV Dance
International provozovatele MTV NETWORKS s.r.o. ze dne 21. října 2019 v čase 12:0024:00 hodin.
13-0-0
26. RRTV/2020/86/vez: Analýza kontinuálního záznamu vysílání programu Spike dne 21.
října 2019 v čase od 12:00 do 24:00 hodin
- Rada se seznámila s analýzou kontinuálního úseku vysílání programu Spike
provozovatele MTV NETWORKS s.r.o. ze dne 21. října 2019 v čase 12:00-24:00 hodin.
13-0-0
27. RRTV/2020/87/vez: Analýza kontinuálního záznamu vysílání programu MTV dne 21.
října 2019 v čase od 12:00 do 24:00 hodin
- Rada se seznámila s analýzou kontinuálního úseku vysílání programu MTV
provozovatele MTV NETWORKS s.r.o. ze dne 21. října 2019 v čase 12:00-24:00 hodin.
13-0-0
28. RRTV/2020/78/nej: MTV NETWORKS s.r.o. - Nickelodeon: Analýza kontinuálního
úseku vysílání ze dne 28. listopadu 2019, časového úseku 10.00 - 22.00 hodin.
- Rada se seznámila s analýzou kontinuálního úseku vysílání programu Nickelodeon
(licence č. j. sve/7050/09, spis. zn. 2009/1038/sve/MTV) provozovatele MTV
NETWORKS s.r.o. ze dne 28. listopadu 2019, časového úseku 10.00 - 22.00 hodin.
13-0-0
29. RRTV/2020/82/hli: Obchodní sdělení Clavin Collection - monitoring vysílání
obchodních sdělení týkajících se humánních léčivých přípravků nebo doplňků stravy
na podporu sexuální výkonnosti mezi 6. – 22. hodinou
- 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 Barrandov Televizní Studio
a.s., IČ: 41693311, se sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 322, PSČ 15200, na porušení
ustanovení § 49 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že

odvysílal reklamní spot Clavin Collection, a to dne 1. září 2019 v čase 16:08:39 hodin na
programu Televize Barrandov, dne 28. září 2019 v čase 18:40:23 hodin na programu
BARRANDOV KRIMI a dne 29. září 2019 v čase 16:46:24 hodin na programu KINO
BARRANDOV, čímž porušil povinnost zajistit, aby obchodní sdělení týkající se erotických
služeb, erotických výrobků a humánních léčivých přípravků nebo doplňků stravy na
podporu sexuální výkonnosti nebyly zařazovány do vysílání v době od 06.00 hodin do
22.00 hodin. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení upozornění.
13-0-0
- 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 Barrandov MUZIKA, s.r.o.,
IČ: 26735679, se sídlem Praha 4, Mikuleckého 1311/8, PSČ 14700, na porušení
ustanovení § 49 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne
30. září 2019 v čase 17:22:44 hodin na programu Barrandov NEWS odvysílal reklamní
spot Clavin Collection, čímž porušil povinnost zajistit, aby obchodní sdělení týkající se
erotických služeb, erotických výrobků a humánních léčivých přípravků nebo doplňků
stravy na podporu sexuální výkonnosti nebyly zařazovány do vysílání v době od 06.00
hodin do 22.00 hodin. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení
upozornění.
13-0-0
- 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 Československá filmová
společnost, s.r.o., IČ: 27168425, se sídlem Praha 1, Václavské nám. 831/21, PSČ 11360,
na porušení ustanovení § 49 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil
tím, že odvysílal reklamní spot Clavin Collection dne 12. září 2019 v čase 13:25:15 hodin
na programu CS Film a dne 24. září 2019 v čase 14:23:19 hodin na programu kinoSvět
(nyní CS Mystery), čímž porušil povinnost zajistit, aby obchodní sdělení týkající se
erotických služeb, erotických výrobků a humánních léčivých přípravků nebo doplňků
stravy na podporu sexuální výkonnosti nebyly zařazovány do vysílání v době od 06.00
hodin do 22.00 hodin. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení
upozornění.
13-0-0
- 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 CS filmová, s.r.o., IČ:
07380631, se sídlem Václavské náměstí 831/21, Nové Město, 110 00 Praha 1, na
porušení ustanovení § 49 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil
tím, že dne 24. září 2019 v čase 12:21:31 hodin na programu WAR svět válek (nyní CS
History) odvysílal reklamní spot Clavin Collection, čímž porušil povinnost zajistit, aby
obchodní sdělení týkající se erotických služeb, erotických výrobků a humánních léčivých
přípravků nebo doplňků stravy na podporu sexuální výkonnosti nebyly zařazovány do
vysílání v době od 06.00 hodin do 22.00 hodin. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode
dne doručení upozornění.
13-0-0
- 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 Digital Broadcasting, IČ:
26839407, se sídlem Stavební 992/1, Poruba, 708 00 Ostrava, na porušení ustanovení §

49 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 29. září 2019
v čase 15:23:14 hodin na programu Rebel odvysílal reklamní spot Clavin Collection, čímž
porušil povinnost zajistit, aby obchodní sdělení týkající se erotických služeb, erotických
výrobků a humánních léčivých přípravků nebo doplňků stravy na podporu sexuální
výkonnosti nebyly zařazovány do vysílání v době od 06.00 hodin do 22.00 hodin. Rada
stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení upozornění.
13-0-0
- 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 AMC Networks Central
Europe s.r.o., IČ 27112501, se sídlem Praha 8 - Karlín, Pobřežní 620/3, PSČ 18600, na
porušení ustanovení § 49 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil
tím, že odvysílal reklamní spot Clavin Collection, a to na programu SPORT2 dne 9. září
2019 v čase 7:49:15 hodin (mutace 1 - recepce), na programu Sport1 Czechia and
Slovakia dne 25. září 2019 v čase 12:54:29 hodin (mutace 2 - vlak), na programu Film+
dne 26. září 2019 v čase 7:50:55 hodin (mutace 1 - recepce), na programu AMC
CHANNEL CENTRAL AND EASTERN EUROPE dne 28. září 2019 v čase 12:48:12 hodin
(mutace 2 - vlak) a na programu Spektrum dne 29. září 2019 v čase 15:26:55 hodin
(mutace 2 - vlak), čímž porušil povinnost zajistit, aby obchodní sdělení týkající se
erotických služeb, erotických výrobků a humánních léčivých přípravků nebo doplňků
stravy na podporu sexuální výkonnosti nebyly zařazovány do vysílání v době od 06.00
hodin do 22.00 hodin. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení
upozornění.
13-0-0
30. RRTV/2020/80/hli: ANALÝZA OBCHODNÍCH SDĚLENÍ - ŘÍJEN 2019
- Rada se seznámila s výsledky analýzy obchodních sdělení za měsíc říjen 2019.
13-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „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 § 78 odst. 1 zákona
č. 250/2016 Sb., zákona o přestupcích a řízeních o nich (dále jen „zákon č. 250/2016
Sb.“) rozhodla zahájit se zadavatelem obchodního sdělení, společností MastJaegermeister CZ s.r.o., IČ 46990054, sídlem Praha 4 - Podolí, Pod Klaudiánkou
1174/4b, PSČ 14700, řízení o přestupku pro možné porušení § 4 písm. b) zákona č.
40/1995 Sb., kterým se stanoví, že reklama na alkoholické nápoje nesmí být zaměřena
na osoby mladší 18 let, zejména nesmí tyto osoby ani osoby, které jako mladší 18 let
vyhlížejí, zobrazovat při spotřebě alkoholických nápojů nebo nesmí využívat prvky,
prostředky nebo akce, které osoby mladší 18 let oslovují, kterého se mohl dopustit
zadáním reklamního spotu s motivem „Jägermeister“, který byl reprízově odvysílán dne
1. října 2019 v čase 9:44:50 hodin na programu Prima, neboť předmětné obchodní
sdělení obsahuje explicitní výzvu k zakoupení propagovaného produktu/alkoholického
nápoje Jägermeister v bezprostřední souvislosti s možností výhry herní konzole Xbox a
virtuální reality. Ta je součástí obrazové i zvukové složky sdělení („Kup Jegrmajstr, vyhraj
xbox a virtuální realitu. Jegrmajstr, nepřestávejte lovit.“). V rámci obchodního sdělení tak
byly využity prvky, prostředky a akce, které oslovují osoby mladší osmnácti let.
13-0-0
31. RRTV/2020/77/kus: KABEL OSTROV, s.r.o. – TV Ostrov – změna licenčních
podmínek
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") coby ústřední správní úřad v
souladu s ustanovením § 5 písm. b) a § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., o

provozování rozhlasového a televizního vysílání, v platném znění (dále jen "zákon č.
231/2001 Sb.") a ustanovením § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen
"zákon č. 500/2004 Sb.") vydala dne 28. ledna 2020 toto rozhodnutí: Rada uděluje
provozovateli KABEL OSTROV, s.r.o., souhlas se změnou licenčních podmínek licence
č. j. RRTV/855/2015-SMU, ve znění pozdějších změn, k provozování televizního vysílání
programu TV Ostrov, šířeného prostřednictvím kabelových systému, spočívající ve
změně programového schématu, specifikované v žádosti o změnu licenčních podmínek
doručené dne 19. prosince 2019 pod č.j. RRTV/15167/2019-vra.
12-0-0
32. RRTV/2019/572/kus: Barrandov Televizní Studio a.s. - Televize Barrandov - 16.6.2019
- Moje Zprávy - rozhodnutí
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada), jakožto ústřední správní úřad
v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném
znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), dle ustanovení § 60 odst. 1 písm. b) a dle § 60
odst. 7 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., rozhodla v řízení o přestupku vedeném podle
zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, dne 28. ledna 2020
takto: I. Obviněná společnost, provozovatel televizního vysílání, Barrandov Televizní
Studio a.s., IČ 41693311, sídlem Kříženeckého nám. 322, Praha 5, PSČ 152 00, se
uznává vinnou ze spáchání přestupku dle ustanovení § 31 odst. 2 zákona č. 231/2001
Sb., kterého se dopustila odvysíláním pořadu Moje zprávy dne 16. června 2019 od 19:25
hodin na programu Televize Barrandov, resp. části nazvané Národní divadlo na výletě.
Příspěvek obsahoval tvrzení ohledně fungování a nehospodárné činnosti Národního
divadla, jež byla předkládána jako fakta, přičemž zainteresovaný subjekt nedostal prostor
se k těmto domnělým faktům vyjádřit a celý případ byl prezentován jednostranně. Pořad
tak neposkytl objektivní a vyvážené informace nezbytné pro svobodné vytváření názorů.
II. Za přestupek se pachateli v souladu s ustanovením § 60 odst. 1 písm. b), ustanovením
§ 60 odst. 7 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. a ustanovením § 35 písm. b) a § 46 odst. 1
zákona č. 250/2016 Sb., ukládá pokuta ve výši 250 000,-Kč. Pokuta je splatná ve lhůtě
30 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí na účet 3754-19223001/0710, variabilní
symbol 2019572. III. V souladu s ustanovením § 95 odst. 1 zákona č. 250/2016, o
odpovědnosti za přestupky, a § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb., ukládá Rada obviněnému
povinnost uhradit paušální částku nákladů řízení ve výši 1 000 Kč. Úhrada nákladů řízení
je splatná do pěti pracovních dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí na účet č. 371119223001/0710, variabilní symbol 2019572.
9-1-0
33. RRTV/2019/720/loj: Mnam_evropská tvorba_nezávislý producent_propojení
- 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 toto usnesení: Rada zastavuje řízení o přestupku s obviněným provozovatelem
S&P Broadcasting a.s., IČ 04117310, se sídlem Praha 9 - Vysočany, Podkovářská 674/2,
PSČ 19000, vedené pro možné porušení § 47 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb.,
kterého se mohl dopustit tím, že vykázal Díla Sladká Adie, Veget s Klárkou, Láďův Orient
Expres a Chlap za plotnou odvysílaná v roce 2018 na programu Mňam TV, vyrobené
společností S&P Sales House s.r.o., nesprávně jako díla vyrobená nezávislým výrobcem,
neboť skutek, o němž se vede řízení, se nestal.
11-0-0
34. RRTV/2019/422/kus: ŠLÁGR TV, spol. s.r.o. - info o dohledu Rady - vysvětlenípořádková pokuta
- I. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") v rámci své působnosti
dané ustanovením § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového

a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen "zákon č.
231/2001 Sb.") a v souladu s ustanovením § 62 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu
(dále jen "zákon č. 500/2004 Sb.") vydala dne 28. ledna 2020 toto rozhodnutí: Rada
ukládá provozovateli ŠLÁGR TV, spol. s r.o., IČ 26102293, sídlem Dubné 158, 373 84,
Dubné, pořádkovou pokutu podle ustanovení § 137 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., a to
ve výši 5 000 Kč, neboť tento provozovatel bezdůvodně odepřel podat Radě vysvětlení,
jakým způsobem naplňuje § 32 odst. 7 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., podle kterého
má provozovatel povinnost poskytnout snadný, přímý a trvalý přístup k informaci o tom,
že orgánem dohledu nad provozováním televizního vysílání je Rada. Pokuta je splatná
ve lhůtě 30 dní ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet č. 375419223001/0710, vedený u České národní banky, variabilní symbol 2019422. II. Rada
nadále v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. žádá
provozovatele ŠLÁGR TV, spol. s r.o., IČ 26102293, sídlem Dubné 158, 373 84, Dubné,
o podání vysvětlení jakým způsobem naplňuje § 32 odst. 7 písm. c) zákona č. 231/2001
Sb., podle kterého má provozovatel povinnost poskytnout snadný, přímý a trvalý přístup
k informaci o tom, že orgánem dohledu nad provozováním televizního vysílání je Rada.
Pro podání vysvětlení stanovuje Rada lhůtu 30 dní ode dne doručení této opakované
žádosti.
13-0-0
36. RRTV/2019/820/rud: ČESKÁ TELEVIZE/ČT1/Události, reportáž Česká obchodní
inspekce řeší reklamace/26.10.2019/od 19:00 hodin - VYSVĚTLENÍ
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele ČESKÁ TELEVIZE, IČ
00027383, sídlem Na hřebenech II 1132/4, Praha 4, PSČ 14700, z jakého důvodu nebyl
v reportáži „Česká obchodní inspekce řeší reklamace“ v pořadu Události na programu
ČT1 dne 26. 10. 2019 od 19:00 hod. přítomen žádný názor, byť obecný, prodejců, ačkoli
se reportáž týká vztahu spotřebitel - prodejce - Česká obchodní inspekce.
13-0-0
- 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 reportáže „Česká obchodní inspekce řeší
reklamace“ v pořadu Události na programu ČT1 dne 26. 10. 2019 od 19:00 hod., že věc
odkládá.
9-2-1
- 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 vysílání Česká televize, IČ:
00027383, sídlem: Kavčí hory, Praha 4, PSČ 140 70, na porušení ustanovení § 31 odst.
3 zákona č. 231/2001 Sb., jehož se dopustil odvysíláním pořadu Události na programu
ČT1 dne 26. 10. 2019 od 19:00 hod., respektive reportáže s názvem „Česká obchodní
inspekce řeší reklamace“, kde nebyl zařazen žádný, byť obecný, názor prodejců, ačkoli
tématem reportáže bylo mimosoudní řešení sporů mezi prodejci a spotřebiteli
prostřednictvím České obchodní inspekce a byl zde prezentován případ zamítnuté
reklamace. Neposkytnutím prostoru pro vyjádření k tématu reklamací a řešení sporů z
reklamací z pohledu prodejců se tak provozovatel dopustil porušení zásad objektivity a
vyváženosti. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení upozornění.
4-1-5

37. RRTV/2019/840/loj: CTD_24.10.19_ Planeta Yó_smluvní ujednání_vysvětlení
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele Česká televize, na základě
jakých smluvních ujednání či jiných dohod byla do pořadu Planeta Yó, odvysílaného dne
24. října 2019 od 16:10 hodin na programu ČT:D, zařazena recenze počítačové hry
Townsmen - A Kingdom Rebuilt.
13-0-0
38. RRTV/2019/828/kus: FTV Prima, spol. s.r.o. - Polední zprávy - 17.10.2019 - označený
PP - vysvětlení
- Rada se seznámila s podaným vysvětlení provozovatele FTV Prima spol. s r.o., IČ:
48115908, sídlem: Na žertvách 132/24, Praha 8 - Libeň, PSČ 180 00, k pořadu Polední
zprávy, který byl odvysílán 17. října 2019 od 12:17 hodin na programu Prima, jaký produkt
a za jakých podmínek byl umístěn v dotyčné relaci, která byla označena symbolem PP.
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39. RRTV/2019/795/kus: AMC Networks Central Europe s.r.o. - SPORT2 - Sportverda absence označení PP - vysvětlení
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele AMC Networks Central
Europe s.r.o., IČ 27112501, se sídlem Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8, z jakého důvodu
nebyl pořad Sportverda, odvysílaný dne 9. 8. 2019 od 16:01:40 hod. na programu
SPORT2, v němž byly umístěny produkty - nápoje, řádně označen symbolem
upozorňujícím na umístěný produkt.
13-0-0
40. RRTV/2019/796/kus: AMC Networks Central Europe s.r.o. - CarGarantie - typ
obchodního sdělení - vysvětlení
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele AMC Networks Central
Europe s.r.o., IČ 27112501, se sídlem Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8, o jaký typ
obchodního sdělení se jedná v případě oznámení „Rubriku podporuje CarGarantie,
záruka na nové i ojeté automobily“, které je součástí pořadu Sportverda odvysílaného
dne 9. 8. 2019 od 16:01:40 hod. na programu SPORT2.
13-0-0
41. RRTV/2019/640/loj: AMC_evropská tvorba_producent vs prodejce práv_vysvětlení
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele AMC Networks Central
Europe s.r.o., k údajům, jimiž dokládal naplnění povinností stanovených §§ 42 - 44
zákona č. 231/2001 Sb. na svých programech za kalendářní rok 2018.
13-0-0
42. RRTV/2019/642/loj: HBO_evropská tvorba_producent vs režisér_podání vysvětlení
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele HBO Europe s.r.o. k údajům,
jimiž provozovatel dokládal naplnění povinností stanovených §§ 42 - 44 zákona č.
231/2001 Sb. na svých programech za kalendářní rok 2018.
13-0-0
43. RRTV/2019/783/rud: TELEMEDIA INTERACTV Production Home Lt./Televize
Barrandov/Rychlá hra/14.8.2019/od 9:46 hodin - VYSVĚTLENÍ
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením zadavatele teleshoppingu společnost
Telemedia Interactv Production Home Limited, sídlem Arch. Makarios III,195 Neocleous
House P.C. 3030. Limassol, Kypr, HE 144566, DIČ CY 10147566V, souvisejícím s
teleshoppingem Rychlá hra, odvysílaným 14. 8. 2019 v 9:46 hodin na programu Televize
Barrandov, respektive s vysvětlením, kolik kol proběhlo v dotyčném teleshoppingu a kdy
tato
kola
započala,
přičemž
„kolo“
dle
pravidel
hry
na
webu
http://www.rychlahra.org/rychla-hra/pravidla-hry/ „představuje čas, který uplynul od
výběru Hráče do doby dalšího výběru Hráče“.
13-0-0

44. RRTV/2019/804/kus: TP Pohoda s.r.o. - RELAX - 14.7.2019 - Luxusstore - neoddělená
reklama - reakce na upozornění
- Rada se seznámila s reakcí provozovatele TP Pohoda s.r.o., IČ: 26852683, sídlem
Stavební 992/1, Ostrava - Poruba, PSČ 708 00, na upozornění na porušení ustanovení
§ 49 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., jehož se dopustil tím, že dne 14. července
2019 v čase 11:55 hodin na programu RELAX odvysílal teleshopping Luxusstore, který
na svém konci nebyl zřetelně zvukově, obrazově nebo zvukově-obrazově nebo
prostorovými prostředky oddělen od ostatních částí vysílání. Velmi rychlý, zhruba vteřinu
trvající znělka oddělující dotyčné obchodní sdělení od dalšího vysílání byla zařazena
pouze před začátkem Luxusstore. Po jeho skončení bezprostředně následovala
upoutávka na seriál. Diváci mohli nabýt dojmu, že se jednalo o pořad, nikoliv teleshopping
odvysílaný za úplatu, k čemuž nabádalo i logo programu RELAX, které bylo po celou
dobu vysílání teleshoppingu uvedeno v levém horním rohu obrazovky.
13-0-0
45. RRTV/2020/81/chu: Pozvánka na zasedání Rady vlády pro národnostní menšiny
- Rada se seznámila pozvánkou na zasedání Rady vlády pro národnostní menšiny, které
se uskuteční dne 6. února 2020 od 13:30 hodin v budově Úřadu vlády České republiky.
Zúčastní se : Dana Jaklová
13-0-0
46. RRTV/2020/92/kus: Vodafone Czech Republic a.s. - Videotéka - zápis do Evidence
poskytovatelů
- 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 poskytovatele Vodafone
Czech Republic a.s., doručeného pod č. j. RRTV/14187/2019-vra, toto potvrzení:
Poskytovatel Vodafone Czech Republic a.s., IČ 25788001, se sídlem Náměstí Junkových
2808/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5, byl dne 28. ledna 2020 zapsán do Evidence
poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání ve smyslu ustanovení § 5
zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání;
audiovizuální mediální služba na vyžádání bude poskytována ode dne 1. března 2020
pod názvem Videopůjčovna, šířena prostřednictvím aplikace pro set-top boxy a mobilní
zařízení.
13-0-0
47. RRTV/2020/91/fej: PROMOMEDIA, s.r.o. / Regionální zpravodajský server /
www.alfatv.cz - ukončení
- Rada bere na vědomí ukončení audiovizuální mediální služby na vyžádání Regionální
zpravodajský server umístěné na adrese www.alfatv.cz. poskytované společností
PROMOMEDIA, s.r.o., IČ 61329720, se sídlem Bělehradská 360/6, Most, PSČ 434 01.
13-0-0
48. RRTV/2019/872/ras: Média dětem, média s dětmi V. - Zlín 2020
- Rada souhlasí s navrhovaným tématem konference Média dětem, média s dětmi V. v
rámci ZLÍN FILM FESTIVAL 2020.
13-0-0
49. RRTV/2020/116/fej: Výbor pro práva dítěte při Úřadu vlády České republiky / ochrana
soukromí dětí v médiích / pozvánka
- Rada se seznámila s pozvánkou Výboru pro práva dítěte při Úřadu vlády České
republiky.
13-0-0
ověřovatel: P. Bartoš

