Zápis ze 4. zasedání 2017, konaného dne 21. 2. 2017

Přítomni: Bezouška, Burketová, Jaklová, Jehlička, Kasalová, Krejčí, Mencl, Novák,
Poledníček, Svoboda, Zvěřinová
Omluveni: Richterová
Ověřovatel: Bartoš

1. RRTV/2017/168/bla: Schválení 4. programu 2017
- Rada schvaluje program ve znění projednaných změn
11-0-0
2. 2016/915/zab: Licenční řízení/RV/Uherské Hradiště 4 101,4 MHz / 100 W - veřejné
slyšení - od 13.30 hod.
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání na veřejném slyšení v řízení o udělení
licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů se
souborem technických parametrů Uherské Hradiště 4 101,4 MHz / 100 W projednala se
žadatelem otázky týkající se jeho programové skladby.
10-0-0
3. 2016/917/zab: Licenční řízení/RV/Uherský Brod město 96,7 MHz / 100 W - veřejné
slyšení - od 13.40 hod.
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání na veřejném slyšení v řízení o udělení
licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů se
souborem technických parametrů Uherský Brod město 96,7 MHz / 100 W projednala se
žadatelem otázky týkající se jeho programové skladby.
10-0-0
4. 2016/993/SMU/ZAK: ZAK TV s.r.o. / TV ZAK; TV - ZPS; řízení o udělení licence,
nařízené ústní jednání dne 21. února 2017 ve 13:50 hod.
- Rada dle ustanovení § 25 zákona č. 231/2001 Sb uděluje právnické osobě ZAK TV
s.r.o., IČ: 64835669, se sídlem: Prokopova 166/26, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň,
licenci k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím zvláštních
přenosových systémů na 12 let; název (označení) programu: Televize ZAK (zkratka „TV
ZAK“); základní programová specifikace: Regionální televize informačně-zábavního
charakteru; Identifikace přenosového systému: vysílání prostřednictvím dálkového
přístupu – internetu; Informace o přístupu k vysílání: http://www.zaktv.cz/; nebo na
základě smlouvy s provozovateli převzatého vysílání, a to prostřednictvím set top boxů
nebo jiných obdobných zařízení či aplikací instalovaných na přijímacím zařízení; výčet
států, na jejichž území má být vysílání zcela nebo převážně směrováno: Česká
republika; časový rozsah vysílání: 24 hodin denně, hlavní jazyk vysílání: český jazyk; v
rozsahu dle žádosti č.j. RRTV/7976/2016-P, doručené dne 2. listopadu 2016 a ve znění
doplnění ze 14. prosince 2016, č.j. RRTV/9657/2016-P a č.j. RRTV/1986/2017-vra ze
13. ledna 2017.
10-0-0
5. RRTV/2017/133/fia: MTV NETWORKS s.r.o./ NICK TOONS – řízení o udělení licence k
provozování televizního vysílání prostřednictvím družice - ústní jednání dne 21. února
2017 ve 14.00 hodin
- Rada uděluje společnosti MTV NETWORKS s.r.o., IČ: 289 70 438, se sídlem Praha 4,
Na strži 65/1702, PSČ 140 62, dle § 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci k provozování
televizního vysílání šířeného prostřednictvím družice na 12 let; název (označení)

programu: NICK TOONS; základní programová specifikace: Dětský televizní program
zaměřený na americké animované pořady; výčet států, na jejichž území má být vysílání
zcela nebo převážně směřováno: Turecko, Malta, Afghánistán, Bahrajn, Egypt, Írán,
Irák, Jordánsko, Kuvajt, Libanon, Libye, Omán, Palestina, Katar, Saúdská Arábie, Sýrie,
Spojené arabské emiráty, Jemen, Alžírsko, Čad, Džibutsko, Mauritánie, Maroko,
Somálsko, Jihosúdánská republika, Súdán, Tunisko; hlavní jazyk vysílání: turecký jazyk;
časový rozsah vysílání: 24 hodin denně; dle žádosti, ze dne 1. února 2017, č.j.:
RRTV/3096/2017-vac a doplnění žádosti ze dne 2. února 2017, č.j.: RRTV/3123/2017vac.
10-0-0
- Rada informuje regulační orgán členského státu Evropské unie, tj. Malty, na jehož
území bude televizní vysílání zcela nebo převážně směřováno o udělení licence
společnosti MTV NETWORKS s.r.o., IČ: 289 70 438, se sídlem Praha 4, Na strži
65/1702, PSČ 140 62, k televiznímu vysílání programu NICK TOONS, šířeného
prostřednictvím družice se základní programovou specifikací: Dětský televizní program
zaměřený na americké animované pořady.
10-0-0
7. RRTV/2017/135/kro: Analýza záznamu vysílání programu Tv NOE ze dne 19. 1. 2017
od 10.00 hod. do 22.00 hod.
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s analýzou záznamu vysílání
programu Tv NOE provozovatele TELEPACE s.r.o. ze dne 19. 1. 2017 od 10.00 hod. do
22.00 hod.
10-0-0
- 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 na základě ustanovení § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, žádá provozovatele TELEPACE s.r.o., IČ 26849755, sídlem Kostelní náměstí
1839/2, Ostrava, PSČ 702 00, o podání vysvětlení, v jakém obchodním vztahu je se
subjekty Chemkostav, a. s., Michalovce a LEKOS, s. r. o., v souvislosti s odvysíláním
pořadu Řeckokatolický magazín (Gréckokatolícky magazín) dne 19. ledna 2017 v čase
od 16.20.25 hod. na programu Tv NOE, konkrétně z jakého důvodu byla před a po
vysílání pořadu uvedena ve vizuální složce informace, že „tuto reláciu podporujú
Chemkostav, a. s., Michalovce a LEKOS, s. r. o.“, spolu s logy těchto subjektů. Rada
stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 20 dní ode dne doručení této výzvy.
11-0-0
8.
RRTV/2017/55/bur:
FILM
EUROPE,
s.r.o./Film
Europe/kontinuální
analýza/3.1.2017/12:00–24:00
- Rada se seznámila s analýzou programu Film Europe provozovatele FILM EUROPE,
s.r.o. ze dne 3. ledna 2017 v čase od 12.00 do 24.00 hodin.
11-0-0
9. RRTV/2017/131/kro: Screening říjen 2016
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila se zprávou o kontrole
televizního vysílání prostřednictvím screeningu za období říjen 2016, která pokrývala
úseky následujících programů v těchto dnech a v těchto časech: TELEPACE s.r.o. / Tv
NOE – 15. října 2016 00:00:00–23:59:00 hod., 18. října 2016 10:00:00–20:00:00 hod.;
AMC Networks Central Europe Kft. / TV Paprika – 19. října 2016 10:00:00–20:00:00
hod., 23. října 2016 00:00:00–20:00:00 hod.; AMC Networks Central Europe s.r.o. /
Spektrum – 25. října 2016 01:00:00–23:00:00 hod., 26. října 2016 02:00:00–22:00:00
hod., 27. října 2016 06:00:00–23:00:00 hod., 31. října 2016 03:00:00–23:59:00 hod.;
Discovery Communications, Inc. / Discovery Science – 20. října 2016 06:00:00–

18:00:00 hod., 21. října 2016 02:00:00–22:00:00 hod., 24. října 2016 01:00:00–23:00:00
hod., 25. října 2016 01:00:00–23:00:00 hod., 27. října 2016 12:00:00–16:00:00 hod.
11-0-0
- 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.
231/2001Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele AMC Networks Central
Europe s.r.o., IČ 27112501, sídlem Pobřežní 620/3, Praha, PSČ 186 00, na porušení
ustanovení § 32 odst. 1 písm. n) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že na
programu Spektrum dne 15. října 2016 v průběhu vysílání pořadu Tájak És A Csillagos
Ég I – Landscapes and Starry Sky I v čase 08.54.54–08.56.37 hod., dne 31. října 2016
v průběhu vysílání pořadu Tájak És A Csillagos Ég II – Landscapes and Starry Sky II v
čase 05.27.43–05.30.10 hod. a dne 20. října 2016 v průběhu vysílání pořadu Légi
Tünemények II. – Aerial Phenomena II v čase 04.57.39–04.59.04 hod. neuváděl
označení televizního programu (logo). Rada stanovuje lhůtu k nápravě 15 dnů ode dne
doručení upozornění.
11-0-0
10. RRTV/2017/25/vhu: Kvóty pro evropská díla 2016
- Rada se seznámila s naplňováním požadavků ustanovení §§ 42 – 44 zákona č.
231/2001 Sb. na programech provozovatelů celoplošného televizního vysílání
prostřednictvím pozemních vysílačů, provozovatelů televizního vysílání prostřednictvím
družice, resp. prostřednictvím družice a kabelových rozvodů, a provozovatelů vysílání
prostřednictvím zvláštních přenosových systémů v roce 2016.
11-0-0
- 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 s.r.o.,
IČ 26839407, sídlem Stavební 992/1, 708 00 Ostrava, na porušení ustanovení § 42
zákona č. 231/2001 Sb., neboť na programu Rebel v roce 2016 nevyhradil nadpoloviční
podíl celkového vysílacího času pro evropská díla. Tento podíl činil v roce 2016 na
programu Rebel pouze 40,01 %. Rada stanovuje lhůtu k nápravě do 31. prosince 2017,
a to tak, aby na programu Rebel za kalendářní rok 2017 byla evropská díla zastoupena
nadpolovičním podílem.
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 DONEAL, s.r.o., IČ
29135451, sídlem Pobřežní 297/14, 18600 Praha, na porušení ustanovení § 42 zákona
č. 231/2001 Sb., neboť na programu JOJ Cinema v roce 2016 nevyhradil nadpoloviční
podíl celkového vysílacího času pro evropská díla. Tento podíl činil v roce 2016 na
programu JOJ Cinema pouze 40,96 %. Rada stanovuje lhůtu k nápravě do 31. prosince
2017, a to tak, aby na programu JOJ Cinema za kalendářní rok 2017 byla evropská díla
zastoupena nadpolovičním podílem.
11-0-0
- 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 na základě ustanovení § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, žádá provozovatele OIK s.r.o., IČ 25927281, sídlem Hýblova 543/0, Česká
Třebová, PSČ 56002, o podání vysvětlení, jakým způsobem provedl výpočet zastoupení

evropské tvorby v rámci programovatelné smyčky programu OIK TV v roce 2016, resp.
jakého původu byla zbývající audiovizuální nabídka ve smyčce, když pouze 24 % byla
tvorba evropská. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této
výzvy.
11-0-0
- 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, sídlem Mikuleckého 1311/8, 14700 Praha, na porušení ustanovení § 47
odst. 1 písm. a), b) a c) zákona č. 231/2001 Sb., neboť Radě na vyžádání neposkytl
přehledy odvysílaných evropských děl na programu BARRANDOV MUZIKA v roce
2016, ale poskytl tyto výkazy za rok 2015. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 15 dní ode
dne doručení tohoto upozornění.
11-0-0
11. RRTV/2017/137/tic: Zpřístupňování televizního vysílání osobám se sluchovým a
zrakovým postižením v roce 2016
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s materiálem vyhodnocujícím
zpřístupňování televizního vysílání osobám se sluchovým a zrakovým postižením v roce
2016.
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 Stanice O, a.s., IČ
26509911, sídlem Karla Engliše 519/11, Praha 5, PSČ 150 00, na porušení § 32 odst. 2
zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že v roce 2016 na programech Óčko
Gold a Óčko Expres nezpřístupnil alespoň 2 % vysílaných pořadů pro osoby se
zrakovým postižením, jelikož v roce 2016 na programech Óčko Gold a Óčko Expres
nezpřístupnil pro osoby se zrakovým postižením žádné pořady. Rada stanovuje lhůtu k
nápravě do 31. prosince 2017, a to tak, aby na programech Óčko Gold a Óčko Expres
za celý kalendářní rok 2017 bylo zpřístupněno alespoň 2% vysílaných pořadů pro osoby
se zrakovým postižením.
11-0-0
- 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 na základě ustanovení § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, žádá provozovatele TP Pohoda s.r.o., IČ 26852683, sídlem Stavební 992/1,
Ostrava, PSČ 708 00, o podání vysvětlení, jaké celkové podíly pořadů byly na programu
RELAX v období roku 2016 zpřístupněny osobám se sluchovým (pořady opatřené
titulky) a zrakovým (pořady opatřené audiopopisy) postižením, vzhledem k faktu, že
provozovatel za toto období vykázal pouze podíly vycházející z premiérově
odvysílaných pořadů. Povinnost plynoucí z § 32 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb. se však
vztahuje na veškeré odvysílané pořady, tedy jak na pořady uvedené v premiéře, tak na
pořady reprízované. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení
této výzvy.
11-0-0
- 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 na základě ustanovení § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní

řád, žádá provozovatele Digital Broadcasting s.r.o., IČ 26839407, sídlem Stavební
992/1, Ostrava, PSČ 708 00, o podání vysvětlení, jaké celkové podíly pořadů (tj.
premiér i repríz) byly na programu Rebel v období roku 2016 zpřístupněny osobám se
sluchovým (pořady opatřené titulky) a zrakovým (pořady opatřené audiopopisy)
postižením, s ohledem na fakt, že povinnost plynoucí z § 32 odst. 2 zákona č. 231/2001
Sb. se vztahuje na veškeré odvysílané pořady, tedy nejen na pořady uvedené v
premiéře, ale také na pořady reprízované. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30
dní ode dne doručení této výzvy.
11-0-0
- 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 Televizní Studio
a.s., IČ 41693311, sídlem Kříženeckého náměstí 322/5, Praha, PSČ 152 00, na
porušení § 32 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že v roce 2016
na programu BARRANDOV PLUS neopatřil alespoň 15% vysílaných pořadů skrytými
nebo otevřenými titulky pro osoby se sluchovým postižením, jelikož v roce 2016 na
programu BARRANDOV PLUS opatřil skrytými nebo otevřenými titulky pro osoby se
sluchovým postižením 11,71 % odvysílaných pořadů. Rada stanovuje lhůtu k nápravě
do 31. prosince 2017, a to tak, aby na programu BARRANDOV PLUS za celý
kalendářní rok 2017 bylo zpřístupněno alespoň 15 % vysílaných pořadů skrytými nebo
otevřenými titulky pro osoby se sluchovým postižením.
11-0-0
12. RRTV/2017/148/hli: Analýza obchodních sdělení - září 2016
- Rada se seznámila s výsledky analýzy obchodních sdělení za měsíc září 2016.
11-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) jako orgán dozoru pro
oblast regulace reklamy dle § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o
změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního
vysílání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 40/1995 Sb.), vyzývá dle § 7a
odst. 4 zákona č. 40/1995 Sb. provozovatele vysílání Barrandov Televizní Studio a.s.,
IČ: 41693311, se sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 322, PSČ 15200, který byl ve
smyslu ustanovení § 1 odst. 7 zákona č. 40/1995 Sb. šiřitelem obchodního sdělení „Viz
Car“, odvysílaného dne 8. září 2016 v čase 10:50:00 hodin na programu Televize
Barrandov, ke sdělení osoby, která si u něj šíření předmětného obchodního sdělení
objednala, respektive ke sdělení zadavatele a zpracovatele obchodního sdělení.
11-0-0
- Rada žádá SZPI o stanovisko ve věci užití zdravotních/výživových tvrzení v případě
specifických potravin/slazených kondenzovaných mlék.
11-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) jako orgán dozoru pro
oblast regulace reklamy dle § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o
změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního
vysílání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 40/1995 Sb.), a na základě §
137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá zadavatele obchodního sdělení,
společnost TEREZIA COMPANY s.r.o., IČ: 27251659, sídlem Na návrší 997/14, Michle,
141 00 Praha 4, o podání vysvětlení k tvrzením, která byla součástí obchodního
sdělení/reklamního spotu „B17 APRICARC“, odvysílaného dne 28. září 2016 v čase
19:02:17 hodin na programu regionalnitelevize.cz. V rámci obchodního sdělení je
propagován doplněk stravy B17 APRICARC ve spojení s tvrzeními „V těch nejtěžších
chvílích jsem hledal doplněk stravy, který mi pomůže podpořit imunitu a vrátit se zpátky
na špičku… a našel jsem ho. Bé sedmnáct apricarc od Terezia“ (zvuková složka) a

„Rakytník a Reishi podporují přirozenou obranyschopnost organismu“ (obrazová
složka). Rada žádá o vysvětlení, jaké je konkrétní složení propagovaného produktu a
jakým způsobem je v rámci předmětného obchodního sdělení naplněno nařízení (ES) č.
1924/2006, o výživových a zdravotních tvrzeních, respektive Nařízení (EU) č. 432/2012,
kterým se zřizuje seznam schválených zdravotních tvrzení při označování potravin.
Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této žádosti.
11-0-0
13. RRTV/2017/149/hli: Systematický monitoring hlasitosti obchodních sdělení na
programu kinoSvět provozovatele Československá filmová společnost, s.r.o. ze dne
21. ledna 2017, 19:00 – 21:00 hodin
- Rada se seznámila s výsledky systematického monitoringu hlasitosti obchodních
sdělení na programu kinoSvět provozovatele Československá filmová společnost, s.r.o.
ze dne 21. ledna 2017, 19:00 - 21:00 hodin.
11-0-0
14. RRTV/2017/152/nej: Souhrn podání ohledně televizního vysílání
- Rada se seznámila se souhrnem podání ohledně televizního vysílání, zaslaných v
období od 19. 1. do 10. 2. 2017 (celkem 37 podání): MTV NETWORKS s.r.o. / Comedy
Central Extra (Rumunsko) – Dva a půl chlapa, 16. listopadu 2016 od 14:30 hodin; AMC
Networks Central Europe s.r.o. / AMC CHANNEL CENTRAL AND EASTERN EUROPE
– Výtah smrti, 29. listopadu 2016 od 21:10 hodin a způsob označování programu
obecně; MTV NETWORKS s.r.o. / Paramount Channel (Rumunsko) – Summer School,
30. listopadu 2016 v 10:00 hodin; AMC Networks Central Europe s.r.o. / AMC
CHANNEL ROMANIA – China Moon (1994), 28. listopadu 2016 od 20:20 hodin;
Reklama na přípravek Stop kašel, 1. ledna 2017 od 9:34 hodin na programu Prima;
LINARXUS Czech s.r.o. / Film+ – Utrpení, 29. a 30. listopadu 2016, od 18:35 a od 15:05
hodin; Barrandov Televizní Studio a.s. / Televize Barrandov/teleshopping Klenot TV;
Obchodní sdělení Biopron, Očko Gold dne 1. ledna 2017 od 11:22 hodin; LINARXUS
Czech s.r.o. / Film+,Obviněn,15. srpna 2016 od 20.30 hodin; LINARXUS Czech s.r.o. /
Film+ – Dům na konci ulice, 14. listopadu 2016 od 20:30 hodin; Nespecifikovaný
provozovatel / reklama ALZA – 200%; CET 21 spol. s r.o. / Nova Cinema - reklama
Durex, 27. ledna 2017 od 19:25 hodin; Česká televize / ČT24, Události, komentáře, dne
24. ledna 2017 od 22.00 hodin, reportáž „Sobotka vs. Zeman: spor o Karla Srpa"; Česká
televize / ČT1, Události, 31. ledna 2017 od 19:00 hodin; FTV Prima, spol. s r.o. / Prima,
Prostřeno, 1. února 2017, 17.35 hodin; Česká televize / ČT24, Události, komentáře, 31.
ledna 2017 od 22.00 hodin; Česká televize / Události, příspěvek o pochodu žen v USA,
dne 22. ledna 2017 od 19.00 hodin; Nespecifikovaný provozovatel / reklama Emco
Mysli; Česká televize / stížnost na zpravodajství a pohádky a celkovou úroveň; Česká
televize / ČT:D, Zprávičky, 27. ledna 2017 od 18.35 hodin; Česká televize / ČT24
Události, komentáře, 2. února 2017, 22.00 hodin; Česká televize / ČT1, Máte slovo, 2.
února 2017, 21.20 hodin; Československá filmová společnost s.r.o. / Kino Svět, IQ kvíz,
14. ledna 2017, 9.00 hodin; Československá filmová společnost a.s. / Kino Barrandov,
soutěž Rychlá hra; Česká televize / ČT2, Nedej se, Podvod s vodou; Česká televize /
ČT1 a ČT24, tři reportáže o Andreji Babišovi v pořadech 168 hodin a Reportéři ČT; CET
21 spol. s r.o. / Nova, Klik: Život na dálkové ovládání, vulgarismy; FTV Prima, spol. s
r.o. / Vraždy v Midsomeru, hlasitost reklam; Česká televize / obsáhlá stížnost obecná +
zpravodajství a publicistika; Česká televize / zpravodajství o Ukrajině; Česká televize /
Nedej se plus - Kdo vydělá na přehradě Čučice?; CET 21 spol. s r.o. / Nova, titulkování
pro sluchově postižené; Česká televize / Nedej se plus – reportáž o podniku Lesy ČR;
Česká
televize
/
zpravodajství
a
sport;
AIDEM
&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp; Vyšší odborná
škola televizní Brno a.s. / Brno TV – údajně špatná skladba pořadů; Nespecifikovaný
provozovatel / reklama O2; Nespecifikovaný provozovatel / „nevyváženost pořadů,
podjatost a neoprávněná reklama“. Česká televize / ČT24, 13. prosince 2017, Zprávy,

23:00 hodin; Nespecifikovaný provozovatel / titulky filmů na komerčních programech;
Česká televize / ČT24, 14. ledna 2017, Události, komentáře - H-Systém; Česká televize
/ ČT1, 168 hodin - Alimenty za volantem, 29. ledna 2017 od 21:40 hodin.
11-0-0
- 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 65/1702, 140 62 Praha 4, na porušení ustanovení § 32
odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že na žádost Rady o
zapůjčení kontinuálního záznamu vysílání programu Paramount Channel (Rumunsko),
provozovaného na základě rozhodnutí č. j. RRTV/1435/2016-FIA ze dne 3. května
2016, sp. zn. 2016/369/FIA/MTV, ze dne 30. listopadu 2016 v časovém úseku od 6:00
do 17:00 hodin, zapůjčil v čitelném stavu jen záznamy z úseku 6:00-13:00 hodin,
zatímco soubory se záznamy ze zbylého úseky byly nečitelné, a porušil tak povinnost
uchovávat v odvysílané podobě a v náležité technické kvalitě záznamy všech pořadů
včetně dalších částí vysílání alespoň po dobu 30 dnů ode dne jejich vysílání a na
písemnou výzvu je zapůjčit Radě. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 15 dní ode dne
doručení upozornění.
11-0-0
- 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 provozovatele vysílání AMC
Networks Central Europe s.r.o., IČ: 27112501, se sídlem Pobřežní 620/3, 186 00 Praha
8-Karlín, o podání vysvětlení, z jakého důvodu dne 28. listopadu 2016 v úseku
20:20:14-21:57:53 hodin místního času na programu AMC CHANNEL ROMANIA, jehož
vysílání provozuje na základě rozhodnutí č.j. RRTV/1988/2016-FIA ze dne 21. června
2016, sp. zn. 2016/553/FIA/AMC, odvysílal film China Moon ve dvou jazykových
mutacích, jedné v původním anglickém znění, a druhé v maďarském znění, v obou
případech bez rumunských či jiných titulků – přičemž nepřítomnost titulků je jádrem
otázky, a sice aby to vysvětlil v kontextu ustanovení dalších programových podmínek
licence, že „pořady v programu AMC CHANNEL ROMANIA budou vysílány v původním
znění s titulky v rumunském jazyce a/nebo i v maďarském jazyce“. Rada stanovuje lhůtu
k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
11-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání žádá Státní zemědělskou a potravinářskou
inspekci o stanovisko ve věci přípravku StopKašel a StopKašel Sirup Junior, konkrétně
o objasnění legitimity uvedení možných zdravotních tvrzení a současně posouzení
legitimity užití informace, že přípravek je vyroben v ČR.
11-0-0
- 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 § 46
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) rozhodla zahájit
se zadavatelem reklamy, společností Simply You Pharmaceuticals a.s., IČ: 25385381,
Roháčova 188/37, Žižkov, 130 00 Praha 3, správní řízení z moci úřední pro možné
porušení § 5d odst. 1 zákona č. 40/1995 Sb., v kontextu Nařízení Evropského
parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006., kterým se stanoví, že v reklamě na potraviny
mohou být uvedena výživová nebo zdravotní tvrzení za podmínek přímo použitelného
předpisu Evropské unie, a to odvysíláním reklamy StopKašel dne 1. 1. 2017 od 9:34:54

hodin na programu Prima, neboť je zde odkaz na složení, potažmo vlastnost přípravku
– „STOPKAŠEL obsahuje: extrakt bazalky ulevuje při kašli extrakt eukalyptu podporuje
fyziologické funkce dýchacího traktu“, což je možné považovat za neschválené
zdravotní tvrzení.
11-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své kompetence
dané § 7 písm. a) a § 1 odst. 10 zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a
doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve
znění platných předpisů (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“), v souladu s ustanovením §
46 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) rozhodla
zahájit se zadavatelem reklamy, společností Simply You Pharmaceuticals a.s., IČ:
25385381, Roháčova 188/37, Žižkov, 130 00 Praha 3, správní řízení z moci úřední pro
možné porušení § 5d odst. 1 zákona č. 40/1995 Sb., v kontextu Nařízení Evropského
parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006., kterým se stanoví, že v reklamě na potraviny
mohou být uvedena výživová nebo zdravotní tvrzení za podmínek přímo použitelného
předpisu Evropské unie, a to odvysíláním reklamy/označení sponzora StopKašel Sirup
Junior dne 16. 1. 2017 od 17:36:02 na programu NOVA, neboť obchodní sdělení
obsahuje odkaz na složení, potažmo vlastnost přípravku – „STOPKAŠEL PRO DĚTI
obsahuje extrakt jitrocele podporuje imunitní systém extrakt bazalky ulevuje při kašli“,
což je možné považovat za neschválené zdravotní tvrzení.
11-0-0
- 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 LINARXUS Czech s.r.o., IČ:
02810972, se sídlem: Pobřežní 620/3, Karlín, 186 00 Praha 8, na porušení ustanovení §
32 odst. 1 písm. j) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 30. listopadu
2016 od 15:05 hodin odvysílal na programu Film+ pořad Utrpení, který obsahoval
vulgarismy a nadávky „ty spratku“ (čas 15:33:32 hodin), „blbec“ (15:39:00), „průser“
(15:39:06), „idiote“ (15:46:09). „pitomče“ (16:10:39), „na hovno“ (16:10:50 a 16:10:52),
„smrade“ (čas 16:22:54 hodin). Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení
upozornění.
11-0-0
- 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 § 12 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
(dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“), postupuje České obchodní inspekci stížnost pana
Otto Krofty (č. j.3090/2017, identifikátor 228719), doručenou Radě dne 2. února 2017,
ve věci údajné nemožnosti reklamace výrobků prodávaných na základě teleshoppingu s
názvem Klenot TV, vysílaného na programu Televize Barrandov, neboť Rada není
věcně příslušným orgánem v předmětné věci.
10-0-0
15. RRTV/2017/141/rud: AMC Networks Central Europe s.r.o./C8/družice/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 21. února 2017 toto rozhodnutí: Rada vydává
provozovateli AMC Networks Central Europe s.r.o., IČ 27112501, sídlem Praha 8,
Karlín, Pobřežní 620/3, PSČ 186 00, souhlas se změnou licenčních podmínek licence
č.j. FIA/4723/2013, sp.zn. 2013/864/FIA/Che, k provozování televizního vysílání

programu C8 šířeného prostřednictvím družice, spočívající v úpravě dalších
programových podmínek, úpravě převzatého vysílání a ve snížení podílu evropských
děl ve vysílání, a to dle žádosti provozovatele doručené Radě dne 27. ledna 2017, č.j.
RRTV/2601/2017-vra.
11-0-0
16. 2016/710/RUD/FTV: Prima/Zprávy FTV Prima, reportáž "Klinika"/28.5.2016/od 18:55
hodin - neoddělení hodnotících komentářů od zpravodajských informací
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad
na základě ustanovení § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále
jen zákon č. 231/2001 Sb.) a podle ustanovení § 66 odst. 2 a ustanovení § 76 zákona č.
500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen zákon č. 500/2004 Sb.) vydala
dne 21. února 2017 toto usnesení: Rada zastavuje s provozovatelem FTV Prima, spol. s
r.o., IČ 48115908, sídlem v Praze, Na žertvách 132/24, PSČ 180 00, správní řízení
vedené pro porušení ustanovení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se
dopustil odvysíláním pořadu Zprávy FTV Prima, resp. reportáže týkající se kauzy
„Klinika“ dne 28. května 2016 od 18:55 hodin na programu Prima, neboť nebyla splněna
podmínka předchozího typově shodného upozornění na porušení zákona dle
ustanovení § 59 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb.
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) a f) a § 59 odst. 1–3 zákona č.
231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších
zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele
FTV Prima, spol. s r.o., IČ 48115908, sídlem v Praze, Na žertvách 132/24, PSČ 180 00,
na porušení ustanovení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil
odvysíláním pořadu Zprávy FTV Prima, resp. reportáže týkající se kauzy „Klinika“ dne
28. května 2016 od 18:55 hodin na programu Prima. Dotyčná zpravodajská reportáž se
zpronevěřila zásadě důsledného oddělování hodnotících komentářů od zpravodajských
informací. Reportáž byla zpracována manipulativním způsobem. Divákovi podsouvala
již konkrétní předdefinovaný názor na pojednávanou problematiku. Rada stanovuje
lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení tohoto upozornění.
11-0-0
17. 2016/1009/HLI/Růz: Státní zemědělská a potravinářská inspekce postoupení sdělení ve věci podnětu na obchodní sdělení Zenonade
- Rada se seznámila se sdělením Státní zemědělské a potravinářská inspekce ve věci
posouzení obchodního sdělení Zenonade odvysílaného dne 4. července 2016 v čase
7:21:55 hodin na programu Prima.
10-0-0
18. RRTV/2017/153/loj: čtvrté čtvrtletí 2016 – vývoj evropského mediálního prostoru
- Rada se seznámila s přehledem vývoje evropského mediálního prostoru za čtvrté
čtvrtletí kalendářního roku 2016.
11-0-0
19. RRTV/2017/136/kro: zápis do Evidence / REGIONVYSOCINA.CZ
- 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 Revy HB,
s. r. o., ze dne 31. ledna 2017, doručeného Radě dne 3. února 2017, toto sdělení: Revy
HB, s. r. o., IČ 05251320, se sídlem U Šlapanky 3569, 580 01 Havlíčkův Brod, byl dne
21. února 2017 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 je
poskytována ode dne 1. července 2016 pod názvem REGIONVYSOCINA.CZ, dostupná
na internetové adrese http://www.regionvysocina.cz/.
11-0-0
20. RRTV/2017/150/pim: Screening AVMSnV prosinec 2016
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila se zprávou o kontrole
audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání prostřednictvím screeningu za období
prosinec 2016, která pokrývala následující služby těchto poskytovatelů: ZZIP s.r.o./
Internetové zpravodajství Olomouc; Jaroslav Heindl/ Videoarchív; Západočeská
kabelová televize s.r.o./ ZKTV; Kulturní a společenské středisko Chodov, s.r.o./
Poskytování archivních audiovizuálních záznamů prostřednictvím internetu; FIBERA
s.r.o./ IFK regionální televize Třinec.
11-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané
ustanovením § 4 odst. 1 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních
službách na vyžádání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 132/2010 Sb.), v
platném znění, a na základě § 137 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá
poskytovatele ZZIP, s. r. o., IČ 483 94 556, se sídlem Olomouc, Dobnerova 526/18,
PSČ 779 00, o podání vysvětlení, jakým způsobem plní povinnost plynoucí z § 6 odst. 1
písm. c) zákona č. 132/2010 Sb., konkrétně, jakým způsobem umožňuje uživatelům
služby Internetové zpravodajství Olomouc, umístěné na internetové adrese
www.zzip.cz, přístup k informaci o tom, že orgánem dohledu nad poskytováním
AVMSnV je Rada. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 20 dní ode dne doručení
výzvy.
11-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada") v rámci své působnosti
dané ustanovením § 4 odst. 1 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních
službách na vyžádání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 132/2010 Sb.), v
platném znění, a na základě § 137 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá
poskytovatele Jaroslav Heindl, IČ 672 19 888, bytem v Kadani, Vinohrady 2005, PSČ:
432 01, o podání vysvětlení, zda je nemožnost zobrazení internetových stránek na
adrese www.tv-focus.cz pouze dočasná, či zda poskytování příslušné audiovizuální
mediální služby na vyžádání Videoarchív bylo ukončeno. Rada stanovuje lhůtu k podání
vysvětlení 20 dní ode dne doručení výzvy.
11-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané
ustanovením § 4 odst. 1 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních
službách na vyžádání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 132/2010 Sb.), v
platném znění, a na základě § 137 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá
poskytovatele Kulturní a společenské středisko Chodov, s.r.o., IČ 26318491 sídlem
náměstí ČSM 1022, 357 35 Chodov u Karlových Varů, o podání vysvětlení, jakým
způsobem plní povinnost plynoucí z § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 132/2010 Sb.,
konkrétně, jakým způsobem umožňuje uživatelům služby Poskytování archivních
audiovizuálních záznamů prostřednictvím internetu, umístěné na internetové adrese
www.kasschodov.cz, přístup k informaci o tom, že orgánem dohledu nad poskytováním
AVMSnV je Rada. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 20 dní ode dne doručení
výzvy.
11-0-0
21. RRTV/2017/142/pim: Screening AVMSnV listopad 2016
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila se zprávou o kontrole
audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání prostřednictvím screeningu za období
listopad 2016, která pokrývala následující služby těchto poskytovatelů: Církev Slovo

života, sbor Brno/ TV7.cz; Stýblo František/ PPNA.cz; GENUS TV a.s./ GENUS PLUS;
Mithofer Martin/ Internetová kuchařka; Bíla Oldřich/ TV INTERNET.
11-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané
ustanovením § 4 odst. 1 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních
službách na vyžádání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 132/2010 Sb.), v
platném znění, a na základě § 137 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá
poskytovatele Církev Slovo života, IČ: 73635219, se sídlem Rajhradská 249, 667 01
Vojkovice, o podání vysvětlení, jakým způsobem plní povinnosti plynoucí z § 6 odst. 1
písm. a), c) zákona č. 132/2010 Sb., konkrétně, jakým způsobem umožňuje příjemcům
služby TV7.cz, umístěné na internetové adrese www.tv7.cz, přístup ke svému
identifikačnímu číslu. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 20 dní ode dne doručení
výzvy.
11-0-0
22. RRTV/2017/118/kro: Analýza služby TV ZUBR
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané
ustanovením § 4 odst. 1 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních
službách na vyžádání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 132/2010 Sb.), v
platném znění, a na základě § 137 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá KTV
Galaxie, z. s., IČ 03262073, sídlem K Zastávce 408/8a, Věkoše, 503 41 Hradec
Králové, o podání vysvětlení, z jakého důvodu doposud Radě neoznámil poskytování
audiovizuální mediální služby na vyžádání dostupné v rámci internetových stránek
umístěných na adrese http://tvzubr.cz/. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní
ode dne doručení výzvy.
11-0-0
23. RRTV/2017/120/kro: Analýza služby OBBOD
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané
ustanovením § 4 odst. 1 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních
službách na vyžádání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 132/2010 Sb.), v
platném znění, a na základě § 137 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá OBBOD
s.r.o., IČ 05146232, sídlem Široká 56/10, Josefov, 110 00 Praha 1, o podání vysvětlení,
z jakého důvodu doposud Radě neoznámil poskytování audiovizuální mediální služby
na vyžádání dostupné v rámci internetových stránek umístěných na adrese
https://www.obbod.com/cs. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne
doručení výzvy.
11-0-0
24. 2016/1062/PIM/Mag: Magical roof s.r.o./jojfamily.blesk.cz/ neoznámení poskytování
služby/ zahájení SŘ
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané
ustanovením § 4 odst. 1 a odst. 2 písm. a), b) a c) zákona č. 132/2010 Sb., o
audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně některých zákonů (dále
jen zákon č. 132/2010 Sb.), v platném znění, v souladu s ustanovením § 46 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, rozhodla zahájit se společností Magical
roof s.r.o., IČ 04899784, se sídlem v Praze, Pobřežní 297, PSČ 186 00, správní řízení z
moci úřední pro možné porušení § 5 odst. 1 zákona č. 132/2010 Sb., neboť Radě
neoznámila poskytování audiovizuální mediální služby na vyžádání, umístěné na
internetové adrese http://jojfamily.blesk.cz.
10-0-0
25. 2016/934/TIC/TV : Analýza služby TV DAKR
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením poskytovatele TV PRODUKCE DAKR,
s.r.o., IČ 28696921, sídlem Obchodní 41, Most, PSČ 434 01, jakým způsobem plní
povinnosti plynoucí z ustanovení § 6 odst. 1 písm. a) zákona č. 132/2010 Sb.,

konkrétně, jakým způsobem umožňuje uživatelům služby TV DAKR, umístěné na
internetové adrese www.dakr-tv.cz, přístup ke svému identifikačnímu číslu.
11-0-0
26. RRTV/2017/58/pim: FAČR/ tv.fotbal.cz/ chybějící IČ a info o RRTV/ po vysvětlení
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením poskytovatele audiovizuální mediální
služby na vyžádání umístěné na adrese tv.fotbal.cz, Fotbalová asociace České
republiky, IČ 004 06 741, se sídlem Praha - Břevnov, Diskařská 2431/4, PSČ 16900,
jakým způsobem naplňuje ustanovení § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 132/2010 Sb., tj.
povinnost umožnit příjemcům služby snadný, přímý a trvalý přístup k informaci o tom, že
orgánem dohledu nad poskytováním audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání je
Rada, a dále jakým způsobem umožňuje přístup ke svému identifikačnímu číslu, jak
ukládá § 6 odst. 1 písm. a) výše uvedeného zákona.
11-0-0
27. RRTV/2017/78/pim: Mladá fronta a.s./ Videačesky.cz/ neoznámení poskytování/
reakce na upozornění
- Rada zapisuje změnu v Evidenci audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání,
spočívající ve změně poskytovatele služby Videačesky.cz poskytované na adrese
www.videacesky.cz. Počínaje 01. srpnem 2016 je služba poskytována společností
Mladá fronta a.s., IČ 49240315, se sídlem Praha 4 - Modřany, Mezi Vodami 1952/9,
PSČ 14300.
11-0-0
28. RRTV/2017/79/pim: Stockholm Dream Production/ ALL TELEVISION/ info o
poskytovateli/ po vysvětlení
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením poskytovatele StockholmDream
Production s.r.o., IČ 28947223, se sídlem Petříkov 19, PSČ 25169, jakým způsobem
plní povinnost plynoucí z § 6 odst. 1 písm. a) zákona č. 132/2010 Sb., konkrétně, jakým
způsobem umožňuje příjemcům služby ALL TELEVISION, umístěné na internetové
adrese www.alltv.cz, snadný, přímý a trvalý přístup k informaci o adrese svého sídla.
11-0-0
29. RRTV/2017/80/pim: BURDA Praha, spol. s r.o./Elle TV/ info o poskytovateli a RRTV po vysvětlení
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením poskytovatele BURDA Praha, spol. s r.o.,
IČ: 15273598, se sídlem Praha 3, Přemyslovská 2845/43, PSČ 13000, jakým způsobem
plní povinnosti plynoucí z § 6 odst. 1 písm. a) a c) zákona č. 132/2010 Sb., konkrétně,
jakým způsobem umožňuje příjemcům služby Elle TV, umístěné na internetové adrese
www.elle.cz/elle-tv, přístup ke svému identifikačnímu číslu a dále k informaci o tom, že
orgánem dohledu nad poskytováním audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání je
Rada.
10-0-0
30. RRTV/2017/91/pim: BURDA Praha/ JOY TV/ info o poskytovateli a RRTV - po
vysvětlení
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením poskytovatele BURDA Praha, spol. s r.o.,
IČ: 15273598, se sídlem Praha 3, Přemyslovská 2845/43, PSČ 13000, jakým způsobem
plní povinnosti plynoucí z § 6 odst. 1 písm. a), c) zákona č. 132/2010 Sb., konkrétně,
jakým způsobem umožňuje příjemcům služby JOY TV, umístěné na internetové adrese
www.joyonline.cz/joy-tv, přístup ke svému identifikačnímu číslu a dále k informaci o tom,
že orgánem dohledu nad poskytováním audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání
je Rada.
11-0-0

31. RRTV/2017/18/had: Monitoring předvolebního vysílání vybraných Audiovizuálních
mediálních služeb na vyžádání
- Rada se seznámila s obsahem monitoringu Audiovizuálních mediálních služeb na
vyžádání ve věci možného volebního vysílání
11-0-0
32. 2016/283/zab: Licenční řízení k provozování rozhlasového vysílání šířeného
prostřednictvím vysílačů se soubory technických parametrů - Domažlice Vavřinec
106,5 MHz / 100 W, Havlíčkův Brod 91,4 MHz / 250 W a Vsetín 93,5 MHz / 100 W udělení licence
- 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 Domažlice Vavřinec 106,5 MHz / 100 W, Havlíčkův Brod 91,4 MHz / 250 W a
Vsetín 93,5 MHz / 100 W, pro program Radio Beat na dobu 8 let, nejdéle však do 10.
října 2025.
11-0-0
33. RRTV/2017/159/str: RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o./KISS/RV - nezahájení
vysílání
- 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.“), v souladu s ustanovením § 46 zákona č. 500/2004 Sb.,
správního řádu, v platném znění (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) zahajuje s
provozovatelem RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o., IČ: 29131901, se sídlem
Říčanská 2399/3, PSČ 101 00 Praha, správní řízení podle ustanovení § 63 odst. 2
písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o odnětí licence k provozování rozhlasového vysílání
programu KISS, šířeného prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů
Česká Lípa 102,6 MHz / 200 W (licence č.j. RRTV/744/2016-zab, sp. zn. 2015/832/zab
ze dne 1.3. 2016), neboť je důvodné podezření, že provozovatel nezahájil vysílání ve
lhůtě 180 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o udělení licence.
10-0-0
34. RRTV/2017/155/str: NONSTOP s.r.o./Rádio Krokodýl/RV - nezahájení vysílání
- 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.“), v souladu s ustanovením § 46 zákona č. 500/2004 Sb.,
správního řádu, v platném znění (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) zahajuje s
provozovatelem NONSTOP, s.r.o., IČ: 49447530, se sídlem M. Hűbnerové 12, PSČ 621
00 Brno, správní řízení podle ustanovení § 63 odst. 2 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb.,
o odnětí licence k provozování rozhlasového vysílání programu Rádio Krokodýl,
šířeného prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Dačice 98,5
MHz / 250 W (licence č.j. FOL/3695/2014, sp. zn. 2014/43/zab ze dne 30.9.2014),
neboť je důvodné podezření, že provozovatel nezahájil vysílání ve lhůtě 180 dnů ode
dne nabytí právní moci rozhodnutí o udělení licence.
11-0-0
35. RRTV/2017/160/str: MEDIA BOHEMIA a.s./Rock Radio/RV - přerušení vysílání
- 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 na základě ustanovení § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.,
správního řádu, vyzývá provozovatele MEDIA BOHEMIA, a. s., IČ 26765586, se sídlem
Koperníkova 6/794, PSČ 120 00 Praha, k podání vysvětlení, z jakého důvodu není na

kmitočtu Cheb 91,8 MHz / 50 W vysílán program Rock Radio (licence č.j.
RRTV/832/2016-bar, sp. zn. 2015/852/zab ze dne 15.3. 2016). Rada stanovuje lhůtu k
podání vysvětlení v délce 20 dnů ode dne doručení této výzvy.
10-0-0
36. RRTV/2017/62/blu: AZ MEDIA a.s./ROCK MAX/RV/změna licence dle §21 odst. 1
písm. e) - udělení předchozího souhlasu s převodem podílů ve společnosti
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání uděluje společnosti AZ Media a.s., IČ
25648837, se sídlem Palackého třída 908/119, Královo Pole, 612 00 Brno, souhlas se
změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání
prostřednictvím vysílačů dle § 21 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající v
převodu 12 ks akcií s pořadovými čísly 27 až 38 ve vlastnictví Mgr. Ing. Jana Vavřiny a
13 ks akcií s pořadovými čísly 65 až 77 ve vlastnictví JUDr. Miroslava Kyprého na
společnost Multimedia Trade SE, IČ: 016 29 786, se sídlem K Botiči 1458/7, Vršovice,
101 00 Praha 10, neboť tato požadovaná změna by nevedla k neudělení licence na
základě veřejného slyšení.
11-0-0
37. RRTV/2017/139/blu: Ing. František Krpenský/Radio „R“/RV/prodloužení licence odmítnutí žádosti
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání odmítá žádost provozovatele Ing. Františka
Krpenského, r.č.: 460128/428, IČ: 49127918, trvale bytem Mokrá č. 336, PSČ 66404,
Mokrá - Horákov, o prodloužení platnosti licence č.j. 2009/626/FIA (program „Rádio R“),
neboť žádost nebyla podána v zákonné lhůtě.
10-0-0
38. RRTV/2017/147/jum: Různí provozovatelé / Souhrn podání 4/2017 rozhlas
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila se stížností (č. j.
RRTV/3121/2017-vac) na vydání pořadu Pro a proti odvysílané dne 1. 2. 2017 na
programu ČRo Plus (1), se stížností (č. j. 2334/2017-vac) na dramaturgii ČRo,
konkrétně vysílání pořadu Zelená vlna (2), s obecně laděnou stížností (č. j.
RRTV/3293/2017-vac) na zpravodajství vysílané na programu ČRo Radiožurnál (3), se
stížností (RRTV/3361/2017-vac) na údajnou nevyváženost v přístupu ke "skupině
obyvatel, která legálně drží zbraně pro svou obranu" (4) a se dvěma stížnostmi (č. j.
RRTV/3156/2017-vac a RRTV/3077/2017-vac) na anekdotu odvysílanou dne 2. 2. 2017
na programu RÁDIO IMPULS od 8:45 a 18:32 hod. (5)
11-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s analýzou pořadu Pro a proti
odvysílaného dne 1. 2. 2017 na programu ČRo Plus (1), dále s analýzou úryvku
odpoledního vysílání programu Český rozhlas Radiožurnál ze dne 8. 2. 2016, konkrétně
rozhovoru s redaktorem ČRo Martinem Dorazínem od 16:40 hod. (3) a s analýzou
úryvku dopoledního a večerního vysílání "Vtipu Vlasty Korce" ze dne 2. 2. 2017 na
programu RÁDIO IMPULS od 8:45 a 18:32 hod. (5)
11-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání zadala vypracování analýzy těch vydání
různých pořadů odvysílaných na programech Český rozhlas Plus a Český rozhlas
Dvojka, která uvedl stěžovatel (4) ve svém výčtu.
11-0-0
39. RRTV/2017/143/blu: Různí provozovatelé/rozhlasové vysílání; analýza obchodních
sdělení na potraviny, doplňky stravy, léky a na loterie a jiné podobné hry / zasedání
4/2017
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s analýzami obchodních
sdělení odvysílaných provozovateli MEDIA BOHEMIA a.s. (program Fajn radio;
Chomutov 98,1 MHz) dne 8. února 2017, Radio Contact Liberec spol. s r.o. (program

Radio Contact Liberec; Liberec 101,4 MHz) dne 8. února 2017, RADIO UNITED
BROADCASTING s. r. o. (program Radio BEAT; Plzeň 107,3 MHz) dne 8. února 2017,
RKR s.r.o. (program CLASSIC PRAHA; Praha 98,7 MHz) dne 8. února 2017, RADIO
IBUR s.r.o. (program RADIO RUBI; Zlín 105,4 MHz) dne 8. února 2017 a PS Křídla,
s.r.o. (program Rádio PETROV; Jihlava - Bedřichov 98,0 MHz) dne 8. února 2017.
11-0-0
40. RRTV/2017/138/fia: CET 21 spol. s r.o. / televizní vysílání prostřednictvím vysílačů,
družic, kabelových systémů a zvláštních přenosových systémů - změna názvu
obchodní firmy – oznámení; změna společenské smlouvy – předchozí souhlas
- Rada uděluje provozovateli CET 21 spol. s r.o., IČ 458 00 456, se sídlem Praha 5,
Kříženeckého nám. 1078/5, PSČ 152 00, souhlas podle § 21 odst. 1 písm. e) zákona č.
231/2001 Sb., se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci (licence programy:
NOVA, čj. R – 060/93 ze dne 9. února 1993; NOVA , sp. zn.: 2008/1354/zem/CET, č.j.:
zem/7962/08 ze dne 19. listopadu 2008; Nova Action, sp. zn.: 2012/454/sve/CET, č.j.:
sve/2139/2012 ze dne 12. června 2012; Nova Action, sp. zn.: 2011/720/sve/CET, č.j.:
sve/2664/2011 ze dne 23. srpna 2011; Nova Gold, sp. zn.: 2013/124/FIA/CET, č.j.:
FIA/858/2013 ze dne 19. února 2013, Nova Gold, sp. zn.: 2013/3/FIA/CET, č.j.:
FIA/620/2013 ze dne 5. února 2013; Nova 2, sp. zn.: 2013/123/FIA/CET, č.j.:
FIA/857/2013 ze dne 19. února 2013, Nova 2, sp. zn.: 2012/881/FIA/CET, č.j.:
FIA/4262/2012 ze dne 4. prosince 2012; Nova Cinema, sp. zn.: 2007/790/zem/CET, č.j.:
zem/9213/07 ze dne 23. října 2007, Nova Cinema, sp. zn.: 2011/732/sve/CET, č.j.:
sve/2665/2011 ze dne 23. srpna 2011; Nova sport 1, sp. zn.: 2008/1079/zem/CET, č.j.:
zem/6308/08 ze dne 24. září 2008, Nova sport 1, sp. zn.: 2015/636/FIA/CET, č.j.:
RRTV/2822/2015-FIA, ze dne 4. srpna 2015; Nova sport 2, sp. zn.:
2015/637/SMU/CET, č.j.: RRTV/2933/2015-SMU ze dne 4. srpna 2015, Nova sport 2,
sp. zn.: 2015/638/SMU/CET, č.j.: RRTV/2943/2015-SMU ze dne 4. srpna 2015; Nova
International, sp. zn.: 2015/1083/FIA/CET, č.j.: RRTV/69/2016-FIA, ze dne 7. ledna
2016, ve znění pozdějších změn a program VOYO, sp. zn.: 2011/173/zem/CET, č.j.:
zem/1346/2011 ze dne 19. dubna 2011), a to se změnou společenské smlouvy v
souvislosti se změnou názvu obchodní firmy, v rozsahu žádosti č.j.: RRTV/3169/2017vac, doručené dne 3. února 2017.
10-0-0
- Rada se seznámila s oznámením provozovatele CET 21 spol. s r.o., IČ 458 00 456,
se sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 1078/5, PSČ 152 00, dle § 21 odst. 2 zákona č.
231/2001 Sb., (licence programy: NOVA, čj. R – 060/93 ze dne 9. února 1993; NOVA ,
sp. zn.: 2008/1354/zem/CET, č.j.: zem/7962/08 ze dne 19. listopadu 2008; Nova Action,
sp. zn.: 2012/454/sve/CET, č.j.: sve/2139/2012 ze dne 12. června 2012; Nova Action,
sp. zn.: 2011/720/sve/CET, č.j.: sve/2664/2011 ze dne 23. srpna 2011; Nova Gold, sp.
zn.: 2013/124/FIA/CET, č.j.: FIA/858/2013 ze dne 19. února 2013, Nova Gold, sp. zn.:
2013/3/FIA/CET, č.j.: FIA/620/2013 ze dne 5. února 2013; Nova 2, sp. zn.:
2013/123/FIA/CET, č.j.: FIA/857/2013 ze dne 19. února 2013, Nova 2, sp. zn.:
2012/881/FIA/CET, č.j.: FIA/4262/2012 ze dne 4. prosince 2012; Nova Cinema, sp. zn.:
2007/790/zem/CET, č.j.: zem/9213/07 ze dne 23. října 2007, Nova Cinema, sp. zn.:
2011/732/sve/CET, č.j.: sve/2665/2011 ze dne 23. srpna 2011; Nova sport 1, sp. zn.:
2008/1079/zem/CET, č.j.: zem/6308/08 ze dne 24. září 2008, Nova sport 1, sp. zn.:
2015/636/FIA/CET, č.j.: RRTV/2822/2015-FIA, ze dne 4. srpna 2015; Nova sport 2, sp.
zn.: 2015/637/SMU/CET, č.j.: RRTV/2933/2015-SMU ze dne 4. srpna 2015, Nova sport
2, sp. zn.: 2015/638/SMU/CET, č.j.: RRTV/2943/2015-SMU ze dne 4. srpna 2015; Nova
International, sp. zn.: 2015/1083/FIA/CET, č.j.: RRTV/69/2016-FIA, ze dne 7. ledna
2016, ve znění pozdějších změn a program VOYO, sp. zn.: 2011/173/zem/CET, č.j.:
zem/1346/2011 ze dne 19. dubna 2011) spočívajícím ve změně názvu obchodní firmy z
CET 21 spol. s r.o. na TV Nova s.r.o., dle podání č.j.: RRTV/3169/2017-vac, doručené
dne 3. února 2017.

10-0-0
- Rada vrací provozovateli CET 21, spol. s r.o., IČ 458 00 456, se sídlem Praha 5,
Kříženeckého nám. 1078/5, PSČ 152 00, v souladu s ustanovením § 7 písm. a) zákona
č. 634/2004 Sb., poplatek ve výši 20 000,- Kč na bankovní účet provozovatele č.
1822962/0800, protože nejde o poplatek, jehož předmětem je správním úřadem přijatá
žádost, návrh, přihláška, podnět, námitka, ohlášení nebo oznámení.
11-0-0
41. RRTV/2017/140/fia: RTI cz s.r.o. / převzaté rozhlasové a televizní vysílání
prostřednictvím pozemních vysílačů – změna registrace – předchozí souhlas
- Rada registruje provozovateli převzatého rozhlasového a televizní vysílání
prostřednictvím pozemních vysílačů (registrace, sp. zn.: 2011/941/FIA/RTI, č.j.:
FIA/4132/2011 ze dne 13. prosince 2011), RTI cz s.r.o., IČ.: 252 24 905, se sídlem
Zikmunda Wintra 1282/21, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň, dle § 29 odst. 1 písm. c)
zákona č. 231/2001 Sb., změnu registrace, spočívající ve změně programové nabídky,
a to její rozšíření o zahraniční rozhlasovou stanici Rádio Best FM, dle žádosti ze dne 6.
února 2017, č.j.: RRTV/3195/2017-vac.
11-0-0
42. RRTV/2017/151/smp: Různí provozovatelé; Přehled doručených oznámení
- Rada se seznámila s 5 oznámeními.
11-0-0
ověřovatel:
P. Bartoš

