Zápis ze 4. zasedání 2019, konaného dne 19. 2. 2019
Přítomni: Bezouška, Jaklová Jehlička, Kasalová, Krejčí Mencl, Novák, Poledníček,
Svoboda, Zvěřinová
Omluveni: Nastoupilová, Šincl
Ověřovatel: Bartoš

1. RRTV/2019/123/bla: Schválení programu 4. zasedání 2019
- Rada schvaluje program ve znění projednaných změn
10-0-0
2. RRTV/2018/950/kus: NOEL s.r.o. - Infokanál Milotice - možné porušení § 31 odst. 2
zákona č. 231/2001 Sb. - dokazování od 13:30
- Rada v rámci řízení o přestupku sp. zn. RRTV/2018/950/kus provedla důkaz zhlédnutím
záznamu části videotextové smyčky programu Infokanál Milotice ze dnů 13. a 14.
července 2018.
8-0-0
3. RRTV/2019/03/rud: Barrandov Televizní Studio a.s./Televize Barrandov/Moje zprávy,
reportáž Ryba smrdí od hlavy/20.11.2018/od 20:05 hodin - DOKAZOVÁNÍ OD 13:35 hodin
- Rada v rámci řízení o přestupku sp.zn. RRTV/2019/03/rud provedla důkaz zhlédnutím
záznamu pořadu Moje zprávy, respektive příspěvku s názvem „Ryba smrdí od hlavy“
odvysílaného dne 20. listopadu 2018 od 20:05 hodin na programu Televize Barrandov.
9-0-0
4. RRTV/2019/51/zem: MTV NETWORKS s.r.o. / TV / Comedy Central / družice / řízení o
udělení licence / ústní jednání 19. února 2019 ve 14:00 h
- 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; označení (název)
programu: Comedy Central; základní programová specifikace: Všeobecně zábavní
program zaměřený na americkou produkci; výčet států, na jejichž území má být vysílání
zcela nebo převážně směrováno: Irsko; hlavní jazyk vysílání: angličtina; časový rozsah
vysílání: 24 hodin denně; v rozsahu žádosti doručené Radě dne 16. a 17. ledna 2019 pod
č.j. RRTV/1131/2019-vra a č.j. RRTV/1097/2019-vra.
9-0-0
- Rada informuje regulační orgán členského státu Evropské unie, tj. Irska, na jehož území
bude televizní vysílání zcela nebo převážně směrováno, o udělení licence společnosti
MTV NETWORKS s.r.o., IČ 289 70 438, se sídlem Praha 4, Na strži 65/1702, PSČ 140
62, k televiznímu vysílání programu Comedy Central šířeného prostřednictvím družice se
základní programovou specifikací: Všeobecně zábavní program zaměřený na americkou
produkci.
9-0-0
5. RRTV/2019/52/zem: MTV NETWORKS s.r.o. / TV / Comedy Central Extra / družice /
řízení o udělení licence / ústní jednání 19. února 2019 ve 14:05 h
- 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; označení (název)
programu: Comedy Central Extra; základní programová specifikace: Všeobecně zábavní
program zaměřený na americkou produkci; výčet států, na jejichž území má být vysílání
zcela nebo převážně směrováno: Irsko; hlavní jazyk vysílání: angličtina; časový rozsah

vysílání: 24 hodin denně; v rozsahu žádosti doručené Radě dne 17. ledna 2019 pod č.j.
RRTV/1096/2019-vra.
9-0-0
- Rada informuje regulační orgán členského státu Evropské unie, tj. Irska, na jehož území
bude televizní vysílání zcela nebo převážně směrováno, o udělení licence společnosti
MTV NETWORKS s.r.o., IČ 289 70 438, se sídlem Praha 4, Na strži 65/1702, PSČ 140
62, k televiznímu vysílání programu Comedy Central Extra šířeného prostřednictvím
družice se základní programovou specifikací: Všeobecně zábavní program zaměřený na
americkou produkci.
9-0-0
6. RRTV/2019/53/zem: MTV NETWORKS s.r.o. / TV / Comedy Central +1 / družice / řízení
o udělení licence / ústní jednání 19. února 2019 ve 14:10 h
- 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; označení (název)
programu: Comedy Central +1; základní programová specifikace: Všeobecně zábavní
program zaměřený na americkou produkci; výčet států, na jejichž území má být vysílání
zcela nebo převážně směrováno: Irsko; hlavní jazyk vysílání: angličtina; časový rozsah
vysílání: 24 hodin denně; v rozsahu žádosti doručené Radě dne 16. a 17. ledna 2019 pod
č.j. RRTV/1132/2019-vra a RRTV/1095/2019-vra.
9-0-0
- Rada informuje regulační orgán členského státu Evropské unie, tj. Irska, na jehož území
bude televizní vysílání zcela nebo převážně směrováno, o udělení licence společnosti
MTV NETWORKS s.r.o., IČ 289 70 438, se sídlem Praha 4, Na strži 65/1702, PSČ 140
62, k televiznímu vysílání programu Comedy Central +1 šířeného prostřednictvím družice
se základní programovou specifikací: Všeobecně zábavní program zaměřený na
americkou produkci.
9-0-0
7. RRTV/2019/54/zem: MTV NETWORKS s.r.o. / TV / MTV / družice / řízení o udělení
licence /ústní jednání 19. února 2019 ve 14:15 h
- 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; označení (název)
programu: MTV; základní programová specifikace: Hudební a zábavní televizní program
pro mládež zaměřený na americkou a mezinárodní produkci; výčet států, na jejichž území
má být vysílání zcela nebo převážně směrováno: Irsko; hlavní jazyk vysílání: angličtina;
časový rozsah vysílání: 24 hodin denně; v rozsahu žádosti doručené Radě dne 16. a 17.
ledna 2019 pod č.j. RRTV/1133/2019-vra a RRTV/1094/2019-vra.
9-0-0
- Rada informuje regulační orgán členského státu Evropské unie, tj. Irska, na jehož území
bude televizní vysílání zcela nebo převážně směrováno, 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 MTV šířeného prostřednictvím družice se základní
programovou specifikací: Hudební a zábavní televizní program pro mládež zaměřený na
americkou a mezinárodní produkci.
9-0-0
8. RRTV/2019/49/fia: MTV NETWORKS s.r.o. /TV /MTV Music 24 /družice /řízení o udělení
licence /ústní jednání dne 19. února 2019, ve 14.20 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: MTV Music 24; základní programová specifikace: Hudební televizní program
pro mládež zaměřený na americkou a mezinárodní produkci; výčet států, na jejichž území
má být vysílání zcela nebo převážně směřováno: Rakousko, Chorvatsko, Dánsko, Finsko,
Německo, Maďarsko, Izrael, Lotyšsko, Litva, Lucembursko, Malta, Nizozemsko, Norsko,
Polsko, Portugalsko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Jihoafrická republika;
hlavní jazyk vysílání: angličtina; časový rozsah vysílání: 24 hodin denně; dle žádosti, ze
dne 16. ledna 2019, č.j.: RRTV/1135/2019-vra, ve znění doplnění ze dne 17. ledna 2019,
č.j.: RRTV/1093/2019-vra.
9-0-0
- Rada informuje regulační orgány členských států Evropské unie, tj. Rakousko,
Chorvatsko, Dánsko, Finsko, Německo, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Lucembursko, Malta,
Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, na jejichž 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 MTV Music 24, šířeného prostřednictvím družice se
základní programovou specifikací: Hudební televizní program pro mládež zaměřený na
americkou a mezinárodní produkci.
9-0-0
9. RRTV/2019/50/fia: MTV NETWORKS s.r.o. /TV /Nick Jr. Too /družice /řízení o udělení
licence /ústní jednání dne 19. února 2019, ve 14.25 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 Jr. Too; základní programová specifikace: Televizní program zaměřený
na americké pořady pro předškolní děti; výčet států, na jejichž území má být vysílání zcela
nebo převážně směřováno: Irsko; hlavní jazyk vysílání: angličtina; časový rozsah vysílání:
24 hodin denně; dle žádosti, ze dne 16. ledna 2019, č.j.: RRTV/1130/2019-vra a č.j.:
RRTV/1098/2019-vra.
9-0-0
- Rada informuje regulační orgán členského státu Evropské unie, Irsko, 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 Jr. Too, šířeného prostřednictvím družice se
základní programovou specifikací: Televizní program zaměřený na americké pořady pro
předškolní děti.
9-0-0
10. RRTV/2019/56/fia: MTV NETWORKS s.r.o. /TV /Nicktoons /družice /řízení o udělení
licence /ústní jednání dne 19. února 2019, ve 14.30 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: Nicktoons; základní programová specifikace: Dětský televizní program
zaměřený na americkou produkci; výčet států, na jejichž území má být vysílání zcela nebo
převážně směřováno: Irsko; hlavní jazyk vysílání: angličtina; časový rozsah vysílání: 24
hodin denně; dle žádosti, ze dne 16. ledna 2019, č.j.: RRTV/1128/2019-vra a č.j.:
RRTV/1100/2019-vra.
9-0-0
- Rada informuje regulační orgán členského státu Evropské unie, Irsko, 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 Nicktoons; šířeného prostřednictvím družice se

základní programovou specifikací: Dětský televizní program zaměřený na americkou
produkci.
9-0-0
11. RRTV/2019/57/fia: MTV NETWORKS s.r.o. /TV /Nick Jr. /družice /řízení o udělení
licence /ústní jednání dne 19. února 2019, ve 14.35 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 Jr.; základní programová specifikace: Televizní program zaměřený na
americké pořady pro předškolní děti; výčet států, na jejichž území má být vysílání zcela
nebo převážně směřováno: Irsko; hlavní jazyk vysílání: angličtina; časový rozsah vysílání:
24 hodin denně; dle žádosti, ze dne 16. ledna 2019, č.j.: RRTV/1129/2019-vra a č.j.:
RRTV/1099/2019-vra.
9-0-0
- Rada informuje regulační orgán členského státu Evropské unie, Irsko, 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 Jr.; šířeného prostřednictvím družice se základní
programovou specifikací: Televizní program zaměřený na americké pořady pro
předškolní děti.
9-0-0
12. RRTV/2019/58/fia: MTV NETWORKS s.r.o. /TV /Nickelodeon /družice /řízení o udělení
licence /ústní jednání dne 19. února 2019, ve 14.40 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: Nickelodeon; základní programová specifikace: Dětský televizní program
zaměřený na americkou produkci; výčet států, na jejichž území má být vysílání zcela nebo
převážně směřováno: Irsko; hlavní jazyk vysílání: angličtina; časový rozsah vysílání: 24
hodin denně; dle žádosti, ze dne 16. ledna 2019, č.j.: RRTV/1127/2019-vra a č.j.:
RRTV/1103/2019-vra.
9-0-0
- Rada informuje regulační orgán členského státu Evropské unie, Irsko, 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 Nickelodeon; šířeného prostřednictvím družice se
základní programovou specifikací: Dětský televizní program zaměřený na americkou
produkci.
9-0-0
13. RRTV/2018/795/loj: Barrandov Televizní Studio_Terapeutický prsten dr.
Woo_48_1_b_šiřitel_DOKAZOVÁNÍ: 14:45
- Rada v rámci řízení o přestupku sp.zn.: RRTV/2018/795/loj provedla důkaz zhlédnutím
teleshoppingu Klenot TV „Terapeutický prsten dr. Woo“ odvysílaného dne 18. července
2018 od 12:15 hodin na programu Kino Barrandov.
9-0-0
14. RRTV/2018/570/zab: Radio Kroměříž s.r.o./Radio Kroměříž/RV/změna licence § 21
odst. 1 písm b) - Uherské Hradiště 4 88,2 MHz / 200 W - změna stanoviště - rozhodnutí
- Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21 odst.
1 písm. b) a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. přijala ve věci žádosti provozovatele Radio
Kroměříž s.r.o. IČ: 29375401, se sídlem Kojetínská 3881/84, 76701 Kroměříž o změnu
skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu

Radio Kroměříž (licence sp.zn.: 2017/236/zab), a to o změně územního rozsahu vysílání
a souboru technických parametrů spočívající ve změně stanoviště kmitočtu Uherské
Hradiště 4 88,2 MHz / 200 W, toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli Radio Kroměříž
s.r.o. IČ: 29375401, se sídlem Kojetínská 3881/84, 76701 Kroměříž souhlas se změnou
skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání
prostřednictvím vysílačů programu Radio Kroměříž (licence sp.zn.: 2017/236/zab), a to
se změnou územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve
změně stanoviště kmitočtu Uherské Hradiště 4 88,2 MHz / 200 W na stanoviště Uherské
Hradiště 5 88,2 MHz / 200 W, souřadnice WGS 84: 17 28 36 / 49 03 31.
8-0-0
15. RRTV/2019/83/str: RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o. /Radio Beat/RV/žádost o
udělení transformační licence (sp. zn. 2011/1142/zab) - zamítnutí
- 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 dle článku II zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č.
231/2001 Sb., zamítá žádost provozovatele RADIO UNITED BROADCASTING, s.r.o., IČ:
291 31 901, se sídlem Říčanská 2399/3, PSČ 101 00 Praha, o udělení transformační
licence k provozování rozhlasového vysílání programu Radio Beat (licence sp. zn.
2011/1142/zab, č.j. bar/3953/2012) šířeného prostřednictvím vysílačů.
10-0-0
16. RRTV/2018/1074/str: JUKE BOX, spol. s r .o./Radio Čas/RV-DAB/prodloužení licence
(sp. zn. 2013/495/bar/JUK) - 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 JUKE BOX, spol. s.r.o., IČ: 253 96 676, se sídlem
Karla Svobody 130/95, PSČ 725 27 Ostrava, dobu platnosti licence udělené rozhodnutím
Rady sp. zn. 2013/495/bar/JUK, č.j. bar/3787/2013 ze dne 20.8.2013 k digitálnímu
rozhlasovému vysílání programu Radio Čas šířeného prostřednictvím vysílačů o dobu 8
let, tedy do 6. září 2029.
10-0-0
17. RRTV/2019/102/blu: Různí provozovatelé/rozhlasové vysílání; analýza obchodních
sdělení na potraviny, doplňky stravy, léky a na loterie a jiné podobné hry / zasedání
4/2019
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s analýzami obchodních sdělení
odvysílaných provozovateli Frekvence 1, a.s. (program FREKVENCE 1; Plzeň 104,1
MHz) dne 8. února 2019, MEDIA BOHEMIA a.s. (program Hitrádio Faktor; České
Budějovice 104,3 MHz) dne 8. února 2019, RADIO UNITED BROADCASTING s. r. o.
(program Radio Beat; Ostrava 90,4 MHz) dne 8. února 2019, Rádio Pálava s.r.o.
(program RÁDIO JIH; Brno-Kohoutovice 105,1 MHz) dne 8. února 2019, RADIO IBUR
s.r.o. (program RADIO RUBI; Zlín 105,4 MHz) dne 8. února 2019, RADIO UNITED
BROADCASTING s. r. o. (program KISS; Plzeň 90,0 MHz) dne 8. února 2019 a 4S
PRODUCTION, a.s. (program EXPRES FM; Praha 90,3 MHz) dne 8. února 2019.
10-0-0
18. RRTV/2017/869/blu: Český rozhlas/RV/stížnost na postup Českého rozhlasu seznámení se s podáními stěžovatele
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s podáním č.j. RRTV/1275/2019vra a s podáním č.j. RRTV/2152/2019-vra.
10-0-0

19. RRTV/2019/91/blu: Frekvence 1, a.s./FREKVENCE1/RV/podnět na možnou
zakázanou reklamu
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s podněty č.j. RRTV/617/2019blu a č.j. RRTV/437/2019-blu ve věci stížnosti na možnou zakázanou reklamu podle
ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy.
10-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání žádá od provozovatele vysílání, společnosti
Frekvence 1, a.s., IČ: 49240226, se sídlem Wenzigova 4/1872, 120 00 Praha a.s.,
informace o zadavateli reklamy na internetovou televizi Skylink, která byla odvysílána dne
29. listopadu 2018 v čase 07:00:32 na programu FREKVENCE 1 (Praha 102,5 MHz).
10-0-0
20. RRTV/2018/1054/hak: RELAX RADIO, s.r.o. / Radio Relax, 16.11. 2018, 00:00 - 24:00
hodin, analýza - seznámení se s podaným vysvětlením provozovatele
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s podaným vysvětlením č.j.
RRTV/1540/2019-vra provozovatele RADIO RELAX s.r.o. ve věci sp.zn. 2018/1054/hak.
10-0-0
21. RRTV/2019/103/zem: Československá filmová společnost, s.r.o. / TV / CS Mini,
HOROR FILM, CS Film, kinoSvět / družice, družice a kabel / převod OP na třetí osobu
- Rada uděluje provozovateli Československá filmová společnost, s.r.o., IČ 271 68 425,
se sídlem Praha 1, Václavské nám. 831/21, PSČ 11360, souhlas podle § 21 odst. 1 písm.
e) zákona a odst. 7 zákona č. 231/2001 Sb., se změnou skutečností uvedených v žádosti
o licenci, licence č.j. zem/5743/08 (CS mini), č.j. zem/338/2013 (HOROR FILM), č.j.
Ru/78/05/1139 (CS Film) a č.j. zem/336/2013 (kinoSvět), a to převodem 75% podílu
společníka PhDr. Leoše Pohla ve společnosti Československá filmová společnost, s.r.o.
na třetí osobu, právnickou osobu Slovenská produkčná, a.s., IČO 358 43 624, se sídlem
Břečťanová 1, 831 01 Bratislava, Slovenská republika, v rozsahu dle žádosti PhDr. Leoše
Pohla, jednatele Československá filmová společnost, s.r.o., ze dne 11. února 2019, č.j.
RRTV/2271/2019-vra.
10-0-0
- Rada uděluje provozovateli Československá filmová společnost, s.r.o., IČ 271 68 425,
se sídlem Praha 1, Václavské nám. 831/21, PSČ 11360, souhlas podle § 21 odst. 1 písm.
e) zákona a odst. 7 zákona č. 231/2001 Sb., se změnou skutečností uvedených v žádosti
o licenci, licence č.j. zem/5743/08 (CS mini), č.j. zem/338/2013 (HOROR FILM), č.j.
Ru/78/05/1139 (CS Film) a č.j. zem/336/2013 (kinoSvět), a to převodem 25% podílu
společníka MgA. Jana Jurky ve společnosti Československá filmová společnost, s.r.o. na
třetí osobu, právnickou osobu Slovenská produkčná, a.s., IČO 358 43 624, se sídlem
Břečťanová 1, 831 01 Bratislava, Slovenská republika, v rozsahu dle žádosti MgA. Jana
Jurky, jednatele Československá filmová společnost, s.r.o., ze dne 11. února 2019, č.j.
RRTV/2272/2019-vra.
9-0-0
22. RRTV/2019/55/zem: MTV NETWORKS s.r.o. / převzaté televizní vysílání / družice /
řízení o registraci
- Rada registruje společnost MTV NETWORKS s.r.o., IČ 289 70 438, se sídlem Praha 4,
Na strži 65/1702, PSČ 140 62, jako provozovatele převzatého vysílání šířeného
prostřednictvím družice; výčet států, na jejichž území má být vysílání zcela nebo převážně
směrováno: Irsko, Albánie, Andorra, Rakousko, Bělorusko, Belgie, Bosna a Hercegovina,
Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Německo, Řecko, Maďarsko,
Indonésie, Izrael, Kyrgyzstán, Lotyšsko, Litva, Lucembursko, Makedonie, Malajsie, Malta,
Mikronésie, Mongolsko, Černá Hora, Myanmar, Nizozemsko, Norsko, Filipíny, Polsko,
Portugalsko, Rumunsko, Rusko, Samoa, Srbsko, Singapur, Slovensko, Slovinsko,
Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Tchaj-wan, Thajsko, Tonga, Turecko, Ukrajina, Spojené
arabské emiráty; programová nabídka – registrované programy: televizní programy –

zahraniční: MTV Base, MTV Classic, MTV Hits, Club MTV, MTV Music (ROI feed), MTV
ROCKS, MTV OMG, VH1, MTV Live HD, v rozsahu dle přihlášky k registraci doručené
dne 17. ledna 2019 pod č.j. RRTV/1156/2019-vra, ve znění doplnění ze dne 21. a 24.
ledna 2019, č.j. RRTV/1276/2019-vra a č.j. RRTV/1389/2019-vra.
9-0-0
23. RRTV/2019/31/: AIDEM & Vyšší odborná škola televizní Brno a.s. - Změny ve
statutárním orgánu, Zamítnutí předběžného opatření
- Rada se dle § 21 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., seznámila s oznámením
provozovatele, společnosti AIDEM & Vyšší odborná škola televizní Brno a.s., IČ:
2769964, se sídlem Vídeňská 51/122, Přízřenice, 619 00 Brno, ze dne 5. února 2019, č.
j.: RRTV/2094/2019-vra, o změně ostatních skutečností uvedených v žádosti o licenci,
spočívající ve změně statutárního orgánu – představenstva společnosti, a to jmenování
nového předsedy představenstva – Denise Bega a jmenování nového člena
představenstva společnosti – Karla Tůmy.
10-0-0
- Rada bere na vědomí usnesení Vrchního soudu v Olomouci č. j. 8 Cmo 195/2018-256
ze dne 6. listopadu 2018, kterým byl zamítnut návrh na vydání předběžného opatření
spočívajícího v zákazu jednání společnosti AIDEM & Vyšší odborná škola televizní Brno
a.s. prostřednictvím členů představenstva Ivany Greifenthalové a Denise Bega.
10-0-0
24. RRTV/2019/80/zem: AMC Networks Central Europe s.r.o. / TV / SPORT3 / ZPS /
programové a časové schéma vysílání 2019 / informace
- Rada se seznámila s oznámením provozovatele AMC Networks Central Europe s.r.o.,
IČ 271 12 501, se sídlem Praha 8 - Karlín, Pobřežní 620/3, PSČ 186 00, ze dne 25. ledna
2019 doručeným Radě dne 30. ledna 2019 pod č.j. RRTV/184/2019-vra, spočívajícím v
informaci o programovém a časovém schématu vysílání programu SPORT3 pro rok 2019
(licence č.j. RRTV/1273/2015-zem, spis. zn.: 2015/282/zem/AMC, ze dne 24. března
2015 k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových
systémů).
10-0-0
25. RRTV/2018/1087/smu: dvbexpert s.r.o. / převzaté vysílání / vysílače / možné
neoprávněné vysílání ZPS / podání vysvětlení
- Rada se seznámila s podáním vysvětlení provozovatele dvbexpert s.r.o., IČ: 04202686,
se sídlem: Okružní 189, 251 01 Babice, právně zastoupeným JUDr. Vladimírem
Krejčíkem, doručeným Radě dne 28. ledna 2019 pod č.j. RRTV/1474/2019-vra ve věci
možného neoprávněného provozování převzatého vysílání šířeného prostřednictvím
zvláštních přenosových systémů.
9-0-0
26. RRTV/2018/1069/smu: Různí provozovatelé / převzaté vysílání / změna registrace /
oznámení změny programové nabídky - sledovanitv.cz s.r.o.
- Rada se dle ustanovení § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. seznámila s oznámením
provozovatele převzatého vysílání šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových
systémů sledovanitv.cz s.r.o., IČ: 01607910, se sídlem: U vodárny 3032/2a, Královo Pole,
616 00 Brno, o změně ostatních skutečností uvedených v přihlášce k registraci sp. zn.
2013/635/zem/sle č.j. zem/3584/2013 ze dne 20. srpna 2013, spočívající v rozšíření
programové nabídky o české televizní programy: ČT 1, ČT 2, ČT 24, ČT art, ČT :D, ČT
sport,AMC CHANNEL, Spektrum, Sport1 Czechia and Slovakia, SPORT2, Film+,
MiniMax, Televize Barrandov, BARRANDOV KRIMI (BARRANDOV PLUS), KINO
BARRANDOV, Barrandov News, TV BRNO 1, CS Film, CS mini, kinoSvět, Rebel,
RELAX, Film Europe, FILMpro, Prima, Prima MAX, Prima love, Prima ZOOM, Prima
COOL, HBO, HBO 2, HBO 3, Retro Music Television, Regionální televize TVS, JOJ
family, rtm plus Liberecko, OIK TV, i-Vysočina.cz, regionalnitelevize.cz, Mňam TV, Mňau

TV, Seznam.cz TV, s.r.o., ŠLÁGR TV, JOJ Cinema, SPORT 5, O (Óčko), Óčko STAR,
Óčko Express, NOVA, Nova Cinema, Nova 2, Nova Action, Nova Gold, Nova sport 1,
Nova sport 2, MTV, Prima Comedy Central ,Nickelodeon, ČESKOSLOVENSKO;
zahraniční televizní programy: History Channel, Crime + Investigation, AXN, AXN Black,
AXN White, Baby TV, Eurosport 1, Eurosport 2, TLC, Discovery channel, Discovery
science, Discovery turbo extra, Discovery investigation, Animal Planet, RT Documentary,
360 Tunebox, Docubox HD, FashionBox HD, FightBOX, Filmbox Family, Filmbox,
FilmBox Extra HD, Boomerang, Cartoon Network, CNN International, Jim Jam, Deluxe
Music, Markiza International, Travel XP, Duna, Duna World, M1, M2, National
Geographic, National Geographic Wild, Fishing & Hunting, Auto motor sport, UA TV,
Disney Channel, Disney Junior, TV5 MONDE, France 24, Nickelodeon Junior, Viasat
History, Viasat Explore, Viasat Nature, erotické televizní programy: Erox HD, Eroxxx HD,
Dorcel TV HD, Dorcel XXX HD, Playboy TV, LEO TV, EXTASY, Hustler HD, REDLIGHT,
Brazzers, Reality Kings TV, X-MO, erotické programy jsou vysílány v souladu s
ustanovením § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., tj. že vysílání je koncovému
uživateli dostupné na základě písemné smlouvy uzavřené s osobou starší 18 let a je k
němu poskytnuto technické opatření, které této osobě umožňuje omezit přístup k vysílání
dětem a mladistvým; v rozsahu dle podání č.j. RRTV/20400/2018-vra doručeného dne 4.
prosince 2018 a upřesněného č.j. RRTV/678/2019-vra dne 14. ledna 2019.
9-0-0
- Rada se dle ustanovení § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. seznámila s oznámením
provozovatele převzatého vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů
sledovanitv.cz s.r.o., IČ: 01607910, se sídlem: U vodárny 3032/2a, Královo Pole, 616 00
Brno, o změně ostatních skutečností uvedených v přihlášce k registraci sp. zn.
2013/642/sve/sle, č.j. sve/3301/1213 ze dne 20. srpna 2013, spočívající v rozšíření
programové nabídky o české televizní programy: Spektrum, Sport1 Czechia and
Slovakia, SPORT2, Film+, MiniMax, AMC CHANNEL, BARRANDOV KRIMI, KINO
BARRANDOV, Barrandov NEWS, TV BRNO 1, , FILMpro, , Prima MAX, Regionální
televize TVS, JOJ family, rtm plus Liberecko, OIK TV, i-Vysočina.cz, Mňam TV, Mňau TV,
Seznam.cz TV, s.r.o., JOJ Cinema, SPORT 5, Nova sport 1, Nova sport 2, MTV, Prima
Comedy Central Nickelodeon, ČESKOSLOVENSKO; zahraniční televizní programy:
History Channel, , Crime +Investigation, Baby TV, Eurosport 1, Eurosport 2, TLC,
Discovery channel, Discovery science, Discovery turbo extra, Discovery investigation,
Animal Planet, FilmBox Extra HD, Jim Jam, Markiza International, Travel XP, Duna, Duna
World, M1, M2, National Geographic, National Geographic Wild, Fishing & Hunting, Auto
motor sport, Disney Channel, Disney Junior, TV5 MONDE, France 24, Nickelodeon
Junior, Viasat History, Viasat Explore, Viasat Nature, UA TV; erotické televizní programy:
Dorcel TV HD, Dorcel XXX HD, Playboy TV, LEO TV, EXTASY, Hustler HD, REDLIGHT,
Brazzers, Reality Kings TV, X-MO, Viasat Spice, erotické programy jsou vysílány v
souladu s ustanovením § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., tj. že vysílání je
koncovému uživateli dostupné na základě písemné smlouvy uzavřené s osobou starší 18
let a bude k němu poskytnuto technické opatření, které této osobě umožňuje omezit
přístup k vysílání dětem a mladistvým; v rozsahu dle podání č.j. č.j. RRTV/20400/2018vra doručeného dne 4. prosince 2018 a upřesněného č.j. RRTV/678/2019-vra dne 14.
ledna 2019.
10-0-0
27. RRTV/2019/84/smp: Různí provozovatelé; Přehled doručených oznámení
- Rada se seznámila se 7 oznámeními.
10-0-0
28. RRTV/2019/89/jam: Různí provozovatelé / Souhrn podání 4/2019 rozhlas
- Rada se seznámila se stížností (č. j. RRTV/2004/2019-vra) na údajné lži v Glose Plus
ČRo Plus (1); se stížností (č. j. RRTV/2064/2019-vra) na nevhodnost rozhlasové hry pro

děti (2) a se stížností (č. j. RRTV/2119/2019-vra) na odpolední vysílání ČRo Dvojka pro
děti (3).
10-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v
rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen
zákon č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci
možného přestupku odvysílání rozhlasové hry Můj bratr, má princezna na programu
Český rozhlas Dvojka (č. j. RRTV/2064/2019-vra), že věc odkládá.
10-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v
rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen
zákon č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci
možného přestupku odvysílání vulgarit v odpoledním vysílání programu Český rozhlas
Dvojka (č. j. RRTV/2119/2019-vra), že věc odkládá.
10-0-0
29. RRTV/2019/75/tic: Souhrn podání AO 4/2019 (53 podání)
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s následujícími podáními k
obsahu televizních programů a audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání
doručenými od 28. ledna do 8. února 2019: FTV Prima, spol. s r.o. / Prima MAX - Vlastní
pravidla, 27. ledna 2019 v 17:50 hod.; ČESKÁ TELEVIZE/ČT1 - Kobry a užovky, 5. února
2019 v 20:00 hod.; ČESKÁ TELEVIZE/ČT1 - Most! (4/8), 28. ledna 2019 v 21:03 hod.;
AMC Networks Central Europe s.r.o./Film Mania - Goodbye to All That, 31. prosince 2018
v 8:50 hod.; FTV Prima, spol. s r.o. /Prima COOL - Úplně debilní zprávy, 30. ledna 2019
v 20:15 hod.; FTV Prima, spol. s r.o./Prima COOL - Úplně debilní zprávy, 4. února 2019
v 20:15 hod.; FTV Prima, spol. s r.o./Prima COOL - Úplně debilní zprávy, 7. února 2019
v 16:00 hod.; Barrandov Televizní Studio a.s./Televize Barrandov - Moje zprávy, 28. ledna
2019 v 20:09 hod.; FTV Prima, spol. s r.o./Prima COOL - Autosalon (43), 2. listopadu
2018 v 11:10 hod.; FTV Prima, spol. s r.o./Prima COOL - COOLfeed, 1. února 2019 v
18:05 hod.;AMC Networks Central Europe s.r.o./Megamax - Maggie a Bianca - Módní
návrhářky, 16. ledna 2019 v 14:15 hod., HBO Europe s.r.o./HBO 3 - Sally4Ever, 17.
listopadu 2018 v 16:30 hod., MTV NETWORKS s.r.o./Paramount Channel nespecifikovaná reklama, 28. listopadu 2018 v 19:22 hod.; ČESKÁ TELEVIZE/ČT1 Všechnopárty, 25. ledna 2019 v 21:28 hod.; ČESKÁ TELEVIZE/ČT2 - Hitlerova vražedná
mašinérie (2/3), 31. ledna 2019 v 11:55 hod. a kvalita vysílání České televize; ČESKÁ
TELEVIZE/ČT2 - Ta naše kapela, 6. února 2019 v 13:20 hod.; ČESKÁ TELEVIZE/různé
programy - obsah zábavních pořadů;TV Nova s.r.o./NOVA - Televizní noviny, příspěvek
Napětí na irském ostrově kvůli brexitu, 27. ledna 2019 v 19:30 hod.; ČESKÁ
TELEVIZE/ČT24 - 90ČT24, téma epidemie spalniček, 31. ledna 2019 v 20:05 hod.;
ČESKÁ TELEVIZE/ČT24 - Události, komentáře, rozhovor s Omirem Bekali, 29. ledna
2019 v 22:00 hod.; ČESKÁ TELEVIZE/ČT24 - Události, komentáře, rozhovor s Ilonou
Neméth, 5. února 2019 v 22:00 hod.; ČESKÁ TELEVIZE/ČT1 a ČT24 - Události,
příspěvek Podmínky prasat ve velkochovech, 9. ledna 2019 v 19:00 hod.;ČESKÁ
TELEVIZE/ČT1 - Máte slovo s M. Jílkovou, 31. ledna 2019 v 21:30 hod.; ČESKÁ
TELEVIZE/ČT24 - Studio ČT24, příspěvek Mynář zpochybnil nezávislost soudců, 25.
ledna 2019 v 12:33 hod.; ČESKÁ TELEVIZE/ČT24 - Studio ČT24, příspěvek Jednání
Rady NATO-Rusko, 25. ledna 2019 v 14:05 hod.; ČESKÁ TELEVIZE/ČT2 - Prorok
Mohamed a ženy, 31. ledna 2019 v 11:05 hod.; FTV Prima, spol. s r.o./Prima - TOP
STAR, 5. února 2019 v 19:55 hod.; ČESKÁ TELEVIZE/nespecifikovaný program zpravodajství o situaci ve Venezuele; ČESKÁ TELEVIZE/ČT1 - prostor pro politické

strany ve zpravodajství; ČESKÁ TELEVIZE/nespecifikovaný program - zpravodajství o
migraci; ČESKÁ TELEVIZE, Český rozhlas/nespecifikovaný program - informování o
prezidentu republiky; ČESKÁ TELEVIZE/různé programy - objektivita a vyváženost,
reakce na rozhodnutí Rady; FTV Prima, spol. s r.o./Prima - reklama UNICEF, 27. ledna
2019 v 18:22 hod.; GlaxoSmithKline Consumer Healtcare Czech Republic s.r.o./NOVA reklama Theraflu Forte, 1. listopadu 2018 v 9:09:51 hod.; TV Nova s.r.o./NOVA - hlasitost
obchodních sdělení, 27. ledna 2019 v 21:39:10 hod.; TV Nova s.r.o./NOVA - hlasitost
obchodních sdělení, 3. února 2019 v 19:41:16 hod. a TV Nova s.r.o./Nova Cinema hlasitost obchodních sdělení, 3. února 2019 v 20:27:02 hod. a 21:24:38 hod.; ČESKÁ
TELEVIZE/iVysílání - nedostupnost pořadů v archivu; Barrandov Televizní Studio
a.s./Televize Barrandov - Moje zprávy a Týden podle Jaromíra Soukupa, reakce na
rozhodnutí Rady; ČESKÁ TELEVIZE/ČT1 a ČT24 - Události, příspěvek Půl století od
oběti Jana Palacha, 9. ledna 2019 v 19:00 hod., reakce na rozhodnutí Rady; Barrandov
Televizní Studio a.s./Televize Barrandov - Kauzy Jaromíra Soukupa, 12. září 2018 v
21:25 hod.
10-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané
ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č.
231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele FTV Prima, spol. s r.o., IČ
48115908, sídlem Na žertvách 132/24, Praha 8, PSČ 180 00, na porušení ustanovení §
32 odst. 1 písm. j) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 27. ledna 2019
odvysílal od 17:50 hodin na programu Prima MAX pořad Vlastní pravidla, který obsahoval
vulgarismy a nadávky „krávou“ (00:01:07), „hajzle“ (00:29:02), „kretén“ (00:40:15),
„nešukáš“ (00:47:05), „děvko“ (01:11:19), „podělala“ (01:40:01) a „sráč“ (01:45:45 hodin
od začátku pořadu). Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dnů od doručení upozornění.
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 ČESKÁ TELEVIZE, IČ
00027383, sídlem Na hřebenech II 1132/4, Praha 4, PSČ 14700, na porušení ustanovení
§ 32 odst. 1 písm. j) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 5. února
2019 odvysílal od 20:00 hodin na programu ČT1 pořad Kobry a užovky, který obsahoval
vulgarismy a nadávky „kretén“ (00:05:11), „prcám“ (00:05:16), „do prdele“ (00:05:48),
„píčo“ (00:06:21), „debil“ (00:06:44), „kurva“ (00:07:17), „do píči“ (00:07:19), „debil“
(00:09:19), „kreténe“ (00:09:25), „kurva“ (00:09:29), „sereš“ (00:11:30), „nasraný“
(00:11:46), „vyser“ (00:12:05), „fetka posraná“ (00:12:40), „debil“ (00:17:46), „sralo“
(00:19:51), „pičus“ (00:22:35), „pojebaný“ (00:27:22), „seru“ (00:29:45), „kretén“
(00:30:40), „kurva“ (00:30:56), „posral“ (00:36:05), „kretén“ (00:51:25), „seru“ (00:51:47),
„kreténa“ (00:53:54), „kráva“ (01:00:01), „kurva“ (01:03:10), „kurva“ (01:04:26),
„zkurveným“ (01:05:21), „kreténe“ (01:05:26), „sraček“ (01:08:39), „na píču“ (01:09:36),
„kretén“ (01:09:40), „vysral“ (01:19:11), „zasraná“ (01:23:52), „čuráku“ (01:29:24),
„kreténe“ (01:29:33), „do píči“ (01:29:42), „kurva“ (01:29:46), „v prdeli“ (01:34:52), „kretén“
(01:34:47), „na píču“ (01:36:25), „zmrd“ (01:39:00) a „pičus“ (01:42:19 od začátku
pořadu). Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dnů od doručení upozornění.
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 ČESKÁ TELEVIZE, IČ
00027383, sídlem Na hřebenech II 1132/4, Praha 4, PSČ 14700, na porušení ustanovení
§ 32 odst. 1 písm. j) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 28. ledna

2019 odvysílal od 21:03 hodin na programu ČT1 pořad Most! (4/8), který obsahoval
vulgarismy a nadávky „debil“ (00:00:07), „buzno“ (00:00:44), „čurák“ (00:00:50), „kretén“
(00:01:59), „kurva“ (00:04:55., 00:05:08), „zmrde“ (00:05:28), „mrdáš“ (00:05:36),
„píčovina“ (00:05:52), „do píči“ (00:06:13, 00:16:56), „srát“ (00:06:31), „neser“ (00:06:42),
„píču“ (00:06:44), „prdele“ (00:14:11), „do prdele“ (00:16:15, 00:37:10, 00:38:33), „kokot“
(00:21:50), „sračky“ (00:23:07, 00:23:13), „průser“ (00:24:14), „kreténe“ (00:24:25),
„nasranej“ (00:27:06), „v píči“ (00:28:09), „debila“ (00:30:01), „buzerantovi“ (00:31:39),
„vyser se“ (00:33:01) a „buzerant“ (00:36:06 hodin od začátku pořadu). Rada stanovuje
lhůtu k nápravě 7 dnů od doručení upozornění.
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 AMC Networks Central
Europe s.r.o., IČ 27112501, sídlem Pobřežní 620/3, Praha 8, PSČ 18600, na porušení
ustanovení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne
31. prosince 2018 odvysílal od 8:50 hodin na programu Film Mania pořad Goodbye to All
That. Pořad, odvysílaný v dopoledních hodinách, kdy mohou být u obrazovky děti,
obsahoval scény, které věrohodným až sugestivním způsobem zachycovaly pohlavní
styk a další erotické aktivity mezi hlavním protagonistou a jeho krátkodobými sexuálními
partnerkami. Tyto scény měly potenciál vzbudit u nezletilých diváků předčasný zájem o
lidskou sexualitu a ohrozit tím jejich mravní vývoj. Provozovatel se odvysíláním pořadu
dopustil porušení povinnosti nezařazovat v době od 06:00 do 22:00 hodin pořady a
upoutávky, které by mohly ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a
mladistvých. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dnů od doručení upozornění.
10-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v
rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen
zákon č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci
možného přestupku spáchaného odvysíláním pořadu Úplně debilní zprávy, dne 30. ledna
2019 v 20:15 hodin na programu Prima COOL, že věc odkládá.
10-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v
rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen
zákon č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci
možného přestupku spáchaného odvysíláním pořadu Úplně debilní zprávy, dne 4. února
2019 v 20:15 hodin na programu Prima COOL, že věc odkládá.
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 FTV Prima, spol. s r.o., IČ
48115908, sídlem Na žertvách 132/24, Praha 8, PSČ 180 00, na porušení ustanovení §
32 odst. 1 písm. j) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 7. února 2019
odvysílal od 16:00 hodin na programu Prima COOL pořad Úplně debilní zprávy, který
obsahoval vulgarismy „debilní“ (00:00:15, 00:02:35), „prdel“ (00:00:21), „kozy“ (00:00:23),
„do hajzlu“ (00:01:27) a „držku“ (00:02:31 hodin od začátku pořadu). Rada stanovuje lhůtu
k nápravě 7 dnů od doručení upozornění.
10-0-0

- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v
rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen
zákon č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci
možného přestupku spáchaného odvysíláním pořadu Moje zprávy, dne 28. ledna 2019 v
20:09 hodin na programu Televize Barrandov, že věc odkládá.
10-0-0
- Rada postupuje podnět č. j. RRTV/2172/2019-vra, doručený dne 7. února 2019,
Českému telekomunikačnímu úřadu.
10-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v
rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen
zákon č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci
možného přestupku spáchaného odvysíláním pořadu COOLfeed, dne 1. února 2019 v
18:05 hodin na programu Prima COOL, že věc odkládá.
10-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v
rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen
zákon č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci
možného přestupku spáchaného odvysíláním pořadu Sally4Ever, dne 17. listopadu 2018
v 16:30 hodin na programu HBO3, že věc odkládá.
10-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v
rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen
zákon č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci
možného přestupku spáchaného odvysíláním obchodního sdělení, dne 28. listopadu
2018 v 19:22 hodin na programu Paramount Channel, že věc odkládá.
10-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v
rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen
zákon č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci
možného přestupku spáchaného odvysíláním pořadu Maggie a Bianca - Módní
návrhářky, dne 16. ledna 2019 v 14:15 hodin na programu Megamax, že věc odkládá.
10-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v
rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen
zákon č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci
možného přestupku spáchaného odvysíláním pořadu Všechnopárty, dne 25. ledna 2019
v 21:28 hodin na programu ČT1, že věc odkládá.
10-0-0

- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v
rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen
zákon č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci
možného přestupku spáchaného odvysíláním pořadu Hitlerova vražedná mašinérie (2/3),
dne 31. ledna 2019 v 11:55 hodin na programu ČT2, že věc odkládá.
10-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v
rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen
zákon č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci
možného přestupku spáchaného odvysíláním pořadu Ta naše kapela, dne 6. února 2019
v 13:20 hodin na programu ČT2, že věc odkládá.
10-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v
rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen
zákon č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci
možného přestupku spáchaného odvysíláním zábavních pořadů na programech České
televize, že věc odkládá.
10-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v
rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen
zákon č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci
možného přestupku spáchaného odvysíláním pořadu Televizní noviny, resp. příspěvku
Napětí na irském ostrově kvůli brexitu, dne 27. ledna 2019 v 19:30 hodin na programu
NOVA, že věc odkládá.
10-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v
rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen
zákon č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci
možného přestupku spáchaného odvysíláním pořadu 90ČT24, resp. tematického bloku
věnovaného epidemii spalniček, dne 31. ledna 2019 v 20:05 hodin na programu ČT24,
že věc odkládá.
10-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v
rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen
zákon č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci
možného přestupku spáchaného odvysíláním pořadu Události, komentáře, resp.
rozhovoru s Omirem Bekali, dne 29. ledna 2019 v 22:00 hodin na programu ČT24, že věc
odkládá.
10-0-0

- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v
rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen
zákon č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci
možného přestupku spáchaného odvysíláním pořadu Události, komentáře, resp.
rozhovoru s Ilonou Neméth, dne 5. února 2019 v 22:00 hodin na programu ČT24, že věc
odkládá.
9-0-1
- 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 Události, resp. příspěvku Podmínky
prasat ve velkochovech, dne 9. ledna 2019 v 19:00 hodin na programu ČT1 a ČT24, že
věc odkládá.
10-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v
rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen
zákon č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci
možného přestupku spáchaného odvysíláním pořadu Máte slovo s M. Jílkovou, dne 31.
ledna 2019 v 21:30 hodin na programu ČT1, že věc odkládá.
9-1-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v
rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen
zákon č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci
možného přestupku spáchaného odvysíláním pořadu Studio ČT24, resp. příspěvku
Mynář zpochybnil nezávislost soudců, dne 25. ledna 2019 v 12:33 hodin na programu
ČT24, že věc odkládá.
10-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v
rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen
zákon č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci
možného přestupku spáchaného odvysíláním pořadu Studio ČT24, resp. příspěvku
Jednání Rady NATO-Rusko, dne 25. ledna 2019 v 14:05 hodin na programu ČT24, že
věc odkládá.
9-0-1
- 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 Prorok Mohamed a ženy, dne 31.
ledna 2019 v 11:05 hodin na programu ČT2, že věc odkládá.
10-0-0

- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v
rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen
zákon č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci
možného přestupku spáchaného odvysíláním pořadu TOP STAR, resp. příspěvků o
Cristianu Ronaldovi a Petře Kvitové, dne 5. února 2019 v 19:55 hodin na programu Prima,
že věc odkládá.
10-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v
rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen
zákon č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci
možného přestupku spáchaného odvysíláním zpravodajských příspěvků o situaci ve
Venezuele na programech České televize, že věc odkládá.
10-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v
rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen
zákon č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci
možného přestupku spáchaného odvysíláním zpravodajských příspěvků na programu
ČT1, že věc odkládá.
9-0-1
- 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 zařazením nedostatečného počtu zpravodajských
příspěvků o kriminalitě migrantů v Německu na programech České televize, že věc
odkládá.
10-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v
rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen
zákon č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci
možného přestupku spáchaného odvysíláním pořadů tematizujících prezidenta republiky
na programech České televize a Českého rozhlasu, že věc odkládá.
10-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v
rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen
zákon č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci
možného přestupku spáchaného odvysíláním pořadu Otázky Václava Moravce, dne 16.
prosince 2018 v 12:00 hodin na programech ČT1 a ČT24, že věc odkládá.
9-0-1
- 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 fondu UNICEF na programu Prima dne 27. ledna 2019
v 18:22 hodin, že věc odkládá.
9-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) jakožto ústřední správní úřad
v rámci své kompetence dané ustanovením § 7 písm. a) zákona č. 40/1995., o regulaci
reklamy, rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb.,
o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve věci reklamy na přípravek Theraflu Forte,
odvysílané na programu Nova dne 1. 11. 2018 od 9:09:51 hodin, o odložení věci.
10-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v
rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen
zákon č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci
možného přestupku spáchaného odvysíláním reklamního bloku na programu NOVA dne
27. ledna 2019 v čase 21:39:10 - 21:45:03 hodin, že věc odkládá.
10-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v
rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen
zákon č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci
možného přestupku spáchaného odvysíláním obchodních sdělení na programu NOVA
dne 3. února 2019 v čase 19:41:16 - 19:42:16 hodin a na programu Nova Cinema dne 3.
února 2019 v časech 20:27:02 - 20:33:05 hodin a 21:24:38 - 21:30:34 hodin, že věc
odkládá.
10-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v
rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen
zákon č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci
možného přestupku spáchaného nedostupností vybraných pořadů v rámci služby
iVysílání poskytovatele Česká televize, že věc odkládá.
10-0-0
30. RRTV/2019/97/nej: AMC Networks Central Europe s.r.o., SPEKTRUM HOME: Analýza
kontinuálního záznamu vysílání v časovém úseku ze dne 5. 10. 2018 od 12:00 do 24:00
hodin.
- Rada se seznámila s analýzou programu SPEKTRUM HOME provozovatele AMC
Networks Central Europe s.r.o. ze dne 5. října 2018, časového úseku od 12:00 do 24:00
hodin.
10-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své kompetence dané
§ 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 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, sídlem Pobřežní 620/3, Praha 8, PSČ 186 00, o podání vysvětlení, z jakého

důvodu byl zaslán Radě záznam programu SPEKTRUM HOME výhradně v maďarském
jazyce, jestliže je v licenčních podmínkách uveden jako hlavní vysílací jazyk čeština, a
dále vysvětlení k obsahovým odlišnostem programu SPEKTRUM HOME ze dne 5. října
2018, jak je dokládá poskytnutý záznam v maďarštině na straně jedné a obsahová
nabídka programu pro ČR avizovaná v programových týdenících na straně druhé. Rada
stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
10-0-0
31. RRTV/2019/98/mra: ANALÝZA OBCHODNÍCH SDĚLENÍ – LISTOPAD 2018
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s výsledky systematického
monitoringu obchodních sdělení za měsíc listopad 2018.
10-0-0
- 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 reklamy, společností Biopol GN s.r.o. sídlem:
Jakubská 647/2, 110 00 Praha 1, IČ: 26214768, (dále „obviněný“), řízení o přestupku z
moci úřední pro možné porušení § 5d odst. 3 zákona č. 40/1995 Sb., neboť zadáním
reklamy s motivem „Barneys Sioux / Bestier“, v níž je spotřebitel informován o nabídce
limitované edice Barnys Sioux plus Bestier energie pro celý den, odvysílané jako součást
teleshoppingového bloku dne 18. listopadu 2018 v čase 13:36:35 na programu Prima,
mohlo dojít k porušení povinnosti, aby reklama, prostřednictvím které byl propagován
doplněk stravy limitovaná edice Barnys Sioux plus Bestier energie pro celý den,
obsahovala zákonný text „doplněk stravy“. V obchodním sdělení zřetelný text informující
o faktu, že produkt Bestier je doplněk stravy, absentuje v obrazové i zvukové složce.
10-0-0
- Rada postupuje ČNB k posouzení dle svých kompetencí obchodní sdělení s motivem
„Everyday+“, které bylo odvysíláno dne 25. listopadu 2018 v čase 10:44:03 na programu
NOVA.
10-0-0
- 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 provozovatele, společnost TUTY
Broadcasting, a.s., IČ: 05883121, sídlem Werichova 1145/33, Hlubočepy, PSČ 152 00, o
podání vysvětlení ohledně obchodního sdělení s motivem „Fešák Píno“, které bylo
odvysíláno dne 21. listopadu 2018 v čase 16:36:59 na programu TUTY, neboť není
zřejmé, z jakého důvodu došlo k zakrytí označení o sponzorování pořadu (text „sponzor
pořadu“) logem televizního programu, čímž se výše zmíněný text stal fakticky nečitelným.
Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této žádosti.
10-0-0
32. RRTV/2019/40/vhu: Kvóty pro evropská díla 2018
- 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 2018.
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 EFB NETWORK s.r.o., IČ
05748208, sídlem V Oblouku 114, 25101, Čestlice, na porušení ustanovení § 43 odst. 1
a § 44 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., neboť na programu UP NETWORK v roce 2018
nevyhradil pro evropská díla vyrobená nezávislými výrobci alespoň 10 % celkového
vysílacího času a rovněž nezajistil, aby v rámci vysílacího času vyhrazeného pro vysílání
evropských děl vyrobených nezávislými výrobci tvořilo vysílání děl, od jejichž prvního
zveřejnění neuplynulo více než 5 let, alespoň 10 %. Rada stanovuje lhůtu k nápravě do
31. prosince 2019, a to tak, aby na programu UP NETWORK za kalendářní rok 2019 byla
evropská díla vyrobená nezávislými výrobci zastoupena v rozsahu, který vyžaduje zákon.
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 EFB NETWORK s.r.o., IČ 05748208, sídlem V Oblouku 114,
25101, Čestlice, o podání vysvětlení k údajům, jimiž dokládá naplnění povinností dle §§
42 – 44 zákona č. 231/2001 Sb. na programu UP NETWORK v roce 2018. Konkrétně
Rada žádá o doplnění přesných číselných údajů, z nichž bude zřejmý celkový vysílací
čas programu v roce 2018 a celkový vysílací čas odvysílaných evropských děl, resp.
přesné procentuální zastoupení evropských děl, evropských nezávislých děl a
současných evropských nezávislých děl ve vysílání programu ve sledovaném
kalendářním roce. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této
výzvy.
10-0-0
- 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, v platném znění (dále jen
zákon č. 231/2001 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
s provozovatelem Digital Broadcasting s.r.o., IČ 26839407, sídlem Stavební 992/1,
Ostrava, PSČ 70800 (dále „obviněný“), řízení o přestupku z moci úřední pro možné
porušení § 42 zákona č. 231/2001 Sb., neboť na programu Rebel v roce 2018 nevyhradil
nadpoloviční podíl celkového vysílacího času pro evropská díla. Podíl evropských děl v
roce 2018 na programu Rebel činil pouze 40,22 %.
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 Magical roof s.r.o., IČ
04899784, sídlem Pobřežní 297, 18600, Praha, na porušení § 47 odst. 1 písm. a), b), c)
a d) zákona č. 231/2001 Sb., neboť provozovatel na výzvu Rady nepředložil údaje o počtu
a délce vysílaných evropských děl včetně identifikace těchto děl a jejich výrobců, údaje o
počtu a délce vysílaných evropských děl vyrobených nezávislými výrobci, včetně
identifikace těchto děl a jejich výrobců, popřípadě doklady, které prokazují, že vynaložil
nejméně 10 % svého programového rozpočtu na výrobu nebo nákup evropských děl
vyrobených nezávislými výrobci, včetně identifikace výrobců těchto děl, seznamy
vysílaných evropských děl vyrobených nezávislými výrobci, od jejichž výroby neuplynulo
více než 5 let, a údaje o počtu a délce odvysílaných českých děl, a to vše za rok 2018 k
televiznímu programu JOJ Family. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 10 dní ode dne
doručení tohoto upozornění.
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 Hudební televize, s.r.o., IČ
28938071, sídlem Pod Klamovkou 1268, 15000, Praha 5, na porušení § 47 odst. 1 písm.
a), b), c) a d) zákona č. 231/2001 Sb., neboť provozovatel na výzvu Rady nepředložil
údaje o počtu a délce vysílaných evropských děl včetně identifikace těchto děl a jejich
výrobců, údaje o počtu a délce vysílaných evropských děl vyrobených nezávislými
výrobci, včetně identifikace těchto děl a jejich výrobců, popřípadě doklady, které
prokazují, že vynaložil nejméně 10 % svého programového rozpočtu na výrobu nebo
nákup evropských děl vyrobených nezávislými výrobci, včetně identifikace výrobců těchto
děl, seznamy vysílaných evropských děl vyrobených nezávislými výrobci, od jejichž
výroby neuplynulo více než 5 let, a údaje o počtu a délce odvysílaných českých děl, a to
vše za rok 2018 k televiznímu programu Retro Music Television. Rada stanovuje lhůtu k
nápravě 10 dní ode dne doručení tohoto upozornění.
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 MWE Networks International
s.r.o., IČ 07334800, sídlem Krakovská 1392, 110 00, Praha, na porušení § 47 odst. 1
písm. a), b), c) a d) zákona č. 231/2001 Sb., neboť provozovatel na výzvu Rady
nepředložil údaje o počtu a délce vysílaných evropských děl včetně identifikace těchto
děl a jejich výrobců, údaje o počtu a délce vysílaných evropských děl vyrobených
nezávislými výrobci, včetně identifikace těchto děl a jejich výrobců, popřípadě doklady,
které prokazují, že vynaložil nejméně 10 % svého programového rozpočtu na výrobu
nebo nákup evropských děl vyrobených nezávislými výrobci, včetně identifikace výrobců
těchto děl, seznamy vysílaných evropských děl vyrobených nezávislými výrobci, od
jejichž výroby neuplynulo více než 5 let, a údaje o počtu a délce odvysílaných českých
děl, a to vše za rok 2018 k televiznímu programu POWER TV. Rada stanovuje lhůtu k
nápravě 10 dní ode dne doručení tohoto upozornění.
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 Stanice O, a.s., IČ 26509911, sídlem Karla Engliše 519, 15000,
Praha, o podání vysvětlení k údajům, jimiž dokládá naplnění povinností dle §§ 42 – 44
zákona č. 231/2001 Sb. na programu O („Óčko“) v roce 2018. Konkrétně Rada žádá
vysvětlení k přehledové tabulce, resp. její doplnění, jelikož tabulka neobsahuje relevantní
informace k odvysílaným pořadům na daném programu (tituly pořadů, jejich výrobci, časy
odvysílání atd.). Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této
výzvy.
10-0-0
33. RRTV/2018/906/rud: ČESKÁ TELEVIZE/ČT:D/Zprávičky, reportáž Školáci v
Palestině/8.9.2018/od 18:40 hodin - ŘÍZENÍ O PŘESTUPKU
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v
rámci své působnosti dané § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů a podle ustanovení § 86
odst. 1 písm. h) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich,
vydala dne 19. února 2019 toto usnesení: Rada zastavuje s provozovatelem Česká
televize, IČ: 00027383, sídlem Kavčí hory, Praha 4, PSČ 140 70, řízení o přestupku
vedené pro porušení ustanovení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil

odvysíláním pořadu Zprávičky, respektive reportáže s názvem Školáci v Palestině dne 8.
září 2018 od 18:40 hodin na programu ČT:D, neboť nebyla splněna podmínka
předchozího typově obdobného upozornění na porušení zákona dle ustanovení § 59 odst.
1 zákona č. 231/2001 Sb.
10-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v
rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) 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 § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil odvysíláním pořadu
Zprávičky, respektive reportáže s názvem Školáci v Palestině dne 8. září 2018 od 18:40
hodin na programu ČT:D, neboť reportáž mírou zjednodušení, jednostranností a
uvedením značně zavádějících informací poskytla dětskému divákovi neúplný a
zkreslený obraz událostí v Pásmu Gazy. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne
doručení tohoto upozornění.
10-0-0
34. RRTV/2018/1133/had: Výzva ke sdělení zadavatele a zpracovatele – O2 TV
s.r.o./O2TV Fotbal/7.10.2018/od 18:53 hodin/Clavin
- 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 na základě § 1 odst. 10 a § 6b odst. 1 zákona č. 40/1995 Sb. zahájit s
provozovatelem O2 TV s.r.o., IČ 039 98 380, se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Michle,
Praha 4, PSČ 140 00 (dále „obviněný“), řízení o přestupku z moci úřední, neboť jakožto
šiřitel odvysílal (šířil) označení sponzora Clavin (doplněk stravy), a to konkrétně dne 7.
října 2018 od 18:53 hodin na programu O2TV Fotbal, čímž došlo k možnému porušení §
5d odst. 3 zákona č. 40/1995 Sb., neboť uvedené označení sponzora neobsahovalo
zákonný text „doplněk stravy“.
10-0-0
35. RRTV/2018/1059/loj: JOJ Family_Poldové v akci_důvod zařazení do výkazu
zpřístupnění audiopopisy když tam žádné nejsou_podání vysvětlení
- 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 toto rozhodnutí: Rada ukládá provozovateli
Magical roof s.r.o., IČ: 4899784, se sídlem Pobřežní 297/14, 186 00 Praha pořádkovou
pokutu podle ustanovení § 137 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., a to ve výši 5 000 Kč,
neboť provozovatel bezdůvodně odepřel podat Radě vysvětlení (vyžádané písemným
přípisem č.j. RRTV/19905/2018-loj), z jakého důvodu vykázal epizody cyklu Poldové v
akci, odvysílané dne 15. května 2018 od 9:10 hodin, 16. května 2018 od 9:10 hodin, 17.
května 2018 od 9:10 hodin a 18. května 2018 od 9:00 hodin na programu JOJ Family
jakožto zpřístupněné pro osoby se zrakovým postižením prostřednictvím audiopopisů,
ačkoliv tyto pořady žádné audiopopisy neobsahovaly. Pokuta je splatná ve lhůtě 30 dní
ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet č. 3754-19223001/0710, vedený u
České národní banky, variabilní symbol 20181059.
10-0-0
- Rada nadále v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. žádá
provozovatele Magical roof s.r.o., IČ: 4899784, se sídlem Pobřežní 297/14, 186 00 Praha

o podání vysvětlení, z jakého důvodu vykázal epizody cyklu Poldové v akci, odvysílané
dne 15. května 2018 od 9:10 hodin, 16. května 2018 od 9:10 hodin, 17. května 2018 od
9:10 hodin a 18. května 2018 od 9:00 hodin na programu JOJ Family jakožto zpřístupněné
pro osoby se zrakovým postižením prostřednictvím audiopopisů, ačkoliv tyto pořady
žádné audiopopisy neobsahovaly. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode
dne doručení této výzvy.
10-0-0
36. RRTV/2018/661/kus: Strakonická televize s.r.o. - 25. a 26.3.2018 - reakce na
upozornění na porušení § 32 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb.
- Rada se seznámila s reakcí provozovatele Strakonická televize, s.r.o., IČ 26076357,
sídlem Mírová 831, Strakonice, PSČ 38601, na upozornění na porušení ustanovení § 32
odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že Radě nezapůjčil na
její výzvu záznam vysílání programu Strakonická televize (STTV) z 25. a 26. března 2018
v odvysílané podobě, neboť v poskytnutém záznamu absentovalo logo programu, ačkoliv
ve vysílání dle tvrzení provozovatele přítomno bylo.
10-0-0
37. RRTV/2019/99/kus: Městys Velké Němčice - žádost o zápis do Evidence
- 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 Městys
Velké Němčice, ze dne 22. ledna 2019, doručeného Radě dne 23. ledna 2019, toto
sdělení: Poskytovatel Městys Velké Němčice, IČ: 00283690, se sídlem Městečko 85,
Velké Němčice, PSČ 691 63, poskytující službu Informace pro občany, dostupnou na
adrese www.velkenemcice.cz, nebyl dne 19. února 2019 zapsán do Evidence
poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání ve smyslu ustanovení § 5
zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání, neboť
služba nesoutěží s televizním vysíláním, nedisponuje katalogem pořadů a nevykazuje
hospodářskou činnost.
10-0-0
38. RRTV/2019/100/kus: Obec Lužice - žádost o zápis do Evidence
- 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 Obec
Lužice, ze dne 14. ledna 2019, doručeného Radě dne 21. ledna 2019, toto potvrzení:
Poskytovatel Obec Lužice, IČ: 44164343, se sídlem Česká 592/1, Lužice, PSČ 696 18,
poskytující službu Infokanál, dostupnou na adrese www.luziceuhodonina.cz, byl dne 19.
února 2019 zapsán do Evidence poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb na
vyžádání v souladu s ustanovením § 5 odst. 3 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních
mediálních službách na vyžádání.
10-0-0
39. RRTV/2019/101/kus: Obec Moutnice - žádost o zápis do Evidence
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti podle
ustanovení § 4 odst. 2 písm. a) a § 5 odst. 3 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních
mediálních službách na vyžádání, a podle ustanovení § 158 odst. 1 zákona č. 500/2004
Sb., správního řádu, vydává na základě písemného oznámení společnosti Obec
Moutnice, ze dne 16. ledna 2019, doručeného Radě dne 18. ledna 2019, toto sdělení:
Poskytovatel Obec Moutnice, IČ: 00282154, se sídlem Moutnice 277, Moutnice, PSČ 664
55, poskytující službu Zprávy z obce, dostupnou na adrese http://www.oumoutnice.cz,
nebyl dne 19. února 2019 zapsán do Evidence poskytovatelů audiovizuálních mediálních
služeb na vyžádání ve smyslu ustanovení § 5 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních

mediálních službách na vyžádání, neboť služba nesoutěží s televizním vysíláním a
nedisponuje katalogem pořadů.
10-0-0
40. RRTV/2019/93/dol: Změny ve vysílání IV. Q 2018
- Rada se seznámila s přehledem změn v rozhlasovém a televizním vysílání za čtvrté
čtvrtletí roku 2018.
10-0-0
41. RRTV/2019/94/mel: Analýza bezúhonnosti
- Rada schvaluje odpověď ministru spravedlnosti podle návrhu
10-0-0
42. RRTV/2018/741/kod: Provozní záležitosti
- Rada schválila Organizační řád Úřadu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání
10-0-0
43. RRTV/2019/118/vra: Přehled odpovědí poskytnutých podle zákona č.106/1999 Sb.
- Rada se seznámila s přehledem odpovědí poskytnutých podle zákona č.106/1999 Sb.
o svobodném přístupu k informacím.
10-0-0
44. RRTV/2019/114/dut: Zpráva z pracovní skupiny ERGA na pluralitu médií
- Rada bere na vědomí zprávu z pracovní skupiny ERGA na pluralitu médií.
10-0-0
ověřovatel:
P. Bartoš

