Zápis z 6. zasedání 2017, konaného dne 21. 3. 2017

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

1. RRTV/2017/278/bla: Schválení programu 6. zasedání 2017
- Rada schvaluje program ve znění projednaných změn
11-0-0
2. 2016/865/zab/HAM: HAMCO, s.r.o./RADIO HANÁ/RV/ změna licence § 21 odst. 1. písm
b) - Zlín 105,8 MHz / 100 W - změna stanoviště - negativní stanovisko ČTÚ
- Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21 odst.
3 zákona č. 231/2001 Sb. a s § 51, odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, přijala
ve věci žádosti provozovatele HAMCO s.r.o. IČ: 476 68 962 se sídlem Olomouc,
Blažejské náměstí 97/7, PSČ 779 00, o změnu skutečností uvedených v žádosti o licenci
k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu RÁDIO HANÁ
(licence Ru/101/01), spočívající ve změně souboru technických parametrů licence a
územního rozsahu vysílání, a to přidělením kmitočtu Zlín 8 105,8 MHz / 100 W, toto
rozhodnutí: Rada neuděluje provozovateli HAMCO s.r.o. IČ: 476 68 962 se sídlem
Olomouc, Blažejské náměstí 97/7, PSČ 779 00, souhlas ke změně skutečností
uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím
vysílačů programu RÁDIO HANÁ (licence Ru/101/01), spočívající ve změně souboru
technických parametrů licence a územního rozsahu vysílání, a to přidělením kmitočtu Zlín
8 105,8 MHz / 100 W z důvodu negativního stanoviska Českého telekomunikačního
úřadu.
11-0-0
3. RRTV/2017/216/zab: MEDIA BOHEMIA a.s. - vrácení správního poplatku
- Rada podle ustanovení § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/2004 Sb., o správních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, vrací společnosti MEDIA BOHEMIA a.s. IČ:
2676558, se sídlem Koperníkova 6/794, 120 00 Praha-Vinohrady, správní poplatek ve
výši 5 000,- Kč zaplacený dne 27. února 2017 na účet číslo 1907982/0800 vedený u
České spořitelny a.s. s variabilním symbolem 10170025.
11-0-0
4. 2016/726/zab: Licenční řízení/RV/Kolín 91,4 MHz / 100 W a Pec pod Sněžkou 99,6 MHz
/ 50 W - vyhlášení LŘ
- Rada vyhlašuje licenční řízení k provozování rozhlasového vysílání šířeného
prostřednictvím vysílačů se soubory technických parametrů Kolín 91,4 MHz / 100 W,
souřadnice WGS 84: 15 11 47 / 50 01 29 a Pec pod Sněžkou 99,6 MHz / 50 W souřadnice
WGS 84: 15 44 09 / 50 41 46, se lhůtou pro doručení žádostí do 27. dubna 2017.
11-0-0
5. 2016/774/zab: Licenční řízení/RV/ Zlín 105,8 MHz / 50 W a Velké Meziříčí 8 97,8 MHz /
50 W - vyhlášení LŘ
- Navrhuje se, aby Rada vyhlásila licenční řízení k provozování rozhlasového vysílání
šířeného prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Zlín 6 105,8 MHz
/ 50 W, souřadnice WGS 84: 17 39 49 / 49 13 00 a Velké Meziříčí 8 97,8 MHz / 50 W,

souřadnice WGS 84: 16 00 33 / 49 21 46 se lhůtou pro doručení žádostí do 20. dubna
2017.
11-0-0
6. RRTV/2017/246/jum: Různí provozovatelé / Souhrn podání 6/2017 rozhlas
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila se stížností (č. j.
RRTV/4283/2017-vra) na vstup odvysílaný dne 28. 2. 2017 v pořadu Ranní Radiožurnál
na programu Český rozhlas Radiožurnál (1) a podnětem (č. j. RRTV/4760/2017-vra), v
němž se posluchač vymezuje vůči případným změnám skutečností uvedených v žádosti
o licenci programů, které souhrnně nazval "Kiss rádii" (2).
11-0-0
- Rada se seznámila s analýzou (1) úryvku pořadu Ranní Radiožurnál odvysílaného dne
28. 2. 2017 od 6:50 hod. na programu Český rozhlas Radiožurnál provozovatele Český
rozhlas a shledala, že vysílání bylo v souladu se zákonem o rozhlasovém a televizním
vysílání.
11-0-0
7. RRTV/2017/255/hak: RADIO UNITED BROADCASTING,s.r.o. / Kiss, pondělí 30.1. 2017,
00:00 - 24:00 hodin, analýza
- Rada se seznámila s analýzou programu Kiss provozovatele RADIO UNITED
BROADCASTING,s.r.o. z pondělí 30. 1. 2017 od 00:00 do 24:00 hodin a shledala, že
vysílání bylo v souladu se zákonem o rozhlasovém a televizním vysílání a v souladu s
platnými licenčními podmínkami
11-0-0
8. RRTV/2017/273/blu: Různí provozovatelé/rozhlasové vysílání; analýza obchodních
sdělení na potraviny, doplňky stravy, léky a na loterie a jiné podobné hry / zasedání
6/2017
- Rada se seznámila s analýzami obchodních sdělení odvysílaných provozovateli MEDIA
BOHEMIA a.s. (program Fajn radio; Praha 97,2 MHz) dne 10. března 2017, JUKE BOX,
spol. s r.o. (program RADIO ČAS-FM; Olomouc 101,3 MHz) dne 10. března 2017, Radio
Černá Hora II. s.r.o. (program RADIO ČERNÁ HORA; Trutnov 105,3 MHz) dne 10. března
2017; MEDIA BOHEMIA a.s. (program Hitrádio Dragon; Karlovy Vary 99,7 MHz) dne 10.
března 2017, RADIO UNITED BROADCASTING s. r. o. (program Kiss / Kiss Delta / Kiss
jižní Čechy; Votice 97,7 MHz) dne 10. března 2017 a EVROPA 2, spol. s r.o. (program
EVROPA 2; Jihlava 105,1 MHz) dne 10. března 2017.
11-0-0
9. RRTV/2017/272/cun: novela ZEK_APSV_Žádost o zamítnutí pozměňovacího návrhu
Petra Kudely+pozměňovací návrh Ivan Pilný - informace
- Rada se seznámila s dopisem Asociace provozovatelů soukromého vysílání
označeným jako žádost o zamítnutí pozměňovacího návrhu Petra Kudely
11-0-0
- Rada se seznámila s pozměňovacím návrhem poslance Ivana Pilného
11-0-0
10. RRTV/2017/167/smu: Meridi s.r.o. / Cesty krajem TV / TV - vysílače; žádost o
předchozí souhlas se změnou územního rozsahu vysílání a označení názvu programu
- Rada podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 231/2001 Sb. uděluje
provozovateli Meridi s.r.o, IČ: 28147324, se sídlem Husova 523/30, České Budějovice,
souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci sp. zn. 2014/167/FIA/Mer,
č.j. FIA/1254/2014 ze dne 1. dubna 2014, spočívající ve změně: 1) označení názvu
programu z Cesty krajem TV na Regionální televize JIŽNÍ ČECHY; 2) ve změně
územního rozsahu vysílání, a to jeho rozšíření ve shodě se stanoviskem Českého
telekomunikačního úřadu a diagramem využití rádiových kmitočtů o vysílač České

Budějovice Včelná RS 20, 29. kanál; v rozsahu dle žádosti doručené dne 10. února 2017
pod č.j. RRTV/3407/2017-vra.
11-0-0
11. RRTV/2017/241/zem: Hudební televize, s.r.o. / Retro Music Television/TV /družice
/převod podílu ve společnosti na třetí osobu
- Rada uděluje provozovateli Hudební televize, s.r.o., IČ 289 38 071, se sídlem Praha 5
- Košíře, Pod Klamovkou 1268/3, PSČ 150 00, souhlas ke změně skutečností uvedených
v žádosti o licenci, č.j. zem/641/2010, spis. zn. 2010/84/zem/Hud, ze dne 16. února 2010,
dle § 21 odst. 1 písm. e) v návaznosti na ustanovení § 21 odst. 7 zákona č. 231/2001 Sb.,
v rozsahu dle žádosti ze dne 3. března 2017, doručené pod č.j. RRTV/4802/2017-vra.
10-0-0
12. 2016/452/FIA/Coo: CoopTV, telekomunikační družstvo/Harmonie TV/TV - řízení o
odnětí licence - žádost o prodloužení lhůty k vyjádření
- Rada zamítá žádost provozovatele CoopTV, telekomunikační družstvo, IČO:
29045029, se sídlem Praha 9 - Satalice, K nádraží 19/3, PSČ 19015, ze dne 3. března
2017 o prodloužení lhůty k podání vyjádření ve věci výzev č.j. RRTV/2477/2017-spm a
č.j. RRTV/3020/2017-spm, neboť byla podána až po uplynutí určené lhůty.
11-0-0
13. RRTV/2017/259/zem: FILM EUROPE, s.r.o. / DOKU CS / TV /družice /zahájení řízení o
odnětí licence /nevysílá déle než 30 dnů
- Rada zahajuje s provozovatelem FILM EUROPE, s.r.o., IČ 289 22 921, se sídlem V
jámě 699/1, Nové Město, 110 00 Praha 1, správní řízení podle § 63 odst. 2, písm. b)
zákona č. 231/2001 Sb., o odnětí licence k provozování televizního programu DOKU CS,
šířeného prostřednictvím družice na základě licence č.j. Fia/6526/09, spis. zn.:
2009/786/FIA/FIL, ze dne 25. srpna 2009, neboť provozovatel po zahájení vysílání v
průběhu kalendářního roku nevysílal déle než 30 dnů. Rada stanovuje provozovateli v
předmětné věci lhůtu k vyjádření do 15 dnů od doručení o zahájení řízení.
11-0-0
14. RRTV/2017/251/fia: CE Media s.r.o. /MŇAU TV /televizní vysílaní prostřednictvím
pozemních vysílačů v systému DVB-T - zánik platnosti licence, ukončení vysílání –
oznámení
- Rada bere na vědomí, že provozovateli CE Media s.r.o., IČ: 032 86 592, se sídlem
Klimentská 1746/52, Nové Město, 110 00 Praha 1, zanikla dne 9. března 2017, dle § 24,
písm. f) zákona č. 231/2001 Sb., licence k provozování televizního vysílání programu
MŇAU TV šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů v systému DVB-T, licence
udělena pod sp. zn.: 2015/739/SMU/CE, č.j.: RRTV/3639/2015-SMU, dne 6. října 2015,
dle oznámení provozovatele ze dne 8. března 2017, č.j.: RRTV/4814/2017-vra. O této
skutečnosti Rada dle § 154 a násl., zákona č. 500/2004 Sb., vydává osvědčení.
11-0-0
- Rada bere na vědomí oznámení provozovatele CE Media s.r.o., IČ: 032 86 592, se
sídlem Klimentská 1746/52, Nové Město, 110 00 Praha 1, podle § 32 odst. 1 písm. s)
zákona č. 231/2001 Sb., o ukončení vysílání televizního programu MŇAU TV, licence
udělena pod sp. zn.: 2015/739/SMU/CE, č.j.: RRTV/3639/2015-SMU, dne 6. října 2015,
šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů v systému DVB-T, a to ke dni 9. března
2017, dle oznámení provozovatele ze dne 8. března 2017, č.j.: RRTV/4814/2017-vra.
11-0-0
15. RRTV/2017/250/fia: CE Media s.r.o. /MŇAM TV /televizní vysílaní prostřednictvím
pozemních vysílačů v systému DVB-T - zánik platnosti licence, ukončení vysílání –
oznámení
- Rada bere na vědomí, že provozovateli CE Media s.r.o., IČ: 032 86 592, se sídlem
Klimentská 1746/52, Nové Město, 110 00 Praha 1, zanikla dne 9. března 2017, dle § 24,

písm. f) zákona č. 231/2001 Sb., licence k provozování televizního vysílání programu
MŇAM TV šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů v systému DVB-T, licence
udělena pod sp. zn.: 2014/1251/zem/CE, č.j.: RRTV/502/2015-zem, ze dne 3. února
2015, dle oznámení provozovatele ze dne 8. března 2017, č.j.: RRTV/4814/2017-vra. O
této skutečnosti Rada dle § 154 a násl., zákona č. 500/2004 Sb., vydává osvědčení.
11-0-0
- Rada bere na vědomí oznámení provozovatele CE Media s.r.o., IČ: 032 86 592, se
sídlem Klimentská 1746/52, Nové Město, 110 00 Praha 1, podle § 32 odst. 1 písm. s)
zákona č. 231/2001 Sb., o ukončení vysílání televizního programu MŇAM TV, licence
udělena pod sp. zn.: 2014/1251/zem/CE, č.j.: RRTV/502/2015-zem, ze dne 3. února
2015, šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů v systému DVB-T, a to ke dni 9.
března 2017, dle oznámení provozovatele ze dne 8. března 2017, č.j.: RRTV/4814/2017vra.
11-0-0
16. RRTV/2017/252/smu: AV- PARK s.r.o. /TV 13 / TV - kabelové systémy; zánik platnosti
licence
- Rada konstatuje, že provozovateli AV- PARK s.r.o., IČ: 2708626, se sídlem: Praha 5 Stodůlky, Archeologická 2636, PSČ 155 00, zanikla dne 14. února 2017 podle ustanovení
§ 24 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., licence k provozování televizního vysílání
programu TV 13 šířeného prostřednictvím kabelových systémů, udělená rozhodnutím
Rady, č.j. Ru/26/05/410 ze dne 11. února 2005, ve znění pozdějších změn. O této
skutečnosti Rada vydává osvědčení v souladu s ustanovením § 154 správního řádu.
10-0-0
17. RRTV/2017/275/fia: S&P Broadcasting a.s. /televizní vysílání prostřednictvím
zvláštních přenosových systémů – změna sídla společnosti – upozornění na porušení
zákona
- Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1 – 3
zákona č. 231/2001 Sb., upozorňuje provozovatele televizního vysílání, společnost S&P
Broadcasting a.s., IČ: 041 17 310, se sídlem Podkovářská 674/2, Vysočany, 190 00
Praha 9, na porušení ustanovení § 21 odst. 2, zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil
tím, že Radě neoznámil a nedoložil změnu ostatních skutečností uváděných v § 14 odst.
1 a 2, a to změnu sídla společnosti. Rada stanovuje provozovateli lhůtu k nápravě do 15
dnů ode dne doručení tohoto upozornění.
11-0-0
18. RRTV/2017/249/fia: Různí provozovatelé /registrace /změna programové nabídky oznámení
- Rada se dle § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. seznámila s oznámením provozovatele
Stavební bytové družstvo Rožnov, IČO: 00053732, se sídlem Čs. armády 1686, 756 61
Rožnov pod Radhoštěm, o změně ostatních skutečností uvedených v přihlášce k
registraci převzatého rozhlasového a televizního vysílání prostřednictvím kabelových
systémů, č.j.: Rg/82/99, ze dne 20. července 1999, spočívající ve změně programové
nabídky, a to: a) v jejím rozšíření o český televizní program: JOJ Family; b) v jejím zúžení
o programy televizní - zahraniční: JOJ PLUS a WAU, dle podání č.j.: RRTV/4689/2017vra, doručeného dne 3. března 2017.
11-0-0
19. RRTV/2017/232/smp: Různí provozovatelé; Přehled doručených oznámení
- Rada se seznámila s 9 oznámeními.
11-0-0

20. RRTV/2017/247/chu: Analýza vysílání programu V1 před volbami do zastupitelstev
krajů a Senátu Parlamentu ČR v roce 2016
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s analýzou vysílání programu V1
provozovatele VČTV s.r.o. před volbami do zastupitelstev krajů a Senátu PČR v roce
2016, v období od 12. září do 7. října 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 VČTV s.r.o., IČ 28846907,
sídlem Semtín 80, Pardubice, PSČ 533 53, na porušení ustanovení § 53 odst. 5 zákona
č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil dne 19. září 2016 v 17:59 hodin odvysíláním
oznámení o sponzorování programu V1 ze strany Evropských novin a Krajských novin
bezprostředně před začátkem zpravodajského pořadu Východočeské zprávy. V rámci
daných oznámení sponzora též nebyl uveden hlavní předmět činnosti sponzora. Rada
stanovuje lhůtu k nápravě 7 dnů od 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 VČTV s.r.o., IČ 28846907, sídlem Semtín
80, Pardubice, PSČ 533 53, o podání vysvětlení, na základě jakých kritérií byli vybráni
účastníci pořadu Krajské volby 2016 odvysílaného v různých časech před volbami do
zastupitelstev krajů v roce 2016. 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 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 VČTV s.r.o., IČ 28846907, sídlem Semtín
80, Pardubice, PSČ 533 53, o podání vysvětlení, na základě jakých „předvolebních
průzkumů“ byl proveden výběr účastníků pořadů Krajské volby 2016 – debaty lídrů
odvysílaných v premiéře 28. září 2016 od 20:12 hodin a 29. září 2016 od 20:16 hodin.
Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
11-0-0
21. RRTV/2017/242/bur: FILM EUROPE, s.r.o./ČESKOSLOVENSKO/5.1.2017/12:00–22:00
- kontinuální analýza
- Rada se seznámila s analýzou programu ČESKOSLOVENSKO provozovatele FILM
EUROPE, s.r.o. ze dne 5. ledna 2017 v čase 12:00–22:00 hodin.
11-0-0
22. RRTV/2017/217/kro: Screening listopad 2016
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila se zprávou o kontrole televizního
vysílání prostřednictvím screeningu za období listopad 2016, která pokrývala úseky
následujících programů v těchto dnech a v těchto časech: Česká televize / ČT sport – 11.
listopadu 2016 00:00:00–23:59:00 hod., 14. listopadu 2016 00:00:00–23:59:00 hod., 16.
listopadu 2016 00:00:00–23:59:00 hod., 21. listopadu 2016 00:00:00–23:59:00 hod.;
AMC Networks Central Europe s.r.o. / Spektrum – 13. listopadu 2016 00:00:00–23:59:00
hod., 14. listopadu 2016 00:00:00–23:59:00 hod., 17. listopadu 2016 00:00:00–23:59:00
hod.; FTV Prima, spol. s r.o. / Prima COOL – 21. listopadu 2016 00:00:00–23:59:00 hod.,
24. listopadu 2016 00:00:00–23:59:00 hod.; FILM EUROPE, s.r.o. / DOKU CS – 14.

listopadu 2016 13:00:00–18:00:00 hod., 15. listopadu 2016 12:00:00–20:00:00 hod., 16.
listopadu 2016 14:00:00–22:00:00 hod., 17. listopadu 2016 16:00:00–22:00:00 hod., 20.
listopadu 2016 12:00:00–22:00:00 hod., 21. listopadu 2016 12:00:00–22:00:00 hod., 22.
listopadu 2016 12:00:00–22:00:00 hod., 23. listopadu 2016 12:00:00–22:00:00 hod., 24.
listopadu 2016 12:00:00–22:00:00 hod., 25. listopadu 2016 12:00:00–22:00:00 hod., 26.
listopadu 2016 12:00:00–22:00:00 hod., 27. listopadu 2016 12:00:00–22:00:00 hod.
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 Česká televize, sídlem Kavčí hory, 14070 Praha 4, IČ 00027383,
o podání vysvětlení, v jakém obchodním vztahu je se subjektem Balance Club Brumlovka
v souvislosti s odvysíláním 2 vydání pořadu Volejbalový magazín, konkrétně 2 vydání
seriálu-příspěvku Volejbalová univerzita, tedy vydáním vysílaném dne 14. listopadu 2016
od 21.34 hodin na programu ČT sport a v repríze vysílaném dne 16. listopadu 2016 od
10.39 hodin na programu ČT sport, a vydáním vysílaném dne 21. listopadu 2016 od 15.58
hodin na programu ČT sport, respektive z jakého důvodu byl v příspěvcích prezentován
subjekt Balance Club Brumlovka formou obchodního sdělení, a to umístěním přenosného
reklamního banneru propagujícího Balance Club Brumlovka v různých částech prostor
posilovny, který byl opakovaně zabírán v pozadí při rozhovoru moderátora s trenérem a
při předvádění cviků vhodných pro volejbalisty spolu se zmínkou moderátora, že natáčení
probíhá v posilovně na Brumlovce, pokud pořad nebyl na svém začátku, v průběhu ani
na konci označen symbolem značícím umístění produktu v pořadu. Rada stanovuje lhůtu
k podání vysvětlení 20 dní ode dne doručení této výzvy.
11-0-0
23. RRTV/2017/218/kro: Screening prosinec 2016
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila se zprávou o kontrole televizního
vysílání prostřednictvím screeningu za období prosinec 2016, která pokrývala úseky
následujících programů v těchto dnech a v těchto časech: FTV Prima, spol. s r.o. / Prima
COOL – 1. prosince 2016 00:00:00–23:59:00 hod., 3. prosince 2016 00:00:00–23:59:00
hod., 7. prosince 2016 00:00:00–08:00:00 hod., 8. prosince 2016 00:00:00–23:59:00
hod.; CET 21 spol. s r.o. / fanda – 2. prosince 2016 00:00:00–23:59:00 hod., 9. prosince
2016 00:00:00–23:59:00 hod.
11-0-0
24. RRTV/2017/229/kro: Screening leden 2017
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila se zprávou o kontrole televizního
vysílání prostřednictvím screeningu za období leden 2017, která pokrývala úseky
následujících programů v těchto dnech a v těchto časech: CET 21 spol. s r.o. / Nova
Cinema – 20. ledna 2017 00:00:00–23:59:00 hod., 23. ledna 2017 00:00:00–23:59:00
hod.; CET 21 spol. s r.o. / NOVA – 21. ledna 2017 00:00:00–23:59:00 hod., 22. ledna
2017 12:00:00–23:59:00 hod., 23. ledna 2017 00:00:00–11:59:00 hod., 18:00:00–
20:02:00 hod.; HBO Europe s.r.o. / HBO – 22. ledna 2017 09:00:00–23:59:00 hod., 24.
ledna 2017 06:00:00–20:05:00 hod., 30. ledna 2017 14:00:00–23:59:00 hod.; HBO
Europe s.r.o. / HBO 2 – 28. ledna 2017 10:00:00–19:05:00 hod.
11-0-0
25. RRTV/2017/248/vis: Souhrn podání OT 6/2017 (28 podání)
- Rada se seznámila s následujícími podáními k obsahu televizních programů
doručenými v období od 27. února do 9. března 2017: FTV Prima, spol. s.r.o. / Prima –
Zprávy FTV Prima, reportáž Boj o šumavský národní park stále pokračuje, 23. února 2017
od 18:55 hodin; Barrandov Televizní Studio a.s. / KINO BARRANDOV – teleshopping
Linka lásky, 25. února 2017, 12:39:38-14:34:47 hodin; FTV Prima, spol. s.r.o. / Prima –

hlasitost reklamy v přerušeních pořadu Vraždy v Midsomeru, 25. února 2017 od 16:45
hodin; FTV Prima, spol. s.r.o. / Prima – rozsah reklamy v přerušeních pořadu Temný Kraj,
26. února 2017 od 20:15 hodin; Česká televize / ČT1 – 168 hodin, rubrika Borec na konec,
26. února 2017 od 21:45 hodin; FTV Prima, spol. s.r.o. / Prima – témata související s
Fondem zábrany škod v pořadech Zprávy FTV Prima z 29. ledna 2017 od 18:55 hodin,
Očima Josefa Klímy z 31. května 2016 od 22:10 hodin a Zprávy FTV Prima z 31. května
2016 od 18:55 hodin; AMC Networks Central Europe s.r.o. / Minimax (rumunská mutace)
– Maďarské lidové pohádky, 19. února 2019 od 9:20 hodin; Česká televize / ČT2 – Modrá
krev, 28. února 2017 od 16:30 hodin; Telemarketing International (zadavatel
teleshoppingu) / Různé programy – teleshopping Lazer Bond; Česká televize / ČT1 –
Bohéma – celý seriál; Česká televize / ČT1 – Polopatě, příspěvek o vysoušení zdiva, 26.
února 2017 od 8:55 hodin; Česká televize / ČT1 – 168 hodin, reportáž Země chudých,
26. února 2017 od 21:55 hodin; CET 21 spol. s r. o. / NOVA – Robinsonův ostrov, 27.
února 2017 od 21:15 hodin; FTV Prima, spol. s.r.o. / Prima – Zprávy FTV Prima, reportáže
o problematickém chovu koní; Různí zadavatelé reklamy / Různé programy – pasivní
legitimace při zadávání reklamy; Česká televize / Různé programy – zpravodajství a
publicistika obecně, zvláště Otázky Václava Moravce, diskuse s hosty Andrejem Babišem
a Luďkem Niedermayerem, 12. února 2017 od 12:00 hodin; Barrandov Televizní Studio
a.s. / KINO BARRANDOV – teleshopping Linka lásky, 2. ledna 2017 kolem 14 hodin; FTV
Prima, spol. s.r.o. / Prima – obchodní sdělení s nabídkou produktu KLENOTTV; XLMX
obchodní s.r.o. (zadavatel reklamy) / Prima – reklamní spot Möbelix; AMC Networks
Central Europe s.r.o. / Minimax (rumunská mutace) – Maďarské lidové pohádky, 24.
února 2019 od 9:20 hodin; Hyundai Motor Czech s.r.o. (zadavatel reklamy) /
Neidentifikované médium – reklama Hyundai i30; Česká televize / ČT1 – Události v
regionech, 1. března 2017 od 18:00 hodin; Česká televize a Český rozhlas / Bez konkrétní
identifikace programu – cenzura a propaganda veřejnoprávních médií obecně; MTV
Networks s.r.o. / Nickelodeon (Rumunsko) – Sanjay and Craig, 6. ledna 2017 od 9:30
hodin; AMC Networks Central Europe s.r.o. / Minimax (rumunská mutace) – Hungarian
Folk Tales, díl The Foolish Man, 9. ledna 2017 od 18:20 hodin.
11-0-0
- 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 FTV Prima, spol. s r.o., IČ: 48115908, se
sídlem Na Žertvách 24/132, 18000 Praha 8, o podání vysvětlení k obsahu reportáže 150
milionů se rozděluje bez kontroly, včetně moderátorského uvedení reportáže, která byla
odvysílána v rámci pořadu Zprávy FTV Prima dne 29. ledna 2017 od 18:55 na programu
Prima, z jakého důvodu neinformoval v reportáži o skutečném vztahu mezi Českou
kanceláří pojistitelů a fondem zábrany škod, dále z jakého důvodu žádal pro reportáž
vyjádření k výběru projektů, které by měly být financovány z fondu zábrany škod, od
České kanceláře pojistitelů, a z jakého důvodu je nežádal od Komise, která je orgánem
České kanceláře pojistitelů pro tvorbu programů prevence škod a pro rozdělování
prostředků fondu zábrany škod s přímými pravomocemi v dané oblasti podle § 23b
zákona č. 168/1999 Sb. v platném znění; Rada dále žádá provozovatele, aby vysvětlil, na
základě jakých skutečností došel ke skutkovému tvrzení, že nad rozdělením 150 milionů
korun určených na prevenci dopravních nehod, neboli části prostředků fondu zábrany
škod, není jasná kontrola, a sice aby to vysvětlil v kontextu skutečnosti, že podle zákona
č. 168/1999 Sb. v platném znění má kontrolní vliv na navrhování projektů, které by měly
být financovány z fondu zábrany škod, stát prostřednictvím většiny šesti zástupců v
Komisi (většiny tvořené dvěma zástupci hasičského záchranného sboru, které jmenuje a
odvolává generální ředitel hasičského záchranného sboru, jedním zástupcem Policie
České republiky, kterého jmenuje a odvolává policejní prezident, jedním zástupcem,
kterého jmenuje a odvolává ministr vnitra, jedním zástupcem, kterého jmenuje a odvolává

ministr zdravotnictví, a jedním zástupcem, kterého jmenuje a odvolává ministr dopravy)
proti menšině tří zástupců České kanceláře pojistitelů, a na schvalování Komisí
navržených projektů má kontrolní vliv stát prostřednictvím Ministerstva vnitra a
Ministerstva dopravy, která jsou spolu se správní radou České kanceláře pojistitelů třemi
schvalovacími místy návrhů Komise, k jejichž schválení je potřeba většinový souhlas.
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 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 CET 21 spol. s r.o., IČ: 45800456, se sídlem
Kříženeckého nám. 1078/5, 152 00 Praha 5, o podání vysvětlení, na základě jakého
smluvního ujednání byla do střední části pořadu Robinsonův ostrov, který byl vysílán dne
27. února 2017 od 21:15 hodin na programu NOVA, zařazena prezentace mixéru
NutriBullet a jeho názvu či ochranné známky. 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 kompetence dané
ustanovením § 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 XLMX obchodní s.r.o., IČ: 62497286, se sídlem: Praha 5 - Stodůlky,
Nárožní 1390/4, PSČ 15800, správní řízení pro možné porušení ustanovení § 2 odst. 1
písm. b) zákona č. 40/1995 Sb., kterého se mohl dopustit zadáním reklamy Möbelix, ID
kreativy 13976712, odvysílané dne 3. ledna 2017 v úseku 14:02:41-14:02:56 hodin na
programu Prima, která může být nekalou obchodní praktikou podle zvláštního předpisu,
respektive klamavou obchodní praktikou dle ustanovení § 5 odst. 1 zákona č. 634/1992
Sb., o ochraně spotřebitele, neboť v reklamě byla uvedena věcně nesprávná a tedy
nepravdivá informace o ceně nabízené sady hrnců 559 Kč, když tato cena byla platná
pouze do 31. prosince 2016, případně do vyprodání zásob, a v den odvysílání reklamy
dne 3. ledna 2017 tedy již neplatila.
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 Česká televize, IČ: 00027383, sídlem: Kavčí
hory, Praha 4, PSČ 140 70, o podání vysvětlení k obsahu reportáže Deset zastupitelů
půjde před soud, která byla odvysílána v rámci pořadu Události v regionech 1. března
2017 od 18:00 hodin na programu ČT1, z jakého důvodu věnoval v reportáži menší
pozornost přiblížení argumentů MÚ Postoloprty než neúspěšného zájemce v kauze
prodeje domu z majetku obce. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne
doručení této výzvy.
11-0-0
26. RRTV/2017/132/loj: AMC Networks Central Europe s. r. o./Megamax/TVdružice/změna LP
- I. 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), s ustanovením § 21 odst.
3 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 toto rozhodnutí : Rada vydává

provozovateli AMC Networks Central Europe s. r. o., se sídlem Praha 8, Karlín, Pobřežní
620/3, PSČ 186 00, IČ: 271 12 501, souhlas se změnou licenčních podmínek pro vysílání
televizního programu Megamax, licence sp. zn. sp.zn.: 2011/70/Sve/Che, č.j.
Sve/545/2011, šířeného prostřednictvím družice, v části týkající se změny Dalších
programových podmínek, a to dle části 1. žádosti provozovatele doručené Radě dne 1.
února 2017, č.j. RRTV/3030/2017-vac. II. 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), s ustanovením § 21 odst. 3 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 toto rozhodnutí : Rada neuděluje provozovateli AMC Networks
Central Europe s. r. o., se sídlem Praha 8, Karlín, Pobřežní 620/3, PSČ 186 00, IČ: 271
12 501, souhlas se změnou licenčních podmínek licence pro vysílání televizního
programu Megamax, licence sp. zn. sp.zn.: 2011/70/Sve/Che, č.j. Sve/545/2011,
šířeného prostřednictvím družice, v části týkající se změny licenčních podmínek
stanovujících podíl vysílacího času vyhrazeného vysílání evropské tvorby, dle části 2., 3.
a 4. žádosti provozovatele doručené Radě dne 1. února 2017, č.j. RRTV/3030/2017-vac,
resp. dle upraveného znění žádosti ze dne 2. března 2017, č.j. RRTV/4636/2017-vra,
neboť požadovaná změna je v rozporu s podmínkami, za kterých byla původně licence
udělena, a tedy požadovaná změna by vedla k neudělení licence ve smyslu § 21 odst. 3,
věta třetí, zákona č. 231/2001 Sb.
11-0-0
27. RRTV/2017/239/pim: Různí provozovatelé a poskytovatelé/ Mediální gramotnost
2016
- 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 3C spol. s r.o., IČ: 00532819,
se sídlem Myslivní 689/21, 623 00 Brno, na porušení ustanovení § 32 odst. 6 zákona č.
231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že na písemnou výzvu neposkytl Radě informace
o opatřeních přijatých na podporu mediální gramotnosti, čímž porušil povinnost na
písemnou výzvu poskytnout Radě vyjádření a informace nezbytné k výkonu její
působnosti podle § 5 písm. t) až w) nebo § 6 odst. 1 a 5. 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 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 AIDEM & Vyšší odborná škola
televizní Brno a.s., IČ: 27695964, se sídlem Zengrova 2693/2, Brno-Židenice, 615 00, na
porušení ustanovení § 32 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že na
písemnou výzvu neposkytl Radě informace o opatřeních přijatých na podporu mediální
gramotnosti, čímž porušil povinnost na písemnou výzvu poskytnout Radě vyjádření a
informace nezbytné k výkonu její působnosti podle § 5 písm. t) až w) nebo § 6 odst. 1 a
5. 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 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 CoopTV, telekomunikační
družstvo, IČ: 29045029, se sídlem K nádraží 19/3, 190 15 Praha 9, na porušení
ustanovení § 32 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že na písemnou
výzvu neposkytl Radě informace o opatřeních přijatých na podporu mediální gramotnosti,

čímž porušil povinnost na písemnou výzvu poskytnout Radě vyjádření a informace
nezbytné k výkonu její působnosti podle § 5 písm. t) až w) nebo § 6 odst. 1 a 5. 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 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 CZECH INFOLINE s.r.o., IČ:
25243403, se sídlem Klatovská třída 1460/83, 301 00 Plzeň, na porušení ustanovení §
32 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že na písemnou výzvu
neposkytl Radě informace o opatřeních přijatých na podporu mediální gramotnosti, čímž
porušil povinnost na písemnou výzvu poskytnout Radě vyjádření a informace nezbytné k
výkonu její působnosti podle § 5 písm. t) až w) nebo § 6 odst. 1 a 5. 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 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 ITV SOLUTIONS SERVICES,
IČ: 24217671, se sídlem náměstí Přátelství 1518/3, 102 00 Praha 10, na porušení
ustanovení § 32 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že na písemnou
výzvu neposkytl Radě informace o opatřeních přijatých na podporu mediální gramotnosti,
čímž porušil povinnost na písemnou výzvu poskytnout Radě vyjádření a informace
nezbytné k výkonu její působnosti podle § 5 písm. t) až w) nebo § 6 odst. 1 a 5. 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 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 J.D.Production, s.r.o.,
IČ:25592939, se sídlem Palackého náměstí 293, 686 01 Uherské Hradiště, na porušení
ustanovení § 32 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že na písemnou
výzvu neposkytl Radě informace o opatřeních přijatých na podporu mediální gramotnosti,
čímž porušil povinnost na písemnou výzvu poskytnout Radě vyjádření a informace
nezbytné k výkonu její působnosti podle § 5 písm. t) až w) nebo § 6 odst. 1 a 5. 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 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 JAMES DEAN CO. s.r.o.,
IČ:24229814, se sídlem Školská 694/32, 110 00 Praha 1, na porušení ustanovení § 32
odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že na písemnou výzvu neposkytl
Radě informace o opatřeních přijatých na podporu mediální gramotnosti, čímž porušil
povinnost na písemnou výzvu poskytnout Radě vyjádření a informace nezbytné k výkonu
její působnosti podle § 5 písm. t) až w) nebo § 6 odst. 1 a 5. 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 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 Jan Popelka, IČ: 13715569,

se sídlem Holštejn 26, 679 13, na porušení ustanovení § 32 odst. 6 zákona č. 231/2001
Sb., kterého se dopustil tím, že na písemnou výzvu neposkytl Radě informace o
opatřeních přijatých na podporu mediální gramotnosti, čímž porušil povinnost na
písemnou výzvu poskytnout Radě vyjádření a informace nezbytné k výkonu její
působnosti podle § 5 písm. t) až w) nebo § 6 odst. 1 a 5. 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 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 Jan Voldřich, IČ: 41941667,
se sídlem Duhová 1170, Prachatice, 383 01, na porušení ustanovení § 32 odst. 6 zákona
č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že na písemnou výzvu neposkytl Radě
informace o opatřeních přijatých na podporu mediální gramotnosti, čímž porušil povinnost
na písemnou výzvu poskytnout Radě vyjádření a informace nezbytné k výkonu její
působnosti podle § 5 písm. t) až w) nebo § 6 odst. 1 a 5. 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 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 Jihočeská telekomunikační
s.r.o., IČ: 24311243, se sídlem sídliště Vajgar 585, Jindřichův Hradec III, 377 01
Jindřichův Hradec, na porušení ustanovení § 32 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., kterého
se dopustil tím, že na písemnou výzvu neposkytl Radě informace o opatřeních přijatých
na podporu mediální gramotnosti, čímž porušil povinnost na písemnou výzvu poskytnout
Radě vyjádření a informace nezbytné k výkonu její působnosti podle § 5 písm. t) až w)
nebo § 6 odst. 1 a 5. 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 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 Město Luže, IČ: 00270440, se
sídlem Náměstí Plukovníka Josefa Koukala 1, 538 45 Luže, na porušení ustanovení § 32
odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že na písemnou výzvu neposkytl
Radě informace o opatřeních přijatých na podporu mediální gramotnosti, čímž porušil
povinnost na písemnou výzvu poskytnout Radě vyjádření a informace nezbytné k výkonu
její působnosti podle § 5 písm. t) až w) nebo § 6 odst. 1 a 5. 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 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 Město Město Albrechtice, IČ:
00296228, se sídlem nám. ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice, na porušení ustanovení
§ 32 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že na písemnou výzvu
neposkytl Radě informace o opatřeních přijatých na podporu mediální gramotnosti, čímž
porušil povinnost na písemnou výzvu poskytnout Radě vyjádření a informace nezbytné k
výkonu její působnosti podle § 5 písm. t) až w) nebo § 6 odst. 1 a 5. 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 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 Město Roudnice nad Labem,
IČ: 264334, se sídlem Karlovo náměstí 21/0, 41301 Roudnice nad Labem, na porušení
ustanovení § 32 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že na písemnou
výzvu neposkytl Radě informace o opatřeních přijatých na podporu mediální gramotnosti,
čímž porušil povinnost na písemnou výzvu poskytnout Radě vyjádření a informace
nezbytné k výkonu její působnosti podle § 5 písm. t) až w) nebo § 6 odst. 1 a 5. 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 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 ŠLÁGR TV, spol. s r.o., IČ
26102293, se sídlem Dubné 158, 373 84, na porušení ustanovení § 32 odst. 6 zákona č.
231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že na písemnou výzvu neposkytl Radě informace
o opatřeních přijatých na podporu mediální gramotnosti, čímž porušil povinnost na
písemnou výzvu poskytnout Radě vyjádření a informace nezbytné k výkonu její
působnosti podle § 5 písm. t) až w) nebo § 6 odst. 1 a 5. 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 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 Televize Přerov s.r.o., IČ
28624882, se sídlem, U Bečvy 2883/2, 750 02 Přerov, na porušení ustanovení § 32 odst.
6 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že na písemnou výzvu neposkytl Radě
informace o opatřeních přijatých na podporu mediální gramotnosti, čímž porušil povinnost
na písemnou výzvu poskytnout Radě vyjádření a informace nezbytné k výkonu její
působnosti podle § 5 písm. t) až w) nebo § 6 odst. 1 a 5. 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 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 TV PRODUKCE DAKR, s.r.o.;
IČ 28696921, se sídlem Obchodní 41, 434 01 Most - Velebudice, na porušení ustanovení
§ 32 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že na písemnou výzvu
neposkytl Radě informace o opatřeních přijatých na podporu mediální gramotnosti, čímž
porušil povinnost na písemnou výzvu poskytnout Radě vyjádření a informace nezbytné k
výkonu její působnosti podle § 5 písm. t) až w) nebo § 6 odst. 1 a 5. 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 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 TV-MAJ s.r.o., IČ: 253 62 917,
se sídlem Lipová 25, 751 03 Majetín, na porušení ustanovení § 32 odst. 6 zákona č.
231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že na písemnou výzvu neposkytl Radě informace
o opatřeních přijatých na podporu mediální gramotnosti, čímž porušil povinnost na
písemnou výzvu poskytnout Radě vyjádření a informace nezbytné k výkonu její

působnosti podle § 5 písm. t) až w) nebo § 6 odst. 1 a 5. 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 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 TVSat multimedia s.r.o., IČ
263 21 181, se sídlem Mariánské Lázně, U Ploché dráhy 640/14, PSČ 353 01, na
porušení ustanovení § 32 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že na
písemnou výzvu neposkytl Radě informace o opatřeních přijatých na podporu mediální
gramotnosti, čímž porušil povinnost na písemnou výzvu poskytnout Radě vyjádření a
informace nezbytné k výkonu její působnosti podle § 5 písm. t) až w) nebo § 6 odst. 1 a
5. 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 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 VČTV s.r.o., IČ 288 46 907,
se sídlem Semtín 80, 533 53 Pardubice, na porušení ustanovení § 32 odst. 6 zákona č.
231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že na písemnou výzvu neposkytl Radě informace
o opatřeních přijatých na podporu mediální gramotnosti, čímž porušil povinnost na
písemnou výzvu poskytnout Radě vyjádření a informace nezbytné k výkonu její
působnosti podle § 5 písm. t) až w) nebo § 6 odst. 1 a 5. Rada stanovuje lhůtu k nápravě
15 dní ode dne doručení upozornění.
10-0-1
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané
ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č.
231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele Vyškovská TV, s.r.o., IČ:
29249376, se sídlem Smetanovo nábřeží 521/39, 682 01 Vyškov, na porušení ustanovení
§ 32 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že na písemnou výzvu
neposkytl Radě informace o opatřeních přijatých na podporu mediální gramotnosti, čímž
porušil povinnost na písemnou výzvu poskytnout Radě vyjádření a informace nezbytné k
výkonu její působnosti podle § 5 písm. t) až w) nebo § 6 odst. 1 a 5. 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 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 Západočeská kabelová
televize s.r.o., IČ 27985563, Dobrovského 180/15, Úšovice, 353 01 Mariánské Lázně, na
porušení ustanovení § 32 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že na
písemnou výzvu neposkytl Radě informace o opatřeních přijatých na podporu mediální
gramotnosti, čímž porušil povinnost na písemnou výzvu poskytnout Radě vyjádření a
informace nezbytné k výkonu její působnosti podle § 5 písm. t) až w) nebo § 6 odst. 1 a
5. 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 působnosti dané
ustanovením § 4 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách
na vyžádání, v platném znění, a na základě ustanovení § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, žádá poskytovatele audiovizuální mediální služby na vyžádání Aerovod,
umístěné na internetové adrese www.aerovod.cz, společnost AEROFILMS s.r.o., IČ:

27154271, se sídlem Jirečkova 1008/8, 170 00 Praha 7, o podání vysvětlení, z jakého
důvodu na písemnou výzvu neposkytl Radě informace o opatřeních přijatých na podporu
mediální gramotnosti. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 15 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. 2 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách
na vyžádání, v platném znění, a na základě ustanovení § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, žádá poskytovatele audiovizuální mediální služby na vyžádání Televize
BLIK, umístěné na internetové adrese www.bliktv.cz, Dušek Martin, IČ: 73818054, se
sídlen Bělkovice – Lašťany 656, 783 16, o podání vysvětlení, z jakého důvodu na
písemnou výzvu neposkytl Radě informace o opatřeních přijatých na podporu mediální
gramotnosti. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 15 dní ode dne doručení výzvy.
10-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své působnosti dané
ustanovením § 4 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách
na vyžádání, v platném znění, a na základě ustanovení § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, žádá poskytovatele audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání
Pellmelltv/TV-Hobby, umístěné na internetových adresách www.pellmelltv.cz/www.tvhobby.cz, společnost Falcon Media Broadcast s.r.o., IČ: 28544536, se sídlem Praha,
Legerova 389/56, PSČ 12000, o podání vysvětlení, z jakého důvodu na písemnou výzvu
neposkytl Radě informace o opatřeních přijatých na podporu mediální gramotnosti. Rada
stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 15 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. 2 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách
na vyžádání, v platném znění, a na základě ustanovení § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, žádá poskytovatele audiovizuální mediální služby na vyžádání
TVkurzy.cz, umístěné na internetové adrese www.tvkurzy.cz, společnost Hamri Plus
s.r.o., IČ: 03599523, se sídlem Polní 411, 739 61 Třinec, o podání vysvětlení, z jakého
důvodu na písemnou výzvu neposkytl Radě informace o opatřeních přijatých na podporu
mediální gramotnosti. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 15 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. 2 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách
na vyžádání, v platném znění, a na základě ustanovení § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, žádá poskytovatele audiovizuální mediální služby na vyžádání WebTV
HC LEV Praha, umístěné na internetové adrese www.levpraha.cz/webtv, společnost
WORLD SPORT PROMOTION, a.s., IČ: 24258474, se sídlem Na Sychrově 975/8,
Michle, 101 00 Praha 10, o podání vysvětlení, z jakého důvodu na písemnou výzvu
neposkytl Radě informace o opatřeních přijatých na podporu mediální gramotnosti. Rada
stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 15 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. 2 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách
na vyžádání, v platném znění, a na základě ustanovení § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, žádá poskytovatele audiovizuální mediální služby na vyžádání
Internetovka.cz, umístěné na internetové adrese www.internetovka.cz, Kocmanová Dita,
IČ: 05139490, bytem Kyjevská 444, 503 41 Hradec Králové, o podání vysvětlení, z jakého
důvodu na písemnou výzvu neposkytl Radě informace o opatřeních přijatých na podporu

mediální gramotnosti. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 15 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. 2 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách
na vyžádání, v platném znění, a na základě ustanovení § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, žádá poskytovatele audiovizuální mediální služby na vyžádání
Internetová kuchařka, umístěné na internetové adrese www.video-recepty.com, Martin
Mithofer, IČ: 64904661, se sídlem: Sokolovská 67/46, 186 00 Praha - Karlín, o podání
vysvětlení, z jakého důvodu na písemnou výzvu neposkytl Radě informace o opatřeních
přijatých na podporu mediální gramotnosti. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 15
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. 2 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách
na vyžádání, v platném znění, a na základě ustanovení § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, žádá poskytovatele audiovizuální mediální služby na vyžádání TV
Mělníček, umístěné na internetové adrese www.melnicek.tv, Martin Šváb, IČ: 74128078,
se sídlem Větrová 1525, 276 01 Mělník, o podání vysvětlení, z jakého důvodu na
písemnou výzvu neposkytl Radě informace o opatřeních přijatých na podporu mediální
gramotnosti. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 15 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. 2 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách
na vyžádání, v platném znění, a na základě ustanovení § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, žádá poskytovatele audiovizuální mediální služby na vyžádání Vysíláme
Živě, umístěné na internetové adrese www.vysilamezive.cz, společnost Metropolitní
s.r.o., IČ: 48172481, se sídlem Dobrovského 2366, 580 01 Havlíčkův Brod, o podání
vysvětlení, z jakého důvodu na písemnou výzvu neposkytl Radě informace o opatřeních
přijatých na podporu mediální gramotnosti. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 15
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. 2 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách
na vyžádání, v platném znění, a na základě ustanovení § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, žádá poskytovatele audiovizuální mediální služby na vyžádání Televize
Krkonoše, umístěné na internetové adrese www.televize-krkonose.cz, Mgr. Martin Král,
IČ: 41210875, se sídlem Ambrožova 1211, 514 01 Jilemnice, o podání vysvětlení, z
jakého důvodu na písemnou výzvu neposkytl Radě informace o opatřeních přijatých na
podporu mediální gramotnosti. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 15 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. 2 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách
na vyžádání, v platném znění, a na základě ustanovení § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, žádá poskytovatele audiovizuální mediální služby na vyžádání ERUDIA,
umístěné na internetové adrese www.erudia.cz, společnost Prosperita, o.p.s., IČ: 269 12
384, se sídlem Nad Šutkou 540/14, 180 00 Praha 8, o podání vysvětlení, z jakého důvodu
na písemnou výzvu neposkytl Radě informace o opatřeních přijatých na podporu mediální
gramotnosti. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 15 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. 2 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách
na vyžádání, v platném znění, a na základě ustanovení § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, žádá poskytovatele audiovizuální mediální služby na vyžádání Romea
TV, umístěné na internetové adrese www.romeatv.cz, společnost ROMEA, o.p.s., IČ:
26613573, se sídlem Žitná 1575/49, 110 00 Praha 1, o podání vysvětlení, z jakého
důvodu na písemnou výzvu neposkytl Radě informace o opatřeních přijatých na podporu
mediální gramotnosti. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 15 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. 2 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách
na vyžádání, v platném znění, a na základě ustanovení § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, žádá poskytovatele audiovizuální mediální služby na vyžádání tvstav,
umístěné na internetové adrese www.tvstav.cz, společnost SNi s.r.o., IČ: 64510042, se
sídlem Zlín, Horní Vršava 4475, PSČ 76001, o podání vysvětlení, z jakého důvodu na
písemnou výzvu neposkytl Radě informace o opatřeních přijatých na podporu mediální
gramotnosti. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 15 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. 2 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách
na vyžádání, v platném znění, a na základě ustanovení § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, žádá poskytovatele audiovizuální mediální služby na vyžádání Webové
stránky TV RTM, umístěné na internetové adrese www.tvrtm.cz, společnost Studio R e V
i s.r.o., IČ: 46709975, Mrštíková 399/2a, 460 07 Liberec, o podání vysvětlení, z jakého
důvodu na písemnou výzvu neposkytl Radě informace o opatřeních přijatých na podporu
mediální gramotnosti. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 15 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. 2 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách
na vyžádání, v platném znění, a na základě ustanovení § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, žádá poskytovatele audiovizuální mediální služby na vyžádání PPNA.cz,
umístěné na internetové adrese www.ppna.cz, Stýblo František, IČ: 12620432, se sídlem
Kbel 142, 294 71 Benátky nad Jizerou, o podání vysvětlení, z jakého důvodu na písemnou
výzvu neposkytl Radě informace o opatřeních přijatých na podporu mediální gramotnosti.
Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 15 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. 2 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách
na vyžádání, v platném znění, a na základě ustanovení § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, žádá poskytovatele audiovizuální mediální služby na vyžádání BOOMtv,
umístěné na internetové adrese www.boomtv.cz, společnost TOCCULIO s.r.o., IČ:
27607941, se sídlem U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4, o podání vysvětlení, z jakého
důvodu na písemnou výzvu neposkytl Radě informace o opatřeních přijatých na podporu
mediální gramotnosti. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 15 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. 2 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách
na vyžádání, v platném znění, a na základě ustanovení § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, žádá poskytovatele audiovizuální mediální služby na vyžádání TVCOM

- SPORTOVNÍ VIDEO SERVER, umístěné na internetové adrese www.tvcom.cz,
společnost TVCOM s.r.o., IČ: 28998782, se sídlem Pod Labuťkou 785/19, 180 00 Praha
8, o podání vysvětlení, z jakého důvodu na písemnou výzvu neposkytl Radě informace o
opatřeních přijatých na podporu mediální gramotnosti. Rada stanovuje lhůtu k podání
vysvětlení 15 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. 2 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách
na vyžádání, v platném znění, a na základě ustanovení § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, žádá poskytovatele audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání TV
Archiv/videotéka
My
Prime,
umístěných
na
internetových
adresách
https://www.horizon.tv/cs_cz/catchup.html / https://www.horizon.tv/cs_cz/my-prime,
společnost UPC Česká republika, s.r.o., IČ: 00562262, se sídlem Praha 4 - Nusle,
Závišova 502/5, PSČ 140 00, o podání vysvětlení, z jakého důvodu na písemnou výzvu
neposkytl Radě informace o opatřeních přijatých na podporu mediální gramotnosti. Rada
stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 15 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. 2 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách
na vyžádání, v platném znění, a na základě ustanovení § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, žádá poskytovatele audiovizuální mediální služby na vyžádání
ORLICKÁ TELEVIZE, umístěné na internetové adrese www.orlickatelevize.cz, Veselý
Ondřej, IČ: 87084708, se sídlem Kosmonautů 861, 561 69 Králíky, o podání vysvětlení,
z jakého důvodu na písemnou výzvu neposkytl Radě informace o opatřeních přijatých na
podporu mediální gramotnosti. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 15 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. 2 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách
na vyžádání, v platném znění, a na základě ustanovení § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, žádá poskytovatele audiovizuální mediální služby na vyžádání
Olomoucká internetová televize, umístěné na internetové adrese www.oltv.cz, společnost
ZUKAL Zdeněk, IČ: 420 11 876, bytem Olomouc, Klusalova 908/11, PSČ 779 00, o
podání vysvětlení, z jakého důvodu na písemnou výzvu neposkytl Radě informace o
opatřeních přijatých na podporu mediální gramotnosti. Rada stanovuje lhůtu k podání
vysvětlení 15 dní ode dne doručení výzvy.
11-0-0
28. RRTV/2017/240/rud: Mediashop Holding GmbH/Viz car/teleshopping/Televize
Barrandov/8.9.2016/od 10:50 hodin - klamavá reklama
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své kompetence dané
ustanovením § 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 obchodního sdělení, společností Mediashop Holding GmbH, se sídlem
Schwarzottstrasse 2a A-2620 Neunkirchen, Austria, správní řízení z moci úřední pro
možné porušení § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 40/1995 Sb., kterého se mohl dopustit
zadáním reklamy, respektive teleshoppingu „Viz Car“, který byl odvysílán dne 8. září 2016
v čase od 10:50:00 hodin na programu Televize Barrandov a který může být nekalou
obchodní praktikou podle zvláštního předpisu, tj. podle ustanovení § 4 odst. 3 zákona č.
634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, respektive písm. s) Přílohy 1 k tomuto zákonu,
neboť v teleshoppingu nabízí za cenu 1499 Kč balíček produktů „Viz Car“, který obsahuje
kameru a nalepovací držák, přičemž další tři produkty USB kabel, nabíječku do auta a

akumulátor jsou prezentované jako „gratis“/ „zdarma“, ovšem je zcela evidentní, že ony
tři zmiňované „dárky“ nejsou věcmi dodávanými k prodávaným věcem (kameře a
nalepovacímu držáku) zdarma; naopak tvoří integrální součást jedné sady, žádný z těchto
produktů není prodáván samostatně. Je zřejmé, že zákazník si nemůže zakoupit
samostatný produkt Viz Car (tedy kameru a nalepovací držák), ale musí si za uvedenou
cenu 1499 Kč zakoupit celý balíček oněch pěti produktů (kameru Viz Car, nalepovací
držák, USB kabel, nabíječku do auta a akumulátor). Užitím slova „zdarma“ a “gratis“, se
tak zadavatel dopouští klamavé obchodní praktiky, kdy v divákovi, resp. spotřebiteli
vyvolává klamavý dojem, že kupuje samostatný produkt (kameru a držák) za cenu 1499
Kč, k němuž získává tři dárky, ale ve skutečnosti divák kupuje nedílnou sadu výrobků za
cenu 1499 Kč, a žádný dárek zdarma nezískává.
10-0-0
29. RRTV/2017/114/loj: Nova International/1.11.2016/1:47 – 5:54/přerušení vysílání
přestávkou vs licence 24H - podání vysvětlení
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele CET 21 spol. s r. o., proč
bylo vysílání programu Nova International dne 1. listopadu 2016 v časovém intervalu 1:47
– 5:54 hodin přerušeno přestávkou ve vysílání, přestože podmínky licence stanovují
časový rozsah vysílání 24 hodin denně.
11-0-0
30. RRTV/2017/115/loj: regionalnitelevize.cz/31.8.2016/19:17:04/druhy obchodních
sdělení - podání vysvětlení
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele Regionální televize CZ s.r.o.,
IČ:24141372, se sídlem Praha 1 – Nové Město, Navrátilova 666/7, PSČ 110 00, o jaké
druhy obchodních sdělení se jedná v případě obchodních sdělení s motivy „Tara pizzerie“,
„Hello“, „Slovácké muzeum v Uherském Hradišti“ a „Region Slovácko“, odvysílaných dne
31. srpna 2016 v čase 19:17:04 hodin na programu regionalnitelevize.cz, respektive
jakým programovým prvkem je motiv „Špetka Slovácka“ obsahující komentář „Ke
sledování Špetky Slovácka vás pozvali tito partneři“, který uvedeným motivům
bezprostředně předchází.
11-0-0
31. 2016/1022/PIM/Nej: Infokanál NEJ-TV (Desná, Dobruška, Jižní Čechy, Příšovice,
Skalice, Zdice)/ 15.-16.08.2016/ porušení licenčních podmínek/ reakce na upozornění
- Rada se seznámila s reakcí provozovatele Nej Kanál s.r.o., IČ 2738252, se sídlem v
Praze, Francouzská 75/4, PSČ 120 00, na uložené upozornění na porušení licenčních
podmínek, kterého se dopustil tím, že ve dnech 15. a 16. srpna 2016 nebylo vysílání
programu Infokanál Nej - TV (lokalita Desná) jakkoliv děleno do bloků popsaných v
dalších programových podmínkách příslušné licence (smyčka měla po celou dobu trvání
jednotnou formu: reportáže a dokumenty prokládaly informace o akcích, inzerce apod.);
vysílání programu Infokanál Nej - TV (lokalita Dobruška) neobsahovalo filmové reportáže
a vlastní filmy, sdělení městského úřadu a samospráv, informace o turistických
možnostech v oblasti a informace o provozu sítí a lékařských zařízení; vysílání programu
Infokanál Nej – TV (lokalita Jižní Čechy) neobsahovalo sdělení Městského úřadu, zprávy
z jednání zastupitelstva, provozní informace o městském úřadu, informace o provozu sítí,
elektřina, voda, kanalizace, skládka, informace o provozu lékařských zařízení a informace
o turistických možnostech oblasti; vysílání programu Infokanál Nej - TV (lokalita
Příšovice) neobsahovalo obrazové zpravodajství týkající se života obce a délka textové
smyčky odvysílané na programu Infokanál Nej – TV (lokalita Skalice) neodpovídala délce
uvedené v licenci (20-40 minut).
11-0-0

32. RRTV/2017/243/bur: Evropská komise/Podpora spravedlivé, efektivní a
konkurenceschopné ekonomiky orientované na autorské právo na jednotném
digitálním trhu
- Rada se seznámila se sdělením Evropské komise s názvem „Podpora spravedlivé,
efektivní a konkurenceschopné ekonomiky orientované na autorské právo na jednotném
digitálním trhu“.
11-0-0
33. RRTV/2017/245/bur: MEDIAN, s.r.o./Výuka mediální výchovy na středních školách
(pro organizaci Člověk v tísni)
- Rada se seznámila se závěry výzkumu „Výuka mediální výchovy na středních školách“,
který byl zpracován společností MEDIAN, s.r.o. v únoru letošního roku pro organizaci
Člověk v tísni.
11-0-0
34. RRTV/2017/222/kro: Souhrn podání ONS 6/2017 (1 podání)
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s následujícími podáními k
obsahu audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání doručenými v období od 27.
února do 10. března 2017: Seznam.cz a.s. / Stream.cz - pořad Nejděsivější videa, díl
Bezpečnostní kamery zachytily brutální zločiny.
11-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané
ustanovením § 4 odst. 1 a odst. 2 písm. 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, a na základě ustanovení § 137 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, žádá poskytovatele Seznam.cz a.s., IČ 26168685, sídlem Praha 5, Radlická
3294/10, PSČ 15000, o podání vysvětlení ke stížnosti ve věci pořadu Nejděsivější videa,
díl Bezpečnostní kamery zachytily brutální zločiny umístěného dne 19. února 2017 do
audiovizuální mediální služby na vyžádání Stream.cz. Rada stanovuje poskytovateli lhůtu
pro podání vysvětlení 30 dnů ode dne doručení žádosti.
11-0-0
35. RRTV/2017/237/chr: PowerMind s.r.o./XTV/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 PowerMind
s.r.o., ze dne 14. února 2017, doručeného Radě dne 15. února 2017, toto potvrzení:
Poskytovatel PowerMind s.r.o., IČ: 050 07 780, se sídlem v Praze, Lidická 291/40, PSČ
150 00, byl dne 21. března 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. března 2017 pod názvem XTV dostupná na
internetové adrese www.xtv.cz.
11-0-0
36. RRTV/2017/234/chr: Různí; Screening avmsnv - leden
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila se zprávou o kontrole
audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání prostřednictvím screeningu za období
leden 2017, která pokrývala následující služby těchto poskytovatelů: Město Boskovice /
BTV – Boskovická televize; Spolek pro občanskou informovanost / TV Senior; Všetečka
Miroslav / MVTV – internetová televize pro Ašsko; PROMOMEDIA, s.r.o. / Regionální
zpravodajský server; OIK TV s.r.o. / OIK TV – regionální televizní zpravodajský server.
11-0-0

37. RRTV/2017/74/kod: Přehled odpovědí poskytnutých podle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím
- Rada se seznámila s přehledem odpovědí poskytnutých podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím.
11-0-0
38. RRTV/2017/282/dut: Mediální konference Štiřín
- Rada schvaluje pořádání mediální konference Radou pro rozhlasové a televizní vysílání
v termínu 20. září 2017 na zámku Štiřín.
10-0-0
ověřovatel:
P. Bartoš

