Zápis z 6. zasedání 2018, konaného dne 20. 3. 2018
Přítomni: Bezouška, Jaklová, Jehlička, Kasalová, Krejčí, Mencl, Nastoupilová, Novák,
Poledníček, Richterová, Svoboda, Šincl, Zvěřinová
Omluveni:
Ověřovatel: Bartoš

1. RRTV/2018/282/bla: Schválení programu 6. zasedání 2018
- Rada schvaluje program ve znění projednaných změn
11-0-0
2. RRTV/2018/202/smu: TV PRODUKCE DAKR, s.r.o. / TV DAKR / TV - zvláštní přenosové
systémy / řízení o udělení licence / nařízené ústní jednání dne 20. 3. 2018 ve 13:30 hod.
- Rada uděluje právnické osobě, společnosti TV PRODUKCE DAKR, s.r.o., IČ:
28696921, se sídlem: Most – Velebudice, Obchodní 41, PSČ: 434 01, dle ustanovení §
25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci k provozování televizního vysílání šířeného
prostřednictvím zvláštních přenosových systémů na 12 let; označení (název) programu:
TV DAKR; základní programová specifikace: Zpravodajský – informačně zábavní
program; časový rozsah vysílání: 24 hodin denně; výčet států, na jejichž území má být
vysílání zcela nebo převážně směrováno: Česká republika, Spolková republika Německo;
hlavní jazyk vysílání: český jazyk; Identifikace přenosového systému: vysílání
prostřednictvím dálkového přístupu – internetu; Informace o přístupu k vysílání:
www.dakr-tv.cz; v rozsahu dle žádosti doručené dne 15. února 2018 pod č.j.
RRTV/6493/2018-vac a jejího doplnění č.j. RRTV/7521/2018-vra doručeného dne 27.
února 2018.
12-0-0
- Rada informuje regulační orgán členského státu Evropské unie, tj. Spolkové republiky
Německo, na jejíž území bude televizní vysílání zcela nebo převážně směrováno, o
udělení licence společnosti TV PRODUKCE DAKR, s.r.o., IČ: 28696921, se sídlem: Most
– Velebudice, Obchodní 41, PSČ: 434 01, k televiznímu vysílání programu TV DAKR,
šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových systémů (internetu) se základní
programovou specifikací: Zpravodajský – informačně zábavní program.
12-0-0
3.
RRTV/2017/752/rud:
Mediashop
Holding
GmbH/Starlyf
Fast
Heater/teleshopping/NOVA/17.4.2017/05:30:11 hodin - ŘÍZENÍ O PŘESTUPKU DOKAZOVÁNÍ OD 13:30 hodin
- Rada v rámci řízení o přestupku sp.zn. RRTV/2017/752/rud provedla důkaz zhlédnutím
záznamu teleshoppingového spotu s motivem „Starlyf Fast Heater“ odvysílaného dne 17.
dubna 2017 v čase 5:30:11 hodin na programu NOVA.
13-0-0
4. RRTV/2018/146/rud: Barrandov Televizní Studio a.s./Televize Barrandov/Kauzy
Jaromíra Soukupa/6.12.2017,13.12.2017/od 21:25 hodin/Tesco SW - ŘÍZENÍ O
PŘESTUPKU - DOKAZOVÁNÍ OD 13:45 hodin
- Rada v rámci řízení o přestupku sp.zn. RRTV/2018/146/rud provedla důkaz zhlédnutím
záznamu pořadu Kauzy Jaromíra Soukupa odvysílaného dne 6. prosince 2017 a dne 13.
prosince 2017 v čase od 21:25 hodin na programu Televize Barrandov.
13-0-0

5. RRTV/2018/203/rud: Barrandov Televizní Studio a.s./Televize Barrandov/Aréna
Jaromíra Soukupa/16.1.2018/od 21:25 hodin - ŘÍZENÍ O PŘESTUPKU - DOKAZOVÁNÍ OD
15:15 hodin
- Rada v rámci řízení o přestupku sp.zn. RRTV/2018/203/rud provedla důkaz zhlédnutím
záznamu pořadu Aréna Jaromíra Soukupa odvysílaného dne 16. ledna 2018 v čase od
21:25 hodin na programu Televize Barrandov.
13-0-0
6. RRTV/2018/204/rud: Barrandov Televizní Studio a.s./Televize Barrandov/Duel
Jaromíra Soukupa/22.1.2018/od 21:25 hodin - ŘÍZENÍ O PŘESTUPKU - DOKAZOVÁNÍ OD
17:00 hodin
- Rada v rámci řízení o přestupku sp.zn. RRTV/2018/204/rud provedla důkaz zhlédnutím
záznamu pořadu Duel Jaromíra Soukupa odvysílaného dne 22. ledna 2018 v čase od
21:25 hodin na programu Televize Barrandov.
13-0-0
7. RRTV/2017/353/zab: Licenční řízení/RV/Bruntál město 89,9 MHz, Havlíčkův Brod 101,3
MHz, Cheb Špitálský vrch 93,6 MHz, Louny 107,0 MHz, Most 2 105,1 MHz, Náchod 2 107,1
MHz, Pelhřimov 101,2 MHz, Rumburk 92,4 MHz, Trutnov 2 89,4 MHz - udělení licence
- Rada uděluje společnosti RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o., IČ: 29131901, se
sídlem Říčanská 2399/3, 10100 Praha, podle § 18 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k
provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů se soubory technických
parametrů Bruntál město 89,9 MHz / 200 W, souřadnice WGS 84: 17 28 14 / 49 59 55;
Havlíčkův Brod 101,3 MHz / 200 W, souřadnice WGS 84: 15 34 06 / 49 38 04; Cheb
Špitálský vrch 93,6 MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 12 21 31 / 50 05 12; Louny 107,0
MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 13 47 41 / 50 23 04; Most 2 105,1 MHz / 100 W,
souřadnice WGS 84: 13 39 08 / 50 29 32; Náchod 2 107,1 MHz / 100 W, souřadnice WGS
84: 16 10 28 / 50 25 37; Pelhřimov 101,2 MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 15 12 33 /
49 25 46; Rumburk 92,4 MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 14 32 47 / 50 56 45; Trutnov
2 89,4 MHz / 200 W, souřadnice WGS 84: 15 49 44 / 50 31 16 pro program KISS, na
dobu nejdéle do 10. října 2025.
13-0-0
8. RRTV/2018/171/str: MEDIA BOHEMIA a.s./Fajn radio/RV/změna licence (Ru/99/01) § 21
odst. 1 písm. d) - rozhodnutí
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v souladu s ustanovením §
5 písm. b) a § 21 odst. 1 písm. d) a § 21 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen
„zákon č. 231/2001 Sb.“), a ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, v platném znění (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“), vydala toto rozhodnutí: Rada
uděluje provozovateli MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 26765586, se sídlem Koperníkova
794/6, PSČ 120 00 Praha, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci
k provozování rozhlasového vysílání programu Fajn radio (licence č.j. Ru/99/01) podle §
21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně licenčních podmínek,
neboť tyto změny by nevedly k neudělení licence na základě veřejného slyšení. Aktuální
a platné znění licenčních podmínek tvoří přílohu tohoto rozhodnutí.
13-0-0
9. RRTV/2018/170/str: MEDIA BOHEMIA a.s./Fajn radio/RV/změna licence (Ru/115/01) §
21 odst. 1 písm. d) - rozhodnutí
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v souladu s ustanovením §
5 písm. b) a § 21 odst. 1 písm. d) a § 21 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen
„zákon č. 231/2001 Sb.“), a ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, v platném znění (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“), vydala toto rozhodnutí: Rada
uděluje provozovateli MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 26765586, se sídlem Koperníkova

794/6, PSČ 120 00 Praha, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci
k provozování rozhlasového vysílání programu Fajn radio (licence č.j. Ru/115/01) podle
§ 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně licenčních podmínek,
neboť tyto změny by nevedly k neudělení licence na základě veřejného slyšení. Aktuální
a platné znění licenčních podmínek tvoří přílohu tohoto rozhodnutí.
13-0-0
10. RRTV/2018/221/str: MEDIA BOHEMIA a.s./Hitrádio FM Crystal (Ru/284/00)/RV/změna
licence § 21 odst. 1 písm d)
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v souladu s ustanovením §
5 písm. b) a § 21 odst. 1 písm. d) a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen
„zákon č. 231/2001 Sb.“), a ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, v platném znění (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“), vydala toto rozhodnutí: Rada
uděluje provozovateli MEDIA BOHEMIA, a.s., IČ 26765586, se sídlem Koperníkova
794/6, PSČ 120 00 Praha, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci
k provozování rozhlasového vysílání programu Hitrádio FM Crystal (licence č.j. Ru/284/00
ze dne 7.11.2000) podle § 21 odst. 1 písm. d) a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb.,
spočívající ve změně licenčních podmínek programu, neboť tato změna by nevedla k
neudělení licence na základě veřejného slyšení. Aktuální a platné znění licenčních
podmínek tvoří přílohu tohoto rozhodnutí.
13-0-0
11. RRTV/2018/222/str: MEDIA BOHEMIA a.s./Hitrádio FM (Ru/103/01)/RV/změna licence
§ 21 odst. 1 písm d)
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v souladu s ustanovením §
5 písm. b) a § 21 odst. 1 písm. d) a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen
„zákon č. 231/2001 Sb.“), a ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, v platném znění (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“), vydala toto rozhodnutí: Rada
uděluje provozovateli MEDIA BOHEMIA, a.s., IČ 26765586, se sídlem Koperníkova
794/6, PSČ 120 00 Praha, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci
k provozování rozhlasového vysílání programu Hitrádio FM (licence č.j. Ru/103/01 ze dne
9.5.2001) podle § 21 odst. 1 písm. d) a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve
změně licenčních podmínek programu, neboť tato změna by nevedla k neudělení licence
na základě veřejného slyšení. Aktuální a platné znění licenčních podmínek tvoří přílohu
tohoto rozhodnutí.
13-0-0
12. RRTV/2018/223/str: MEDIA BOHEMIA a.s./Hitrádio FM (Ru/121/02)/RV/změna licence
§ 21 odst. 1 písm d)
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v souladu s ustanovením §
5 písm. b) a § 21 odst. 1 písm. d) a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen
„zákon č. 231/2001 Sb.“), a ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, v platném znění (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“), vydala toto rozhodnutí: Rada
uděluje provozovateli MEDIA BOHEMIA, a.s., IČ 26765586, se sídlem Koperníkova
794/6, PSČ 120 00 Praha, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci
k provozování rozhlasového vysílání programu Hitrádio FM (licence č.j. Ru/121/02 ze dne
28.5.2002) podle § 21 odst. 1 písm. d) a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve
změně licenčních podmínek programu, neboť tato změna by nevedla k neudělení licence
na základě veřejného slyšení.
12-0-0

13. RRTV/2018/224/str: MEDIA BOHEMIA a.s./Hitrádio Faktor (Ru/20/00)/RV/změna
licence § 21 odst. 1 písm d)
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v souladu s ustanovením §
5 písm. b) a § 21 odst. 1 písm. d) a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen
„zákon č. 231/2001 Sb.“), a ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, v platném znění (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“), vydala toto rozhodnutí: Rada
uděluje provozovateli MEDIA BOHEMIA, a.s., IČ 26765586, se sídlem Koperníkova
794/6, PSČ 120 00 Praha, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci
k provozování rozhlasového vysílání programu Hitrádio Faktor (licence č.j. Ru/20/00 ze
dne 9.11.1999) podle § 21 odst. 1 písm. d) a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., spočívající
ve změně licenčních podmínek programu, neboť tato změna by nevedla k neudělení
licence na základě veřejného slyšení. Aktuální a platné znění licenčních podmínek tvoří
přílohu tohoto rozhodnutí.
13-0-0
14. RRTV/2018/225/str: MEDIA BOHEMIA a.s./Hitrádio Orion (Ru/57/99)/RV/změna
licence § 21 odst. 1 písm d)
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v souladu s ustanovením §
5 písm. b) a § 21 odst. 1 písm. d) a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen
„zákon č. 231/2001 Sb.“), a ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, v platném znění (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“), vydala toto rozhodnutí: Rada
uděluje provozovateli MEDIA BOHEMIA, a.s., IČ 26765586, se sídlem Koperníkova
794/6, PSČ 120 00 Praha, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci
k provozování rozhlasového vysílání programu Hitrádio Orion (licence č.j. Ru/57/99 ze
dne 14.12.1998) podle § 21 odst. 1 písm. d) a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., spočívající
ve změně licenčních podmínek programu, neboť tato změna by nevedla k neudělení
licence na základě veřejného slyšení. Aktuální a platné znění licenčních podmínek tvoří
přílohu tohoto rozhodnutí.
13-0-0
15. RRTV/2018/226/str: MEDIA BOHEMIA a.s./Hitrádio Orion (Ru/93/99)/RV/změna
licence § 21 odst. 1 písm d)
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v souladu s ustanovením §
5 písm. b) a § 21 odst. 1 písm. d) a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen
„zákon č. 231/2001 Sb.“), a ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, v platném znění (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“), vydala toto rozhodnutí: Rada
uděluje provozovateli MEDIA BOHEMIA, a.s., IČ 26765586, se sídlem Koperníkova
794/6, PSČ 120 00 Praha, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci
k provozování rozhlasového vysílání programu Hitrádio Orion (licence č.j. Ru/93/99 ze
dne 14.12.1998) podle § 21 odst. 1 písm. d) a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., spočívající
ve změně licenčních podmínek programu, neboť tato změna by nevedla k neudělení
licence na základě veřejného slyšení. Aktuální a platné znění licenčních podmínek tvoří
přílohu tohoto rozhodnutí.
13-0-0
16. RRTV/2018/159/str: FRANTIŠEK VOSTÁL s.r.o./Hitrádio Vysočina/RV/změna licence
§21 odst. 1 písm. e) - udělení souhlasu
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v souladu s ustanovením §
5 písm. b), § 21 odst. 1 písm. e) a § 21 odst. 3 a odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném
znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), a ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004
Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“), vydala toto

rozhodnutí: Rada uděluje společnosti FRANTIŠEK VOSTÁL s. r. o., IČ: 26220407, se
sídlem Jiráskova 1424/78, PSČ 586 01 Jihlava, souhlas se změnou skutečností
uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu Hitrádio
Vysočina (licence č.j. Ru/279/00) dle § 21 odst. 1 písm. e) a § 21 odst. 3 a odst. 6 zákona
č. 231/2001 Sb., spočívající v převodu obchodního podílu společníka PhDr. Petra
Dvořáka, dat. nar. 7. 7. 1954, ve výši 30% na společníka MEDIA BOHEMIA, a.s., IČ:
26765586 a s tím související změnou společenské smlouvy, neboť tato změna by nevedla
k neudělení licence na základě veřejného slyšení. Návrh úplného znění společenské
smlouvy společnosti FRANTIŠEK VOSTÁL s. r. o. tvoří přílohu tohoto rozhodnutí.
13-0-0
17. RRTV/2018/192/str: Gama media s.r.o./Rock Radio/RV/prodloužení licence (sp. zn.
2011/1121/zab)
- 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 Gama media, s.r.o., IČ: 250 28 499, se sídlem
Bělehradská 360/6, PSČ 434 01 Most, dobu platnosti licence udělené rozhodnutím Rady
sp. zn. 2011/1121/zab, č.j. FOL/3882/2012 ze dne 18.9.2012 k rozhlasovému vysílání
programu Rock Radio prostřednictvím vysílačů na kmitočtu Ústí nad Labem-Svádov 90,2
MHz / 0,2 kW do 10. října 2025.
13-0-0
18. RRTV/2018/268/hak: Město Luže / Rádio Luže, 10.1. 2018, 00:00 - 24:00 hodin, analýza
- Rada se seznámila s analýzou programu Rádio Luže, provozovatele Město Luže ze
středy 10. 1. 2018 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.
13-0-0
19. RRTV/2018/271/blu: Různí provozovatelé/rozhlasové vysílání; analýza obchodních
sdělení na potraviny, doplňky stravy, léky a na loterie a jiné podobné hry / zasedání
6/2018
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s analýzami obchodních sdělení
odvysílaných provozovateli MEDIA BOHEMIA a.s. (program Fajn radio; Chomutov 98,1
MHz) dne 9. března 2018, RKR s.r.o. (program CLASSIC PRAHA; Praha 98,7 MHz) dne
9. března 2018, AZ Media a.s. (program ROCK MAX; Zlín 89,6 MHz) dne 9. března 2018,
JUKE BOX, spol. s r.o. (program RADIO ČAS-FM; Olomouc 101,3 MHz) dne 9. března
2018, NONSTOP s.r.o. (program RÁDIO KROKODÝL; Brno 103,0 MHz) dne 9. března
2018, Radio Černá Hora II. s.r.o. (program RADIO ČERNÁ HORA; Trutnov 105,3 MHz)
dne 9. března 2018 a RADIO UNITED BROADCASTING s. r. o. (program KISS; Plzeň
90,0 MHz) dne 9. března 2018.
12-0-0
20. RRTV/2018/246/fia: MTV NETWORKS s.r.o. /TV /pozemní vysílače, družice, zvláštní
přenosové systémy /změna společenské smlouvy – předchozí souhlas
- Rada uděluje provozovateli MTV NETWORKS s.r.o., IČ 289 70 438, se sídlem Praha
4, Na strži 65/1702, PSČ 14062, souhlas podle § 21 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001
Sb., se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci (licencované programy: Prima
Comedy Central, č.j.: RRTV/4195/2015-SMU ze dne 18. 11. 2015; Paramount Channel,
č.j.: sve/315/2014 ze dne 21.1.2014; MTV Dance International, č.j.: SMU/1676/2014 ze
dne 13. 5. 2014; MTV Rocks International, č.j.: SMU/1675/2014 ze dne 13. 5. 2014; MTV
Hits International, č.j.: SMU/1678/2014, ze dne 13. 5. 2014; RTL Spike, č.j.
RRTV/3141/2016-SMU ze dne 25. 10. 2016; Paramount Comedy, č.j.: RRTV/2850/2016FIA ze dne 20. 9. 2016; MTV Hungary, č.j.: zem/2059/2010 ze dne 22. 6. 2010; Comedy

Central Family, č.j.: 12328/2017-spm ze dne 29. 8. 2017; Spike, č.j.: RRTV/15361/2017smu ze dne 24. 10. 2017; NICK TOONS, č.j.: RRTV/4111/2017-fia ze dne 21. 2. 2017;
MTV, č.j. FIA/2514/2014 ze dne 1. 7. 2014; Paramount Channel, č.j. RRTV/1435/2016FIA ze dne 3. 5. 2016; Prima Comedy Central, č.j. RRTV/4352/2015-SMU ze dne 1. 12.
2015; Comedy Central, č.j.: RRTV/1981/2016-FIA ze dne 21. 6. 2016; Comedy Central
Extra, č.j.: FIA/2154/2012 ze dne 12. 6. 2012; Nickelodeon, č.j.: sve/6917/09 ze dne 22.
9. 2009; Comedy Central Hungary, č.j.: sve/2051/2010 ze dne 29. 6. 2010; VH 1
European, č.j.: sve/7049/09 ze dne 6. 10. 2009; Nickelodeon, č.j.: sve/7050/09 ze dne 6.
10. 2009; VH 1 Classic European, č.j.: zem/7047/09 ze dne 6. 10. 2009; NICK TOONS,
č.j.: RRTV/3314/2016-SMU ze dne 8. 11. 2019), a to se změnou společenské smlouvy, v
rozsahu žádosti č.j.: RRTV/6821/2018-vra, doručené dne 26. února 2018.
13-0-0
21. RRTV/2018/269/smu: itself s.r.o. / TV - kabelové systémy /název programů dle
lokality / žádost o předchozí souhlas se změnou územního rozsahu vysílání a licenčních
podmínek
- Rada podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 231/2001 Sb. uděluje
provozovateli itself s.r.o., IČ: 18826016, se sídlem: Pálavské náměstí 4343/11, Židenice,
628 00 Brno, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci č.j.
Ru/256/02/2968 ze dne 22. října 2002, ve znění pozdějších změn, spočívající ve změně
územního rozsahu vysílání a licenčních podmínek, resp. rozšíření o Informační kanál
obce Letonice, k.ú. Letonice, č. k.ú. 680699, okres Vyškov a Infokanál Žatčany, k.ú.
Žatčany, č. k.ú. 794724, okres Brno - venkov; v rozsahu dle žádosti doručené dne 9.
března 2018, evidované pod č.j. RRTV/7931/2018-vra.
13-0-0
22. RRTV/2018/207/spm: VIA PRESS s.r.o./ i-Vysočina.cz - neoprávněné vysílaní
prostřednictvím ZPS - zahájení řízení o přestupku
- Rada 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, zahajuje s provozovatelem VIA
PRESS s.r.o., IČ 24778362, se sídlem Chudenická 1059/30, Hostivař, 102 00 Praha 10,
řízení o přestupku z moci úřední pro možné porušení zákona č. 231/2001 Sb., kterého se
mohl dopustit tím, že dle § 60 odst. odst. 4 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb. provozuje
televizní vysílání programu i-Vysočina.cz prostřednictvím zvláštních přenosových
systémů - internetu na videoserveru YouTube, aniž je k tomu oprávněn podle tohoto
zákona nebo podle zvláštního zákona.
13-0-0
23. RRTV/2018/267/smp: Různí provozovatelé; Přehled doručených oznámení
- Rada se seznámila se 4 oznámeními.
12-0-0
- Rada se seznámila s oznámením provozovatele RadioPraha s.r.o., IČ: 28939875,
doručeným Radě dne 6. 3. 2018 pod č.j. RRTV/7743/2018, spočívajícím v zahájení
vysílání programu Radio Dechovka na kmitočtu Češňovice 95,5 MHz dne 22. 2. 2018 dle
udělené licence sp. zn. 2014/955/zab.
13-0-0
24. RRTV/2017/524/koz: Zpráva ze služební cesty - jednání pracovní skupiny ERGA k
samoregulaci a koregulaci, Brusel 1.3.2018
- Rada se seznámila se zprávou z jednání pracovní skupiny ERGA pro samoregulaci a
koregulaci, které se konalo dne 1. března 2018 v Bruselu
13-0-0

25. RRTV/2018/260/vop: Různí provozovatelé / Souhrn podání 6/2018 rozhlas
- Rada se seznámila se stížností (č. j. RRTV/7680/2018-vra) na zprávu, v níž mělo být
neobjektivně informováno o výsledcích disciplíny skok do výšky na MS v halové atletice
(1); se stížností (č. j. RRTV/7709/2018-vra) na podjatost moderátorky Veroniky
Sedláčkové v pořadu Pro a proti odvysílaném dne 28. února 2018 na programu ČRo Plus
(2), se stížností (č. j. RRTV/7837/2018-vra) na odvysílání komentáře o pozvánkách na
inauguraci prezidenta na programu ČRo 1 (3) a se stížností na vulgarismy v části
divadelní hry Noc tribádek odvysílané 10. března 2018 na programu ČRo 3 - Vltava (4).
13-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v
rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen
zákon č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci
možného přestupku neobjektivního informování (č. j. RRTV/7680/2018-vra), že věc
odkládá.
13-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v
rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen
zákon č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci
možného přestupku nevyvážené moderace (č. j. RRTV/7709/2018-vra), že věc odkládá.
13-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v
rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen
zákon č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci
možného přestupku odvysílání významotvorně nadbytečného komentáře (č. j.
RRTV/7837/2018-vra), že věc odkládá.
13-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané
ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č.
231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele Český rozhlas, IČ 45245053,
sídlem Vinohradská 12, 120 99, Praha 2, na porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. j)
zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 10. března 2018 od 14:04:35 na
programu ČRo 3 - Vltava odvysílal část divadelní hry Noc tribádek, která obsahovala
vulgarismy a nadávky „sračky“ (14:10:31, 14:22:54), „krávo zatracená“ (14:14:08),
„doprdele“ (14:35:54), „kunda“ (14:50:45, 14:50:55), „na chcaní“ (14:55:34), „kláda“
(15:02:09, 15:02:11, 15:02:21), „sráč“ (15:08:34) a „idiot“ (15:15:41, 15:15:44), čímž
porušil povinnost nezařazovat do programů pořady a reklamy, které obsahují vulgarismy
a nadávky, kromě uměleckých děl, v nichž je to z hlediska líčeného kontextu nutné; taková
díla je však možné vysílat pouze v době od 22.00 do 06.00 druhého dne.
13-0-0
26. RRTV/2018/231/tic: Souhrn podání AO 6/2018 (72 podání)
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s následujícími podáními k
obsahu televizních programů doručenými od 26. února do 9. března 2018: Barrandov
Televizní Studio a.s./Televize Barrandov – Kauzy Jaromíra Soukupa, 28. února 2018 v
21:25 hod. (26 podání); FTV Prima, spol. s r.o./Prima – Show Jana Krause, 7. března
2018 v 21:38 hod.; ČESKÁ TELEVIZE/ČT1 a ČT24 – Události, příspěvek Tajné obchody

s chemickými zbraněmi, 28. února 2018 v 19:00 hod.; ČESKÁ TELEVIZE/ČT1 a ČT24 –
Otázky Václava Moravce, 25. února 2018 v 12:00 hod.; ČESKÁ TELEVIZE/ČT1 a ČT24
– Otázky Václava Moravce, 4. března 2018 v 12:00 hod.; ČESKÁ TELEVIZE/ČT1 – Máte
slovo s M. Jílkovou, 22. února 2018 v 21:25 hod.; ČESKÁ TELEVIZE/ČT1 a ČT24 –
Události, příspěvek Cesta komunistů k moci, 25. února 2018 v 19:00 hod.; Barrandov
Televizní Studio a.s./Televize Barrandov – Duel Jaromíra Soukupa, 22. února 2018 v
21:17 hod.; Barrandov Televizní Studio a.s./Televize Barrandov – Duel Jaromíra Soukupa
– prezidentský speciál, 22. ledna 2018, reakce na rozhodnutí Rady a ČESKÁ
TELEVIZE/ČT24 – Studio ČT24, 22. února 2018 v 13:02 hod. a 90´ČT24, 22. února 2018
v 20:05 hod.; ČESKÁ TELEVIZE/ČT24 – 90´ČT24, 15. listopadu 2017 v 20:05 hod.;
ČESKÁ TELEVIZE/ČT24 – 90´ČT24, 2. března 2018 v 20:05 hod.; ČESKÁ
TELEVIZE/ČT24 – Studio ČT24, příspěvek Ondráček v čele komise pro kontrolu GIBS,
5. března 2018 v 13:02 hod.; ČESKÁ TELEVIZE/ČT24 – Události, komentáře, příspěvek
Fenomén desinformačních e-mailů, 14. února 2018 v 22:00 hod. a údajná nevyváženost
České televize před prezidentskými volbami; ČESKÁ TELEVIZE/ČT1 a ČT24 – Události,
příspěvky Zdanění církevních restitucí? a Napětí v Chotěbuzi, 28. února 2018 v 19:00
hod. a další výhrady k objektivitě a vyváženosti České televize; ČESKÁ TELEVIZE/ČT24
– Zprávy, příspěvek schůze kvůli odvolání Okamury, 7. března 2018 v 6:00 hod.; ČESKÁ
TELEVIZE/ČT24 – Inaugurace prezidenta republiky, příspěvek Reakce politiků na projev
M. Zemana, 8. března 2018 v 14:57 hod.; ČESKÁ TELEVIZE/ČT1 – Sportovní zprávy, 2.
března 2018 v 12:25 hod.; PRAHA TV s.r.o./PRAHA TV – TV EXPRES, objektivita a
vyváženost pořadu; Barrandov Televizní Studio a.s./Televize Barrandov – Týden s
prezidentem, objektivita a vyváženost pořadu; ČESKÁ TELEVIZE a Český
rozhlas/nespecifikované programy – zpravodajské a publicistické pořady; ČESKÁ
TELEVIZE/nespecifikované programy – prostor pro politické subjekty; ČESKÁ
TELEVIZE/ČT1 a ČT24 – zpravodajské pořady; ČESKÁ TELEVIZE/ČT1 – Prezidentský
duel – finále, 25. ledna 2018, reakce na rozhodnutí Rady; ČESKÁ TELEVIZE a Český
rozhlas/různé programy – předvolební debaty o pozemcích, reakce na rozhodnutí Rady;
ČESKÁ TELEVIZE/ČT24 – Události, komentáře speciál, 25. ledna 2018 v 21:30 hod.;
ČESKÁ TELEVIZE/ČT1 – upoutávka na pořad Kočka není pes, 6. března 2018 v 18:26
hod.; TV Nova s.r.o./NOVA – SuperStar, 24. února 2018 v 20:20 hod.; FTV Prima, spol.
s r.o./Prima – Policie v akci, 27. února 2018 v 16:50 hod.; ČESKÁ TELEVIZE/ČT1 –
Tajemství těla, 3. března 2018 v 20:00 hod.; Barrandov Televizní Studio a.s./Televize
Barrandov – Rosemunde Pilcher: První nebo druhá, frekvence zařazování reklamních
bloků, 25. února 2018 v 20:15 hod.; FOTEX ČESKÁ REPUBLIKA, s.r.o./ÓČKO STAR –
reklama GrandOptical, 8. února 2018 v 6:23 hod.; Mountfield a.s./NOVA – reklama
Mountfield, 14. února 2018 v 11:21 hod.; ČESKÁ TELEVIZE/ČT sport – hlasitost
reklamních bloků (2 podání), TelemediaInteracTV Ltd./KINO BARRANDOV –
audiotextové služby (2 podání); Barrandov Televizní Studio a.s./Televize Barrandov –
Kauzy Jaromíra Soukupa, 6. a 13. prosince 2017, reakce na rozhodnutí Rady; HBO
Europe s.r.o./HBO (Romania) – Man in an orange shirt, 16. února 2018; MTV
NETWORKS s.r.o./Paramount Channel – Up in the air, 1. února 2018 a AMC Networks
Central Europe s.r.o./FILM CAFE ROMANIA – Seven psychopats, 23. února 2018;
Barrandov Televizní Studio a.s./Televize Barrandov – Kauzy Jaromíra Soukupa, 21.
února 2018 v 21:25 hod.; FTV Prima, spol. s r.o./Prima – Očima Josefa Klímy, 14. ledna
a 4. března 2018 v 21:55 hod. a Zprávy FTV Prima, 4. března 2018 v 18:55 hod.; ČESKÁ
TELEVIZE/ČT24 – 168 hodin, 4. března 2018 a Události, 8. března 2018 v 19:00 hod.
13-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v
rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen
zákon č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci
možného přestupku spáchaného odvysíláním pořadu Nejdrsnější expedice s Jamesem

Craknellem na programu Prima ZOOM dne 11. února 2018 od 20:00 hodin, že věc
odkládá.
12-1-0
- 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. března 2018
odvysílal od 21:38 hodin na programu Prima pořad Show Jana Krause, který v čase před
22. hodinou obsahoval vulgarismy „nasranýho“ (00:09:55), „nasrat“ (00:11:19), „vole“
(00:11:27, 00:11:29, 00:11:34, 00:11:36, 00:11:38, 00:11:39, 00:11:53, 00:11:59,
00:12:10, 00:12:39, 00:13:03, 00:13:29), „do prdele“ (00:11:48), „vyser“ (00:12:20) a
„prosral“ (00:13:05, 00:13:06 hodin od začátku pořadu). Rada stanovuje lhůtu k nápravě
7 dnů od doručení upozornění.
13-0-0
- 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 řízení o nich (dále jen zákon č. 250/2016 Sb.), rozhodla zahájit s
provozovatelem Barrandov Televizní Studio a.s., IČ 41693311, sídlem Kříženeckého
náměstí 322/5, Praha, PSČ 15200, řízení o přestupku z moci úřední pro možné porušení
ustanovení § 31 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., jehož se mohl dopustit odvysíláním
pořadu Kauzy Jaromíra Soukupa na téma hospodaření ČT dne 28. února 2018 od 21:25
hodin na programu Televize Barrandov, neboť v pořadu byl na značné ploše prezentován
výhradně názor jediného účinkujícího na téma pořadu, aniž by byl dán prostor pro
oponentní názor. Neposkytl tedy objektivní a vyvážené informace nezbytné pro svobodné
vytváření názorů.
12-0-1
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) coby ústřední správní úřad v
rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen
„zákon č. 231/2001 Sb.“), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci
možného přestupku spáchaného odvysíláním dvou epizod seriálu The Girlfriend
Experience po sobě dne 18. ledna od 18:59 hodin na programu HBO (Rumunsko), že věc
odkládá.
13-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) coby ústřední správní úřad v
rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen
„zákon č. 231/2001 Sb.“), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci
možného přestupku spáchaného odvysíláním pořadu Rosemari dne 8. ledna od 18:50
hodin na programu CINEMAX 2 (Polsko), že věc odkládá.
13-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v
rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen
zákon č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci

možného přestupku spáchaného odvysíláním pořadu Události, resp. příspěvku s názvem
Tajné obchody s chemickými zbraněmi na programech ČT1 a ČT24 dne 28. února 2018
v 19:00 hodin, že věc odkládá.
13-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v
rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen
zákon č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci
možného přestupku spáchaného odvysíláním pořadu Otázky Václava Moravce na
programech ČT1 a ČT24 dne 25. února 2018 v 12:00 hodin, že věc odkládá.
13-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v
rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen
zákon č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci
možného přestupku spáchaného odvysíláním pořadu Otázky Václava Moravce na
programech ČT1 a ČT24 dne 4. března 2018 v 12:00 hodin, že věc odkládá.
13-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v
rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen
zákon č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci
možného přestupku spáchaného odvysíláním pořadu Máte slovo s M. Jílkovou na
programu ČT1 dne 22. února 2018 v 21:25 hodin, že věc odkládá.
13-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v
rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen
zákon č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci
možného přestupku spáchaného odvysíláním pořadu Události, resp. příspěvku s názvem
Cesta komunistů k moci na programu ČT1 a ČT24 dne 25. února 2018 v 19:00 hodin, že
věc odkládá.
13-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v
rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen
zákon č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci
možného přestupku spáchaného odvysíláním pořadu Duel Jaromíra Soukupa na
programu Televize Barrandov dne 22. února 2018 v 21:17 hodin, že věc odkládá.
13-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v
rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen
zákon č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci
možného přestupku spáchaného odvysíláním pořadů Studio ČT24 na programu ČT24

dne 22. února 2018 v 13:02 hodin a 90´ČT24 na programu ČT24 dne 22. února 2018 v
20:05 hodin, že věc odkládá.
13-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v
rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen
zákon č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci
možného přestupku spáchaného odvysíláním pořadu 90´ČT24, resp. části pořadu
věnované tématu obecného referenda na programu ČT24 dne 15. listopadu 2017 v 20:05
hodin, že věc odkládá.
13-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v
rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen
zákon č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci
možného přestupku spáchaného odvysíláním pořadu 90´ČT24, resp. části pořadu
věnované tématu výročí smrti J. V. Stalina na programu ČT24 dne 2. března 2018 v 20:05
hodin, že věc odkládá.
13-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v
rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen
zákon č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci
možného přestupku spáchaného odvysíláním pořadu Studio ČT24, resp. příspěvku
Ondráček v čele komise pro kontrolu GIBS na programu ČT24 dne 5. března 2018 v 13:02
hodin, že věc odkládá.
13-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v
rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen
zákon č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci
možného přestupku spáchaného odvysíláním pořadu Události, komentáře, resp.
tematického bloku Fenomén desinformačních e-mailů na programu ČT24 dne 14. února
2018 v 22:00 hodin a blíže neurčených zpravodajských a publicistických pořadů
vysílaných v období před prezidentskými volbami na programech České televize, že věc
odkládá.
13-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v
rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen
zákon č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci
možného přestupku spáchaného odvysíláním pořadu Události, komentáře, resp.
příspěvků Zdanění církevních restitucí? a Napětí v Chotěbuzi na programu ČT1 dne 28.
února 2018 v 19:00 hodin a dalšího mediálního obsahu programů České televize, že věc
odkládá.
13-0-0

- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v
rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen
zákon č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci
možného přestupku spáchaného odvysíláním pořadu Zprávy, resp. příspěvku Schůze
kvůli odvolání Okamury, na programu ČT24 dne 7. března 2018 v 06:00 hodin, že věc
odkládá.
13-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v
rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen
zákon č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci
možného přestupku spáchaného odvysíláním pořadu Inaugurace prezidenta republiky,
resp. části s názvem Reakce politiků na projev M. Zemana na programu ČT4 dne 8.
března 2018 v 14:57 hodin, že věc odkládá.
12-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v
rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen
zákon č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci
možného přestupku spáchaného odvysíláním pořadu Sportovní zprávy na programu ČT1
dne 2. března 2018 v 12:25 hodin, že věc odkládá.
13-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v
rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen
zákon č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci
možného přestupku spáchaného odvysíláním pořadu TV EXPRES zařazovaného v rámci
smyčky na programu PRAHA TV, že věc odkládá.
13-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v
rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen
zákon č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci
možného přestupku spáchaného odvysíláním pořadu Týden s prezidentem na programu
Televize Barrandov pravidelně ve čtvrtek v 20:15 hodin, že věc odkládá.
13-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v
rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen
zákon č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci
možného přestupku spáchaného odvysíláním zpravodajských a publicistických příspěvků
o dění v Sýrii a Jemenu na programech České televize a Českého rozhlasu v blíže
nespecifikovaném časovém období, že věc odkládá.
13-0-0

- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v
rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen
zákon č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci
možného přestupku spáchaného odvysíláním zpravodajských a publicistických pořadů
poskytujících nevyvážený prostor jednotlivým politickým subjektům na programech
České televize v blíže nespecifikovaném časovém období, že věc odkládá.
13-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v
rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen
zákon č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci
možného přestupku spáchaného odvysíláním blíže nespecifikovaných zpravodajských
pořadů na programech České televize, že věc odkládá.
13-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v
rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen
zákon č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci
možného přestupku spáchaného odvysíláním pořadu Prezidentský duel - finále na
programu ČT1 dne 24. ledna 2018 v 20:00 hodin, že věc odkládá.
13-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v
rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen
zákon č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci
možného přestupku spáchaného odvysíláním blíže nespecifikovaných předvolebních
debat o pozemcích na programech České televize a Českého rozhlasu, že věc odkládá.
13-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v
rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen
zákon č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci
možného přestupku spáchaného odvysíláním upoutávky na pořad Kočka není pes na
programu ČT1 dne 6. března 2018 v 18:26 hodin, že věc odkládá.
12-0-1
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v
rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen
zákon č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci
možného přestupku spáchaného odvysíláním pořadu SuperStar na programu NOVA dne
24. února 2018 v 20:20 hodin, že věc odkládá.
13-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v
rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen

zákon č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci
možného přestupku spáchaného odvysíláním pořadu Policie v akci na programu Prima
dne 27. února 2018 v 16:50 hodin, že věc odkládá.
12-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v
rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen
zákon č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci
možného přestupku spáchaného odvysíláním pořadu Tajemství těla na programu ČT1
dne 3. března 2018 v 20:00 hodin, že věc odkládá.
13-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v
rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen
zákon č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci
možného přestupku spáchaného odvysíláním bloků reklam v rámci pořadu Rosemunde
Pilcher: První nebo druhá na programu Televize Barrandov dne 25. února 2018 ve 20:15
hodin, že věc odkládá.
13-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada"), jakožto ústřední správní
úřad, v rámci své kompetence dané § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci
reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání, ve znění platných předpisů (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“),
rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o
odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku
spáchaného odvysíláním reklamy na síť prodejen GrandOptical premiérově na programu
ÓČKO STAR dne 8. února 2018 v 06:23:39 hodin, že věc odkládá.
13-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada"), jakožto ústřední správní
úřad, v rámci své kompetence dané § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci
reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání, ve znění platných předpisů (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“),
rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o
odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku
spáchaného odvysíláním reklamy na síť prodejen Mountfield premiérově na programu
NOVA dne 14. února 2018 v 11:21:00 hodin, že věc odkládá.
13-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v
rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen
zákon č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci
možného přestupku spáchaného odvysíláním bloků obchodních sdělení na programu ČT
sport ve dnech 23. a 24. února 2018, že věc odkládá.
13-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada"), jakožto ústřední správní
úřad, v rámci své kompetence dané § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci
reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání, ve znění platných předpisů (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“),

rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o
odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku
spáchaného odvysíláním teleshoppingu Linka lásky na programu KINO BARRANDOV ve
dnech 26. a 27. listopadu 2017, že věc odkládá.
13-0-0
27. RRTV/2018/266/onz: Analýza kontinuálního úseku vysílání programu UP NETWORK,
2.3.2018, 14.00-24.00, EFB NETWORK s.r.o.
- Rada se seznámila s analýzou záznamu vysílání programu UP NETWORK
provozovatele EFB NETWORK s.r.o. ze dne 2. 3. 2018 od 14:00 do 24:00 hod.
13-0-0
28. RRTV/2018/263/bur: analýza kontinuální/MTV NETWORKS s.r.o./VH 1 Classic
European/22.1.2018/09:00-21:00
- Rada se seznámila s kontinuální analýzou programu VH 1 Classic European
provozovatele MTV NETWORKS s.r.o., IČ 2589 70 438, se sídlem na Strži 65/1702, 140
62 Praha 4, ze dne 22. ledna 2018 v čase od 9:00 do 21:00 hodin.
13-0-0
29. RRTV/2018/259/nej: Regionální televize s.r.o. - analýza kontinuálního úseku vysílání
programu regionalnitelevize.cz ze dne 9. února 2017, časového úseku 12.00 – 22.00
hodin.
- Rada se seznámila s monitoringem kontinuálního úseku vysílání programu
regionalnitelevize.cz provozovatele Regionální televize s. r. o. ze dne 9. února 2018,
časového úseku 12.00 – 22.00 hodin.
13-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své kompetence dané
§ 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního
vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a
v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen
„zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele vysílání Regionální televize CZ s.r.o., IČ:
24141372, sídlem Praha 1 - Nové Město, Navrátilova 666/7, PSČ 110 00, o podání
vysvětlení k jednotlivým typům audiovizuálních předělů využitých ve vysílání programu
regionalnitelevize.cz dne 9. února 2018, časovém úseku 12.00 – 22.00 hodin. Proč je v
pořadu Náš průmysl, ač byl provozovatelem v jeho vyjádření (č. j. RRTV/7518/2018-vra)
označen jako reklamní sdělení, přítomno logo programu? Proč není při prezentaci firem
Hartmann – Rico v časech 12:37, 16:37 a HAVEL & PARTNERS v čase 20:32, pokud se
jedná o reklamu, použito audiovizuální oddělení od ostatních částí vysílání stejně, jako
jsou odděleny reklamní spoty při vysílání běžného bloku obchodních sdělení? Proč
dochází k tomu, že v jednom případě je reklama oddělena zvukově-obrazovou znělkou s
motivem loga programu a je vysílána bez loga programu, v jiném případě znělkou s
nápisem Náš průmysl, přičemž reklama samotná je vysílána s přítomností loga, čímž
nepochybně dochází k matení diváka, kterému je tak znemožněna snadná a jednoznačná
identifikace reklamního vysílání? Proč je tento fakt posilován tím, že cyklus Mapa
úspěchu, ač se má jednat o reklamu, je zařazován v programovém přehledu na webu
provozovatele mezi běžné pořady? Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode
dne doručení této výzvy.
13-0-0
30. RRTV/2018/258/vis: Krajská nemocnice Liberec, a. s. - monitoring programu KNL TV
14.–15. ledna 2018
- Rada se seznámila s monitoringem vysílání programu KNL TV provozovatele Krajská
nemocnice Liberec, a. s. na základě záznamů vysílání ze dnů 14. a 15. ledna 2018
zapůjčených provozovatelem vysílání.
13-0-0

- 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 Krajská nemocnice Liberec, a. s., IČ:
27283933, sídlem: Husova 357/10, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec, doručovací
číslo: 460 63, o podání vysvětlení k technické kvalitě záznamů vysílání programu KNL TV
ze dnů 14. a 15. ledna 2018, které zapůjčil Radě na její písemnou výzvu, zda nekvalitní
zvuk zapůjčených záznamů odpovídá odvysílané podobě programu KNL TV. Rada
stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
13-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své 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 Krajská nemocnice Liberec, a. s., IČ:
27283933, sídlem: Husova 357/10, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec, doručovací
číslo: 460 63, o podání vysvětlení k obsahu záznamů vysílání programu KNL TV ze dnů
14. a 15. ledna 2018, které zapůjčil Radě na její písemnou výzvu, z jakého důvodu se ve
dnech 14. a 15. ledna 2018 odchýlil od programových podmínek deklarovaných v licenci
č. j. RRTV/3515/2016-SMU, sp. zn. 2016/827/SMU/Kra, ze dne 22. listopadu 2016, které
stanoví, že program bude obsahovat kromě dalšího „pořady o Liberci a Turnovu,
Libereckém kraji a turistické informace“. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní
ode dne doručení této výzvy.
13-0-0
31. RRTV/2018/252/kro: SATTURN HOLEŠOV spol. s r.o. / infokanály / analýza
kontinuálního vysílání / 14.-15. 1. 2018 /00-24 hod.
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s analýzou kontinuálního úseku
vysílání programu Infokanál: Boršice, Brusné, Březnice, Březová, D. Lhota, Halenkovice,
H. Lhota, Hřivinův Újezd, Hvozdná, Němčice, Neubuz, Ochoz u Tišnova, Podkopná
Lhota, Pozlovice, Prušánky, Racková, Roštín, Rusava, Snovídky, Spytihněv, Traplice,
Trnava, Veselá, Vysoké Pole, Zástřizly, Žlutava provozovatele SATTURN HOLEŠOV
spol. s r.o., ze dnů 14. a 15. ledna 2018 od 00.00 hod. do 24.00 hod.
13-0-0
- 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 SATTURN HOLEŠOV spol. s r.o., IČ: 46900250, sídlem Dlažánky 305,
Holešov, 769 01 okres Kroměříž (dále „obviněný“), řízení o přestupku z moci úřední pro
možné porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl
dopustit tím, že na písemnou výzvu Rady zapůjčil záznam informační smyčky programu
Infokanál Boršice ze dnů 14.–15. ledna 2018, který nebyl záznamem tohoto programu v
odvysílané podobě, a porušil tak povinnost uchovávat v odvysílané podobě a v náležité
technické kvalitě záznamy všech pořadů včetně dalších částí vysílání alespoň po dobu
30 dnů ode dne jejich vysílání a na písemnou výzvu je zapůjčit Radě.
12-0-1
- 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 (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném
znění, a na základě § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá
provozovatele vysílání SATTURN HOLEŠOV spol. s r.o., IČ: 46900250, sídlem Dlažánky

305, Holešov, 769 01 okres Kroměříž, o podání vysvětlení, z jakého důvodu Radě na její
žádost o zapůjčení všech infokanálů provozovaných na základě rozhodnutí č. j.
Ru/226/02/2619 ze dne 24. září 2002, ve znění pozdějších změn, ze dnů 14.–15. ledna
2018 v časovém úseku od 00:00 do 24.00 hodin, tj. z období dvou dnů, nezaslal záznamy
dle licenčních podmínek aktivních programů Infokanál Ochoz u T (Tišnova), Infokanál
Prušánky, Infokanál Zástřizly, Infokanál Podkopná Lhota a Infokanál Neubuz. Rada
stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
12-0-1
- 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 SATTURN HOLEŠOV spol. s
r.o., IČ: 46900250, sídlem Dlažánky 305, Holešov, 769 01 okres Kroměříž, na porušení
licenčních podmínek, kterého se dopustil tím, že stopáž rotující videotextové smyčky na
záznamu vysílání programu Infokanál Březnice ze dne 14. ledna 2018 od 00.00 do 24.00
hod. byla 40.18 minut, stopáž rotující videotextové smyčky na záznamu vysílání programu
Infokanál Březnice ze dne 15. ledna 2018 od 00.00 do 24.00 hod. byla 44.42 minut, stopáž
rotující videotextové smyčky na záznamu vysílání programu Infokanál Spytihněv ze dne
14. ledna 2018 od 00.00 do 24.00 hod. byla 5.59 minut a stopáž rotující videotextové
smyčky na záznamu vysílání programu Infokanál Spytihněv ze dne 15. ledna 2018 od
00.00 do 24.00 hod. byla 6.23 minut, přestože v licenčních podmínkách obou infokanálů
je uvedena stopáž videotextové smyčky v rozsahu 10–20 minut. Rada stanovuje lhůtu k
nápravě 30 dní ode dne doručení tohoto upozornění.
12-0-1
- 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 (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném
znění, a na základě § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá
provozovatele vysílání SATTURN HOLEŠOV spol. s r.o., IČ: 46900250, sídlem Dlažánky
305, Holešov, 769 01 okres Kroměříž, o podání vysvětlení, z jakého důvodu na žádost
Rady o zapůjčení záznamu vysílání programu Infokanál Halenkovice ze dnů 14.–15. 1.
2018 od 00.00 do 24.00 hod., tj. z období dvou dnů, zaslal dva záznamy, jejichž obsah
byl totožný, a o podání vysvětlení, z jakého důvodu na žádost Rady o zapůjčení záznamu
vysílání programu Infokanál Žlutava ze dnů 14.–15. 1. 2018 od 00.00 do 24.00 hod., tj. z
období dvou dnů, zaslal dva záznamy, jejichž obsah byl totožný, pokud licenční podmínky
obou infokanálů uvádějí, že premiérové vysílání proběhne každé pondělí, a vysílání ze
dne 15. 1. 2018 je právě pondělním, tj. premiérovým vysíláním. Rada stanovuje lhůtu k
podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
12-0-1
- 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 (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném
znění, a na základě § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá
provozovatele vysílání SATTURN HOLEŠOV spol. s r.o., IČ: 46900250, sídlem Dlažánky
305, Holešov, 769 01 okres Kroměříž, o podání vysvětlení, z jakého důvodu ve
videotextové smyčce zařazené do vysílání programu Infokanál Halenkovice ze dnů 14.–
15. 1. 2018 od 00.00 do 24.00 hod., tj. z období dvou dnů, v předělu s nápisem reklama
uvedena informace, že provozovatel Infokanálu Halenkovice nezodpovídá za obsah
uvedené reklamy, pokud dle § 32 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., stanovujícího
základní povinnosti provozovatelů vysílání a provozovatelů převzatého vysílání, je
provozovatel vysílání povinen provozovat vysílání vlastním jménem, na vlastní účet a na
vlastní odpovědnost a nést odpovědnost za obsah programů, a dále o podání vysvětlení,
jakým způsobem rozlišuje ve svém vysílání mezi reklamou a inzercí, pokud ve vysílání

Infokanálu Halenkovice z časového období 14.–15. ledna 2018 od 00.00 do 24.00 hod.
byl blok sdělení inzertního charakteru oddělen předělem s nápisem Reklama od dalšího
vysílání a při vysílání tohoto bloku nebylo na obrazovce přítomno logo programu, a dále
zda byla tato sdělení zařazená do vysílání Infokanálu Halenkovice za úplatu. Rada
stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
12-0-1
- 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 SATTURN HOLEŠOV spol. s r.o., IČ: 46900250, sídlem Dlažánky 305,
Holešov, 769 01 okres Kroměříž (dále „obviněný“), řízení o přestupku z moci úřední pro
možné porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. n) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se
mohl dopustit tím, že dne 14. ledna 201 na programu Infokanál Žlutava odvysílal v čase
9, 11 a 18 hodin videopořad Videokronika IV. čtvrtletí 2017 bez uvedení označení
televizního programu (loga).
12-0-1
32. RRTV/2018/261/nej: STAR - MONT Pardubice, s. r. o. - analýza kontinuálního úseku
vysílání infokanálů ze dnů 14.-15. ledna 2018.
- Rada se seznámila s analýzou kontinuálního úseku vysílání programů Informační kanál
Sezemice a Informační kanál Mladé Buky provozovatele STAR - MONT Pardubice, s. r.
o. z období 14. – 15. ledna 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 STAR - MONT Pardubice, s.
r. o., IČ 259 19 407, se sídlem Pardubice – Polabiny, Kpt. Bartoše 409/03, PSČ 530 09,
na porušení licenčních podmínek, neboť (1) stopáž textové smyčky na záznamu vysílání
programu Informační kanál Mladé Buky ze dnů 14. a 15. ledna 2018 měla délku trvání
pouze 1:20 minuty, ačkoliv licence předpokládá délku smyčky v rozmezí 15 – 20 minut a
(2) stopáž videopořadu na tomtéž záznamu měla délku trvání pouze 15:15 minuty, ačkoliv
licence předpokládá délku videopořadu v rozmezí 30 – 60 minut. Rada stanovuje lhůtu k
nápravě 60 dnů ode dne doručení upozornění.
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33. RRTV/2018/78/tic: Zpřístupňování televizního vysílání osobám se sluchovým a
zrakovým postižením v roce 2017
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s materiálem vyhodnocujícím
zpřístupňování televizního vysílání osobám se sluchovým a zrakovým postižením v roce
2017.
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- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané
ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č.
231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele Stanice O, a.s., IČ 26509911,
sídlem Karla Engliše 519/11, Praha 5, PSČ 150 00, na porušení § 32 odst. 2 zákona č.
231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že v roce 2017 na programech Óčko STAR (Gold)
a Óčko Expres nezpřístupnil alespoň 2 % vysílaných pořadů pro osoby se zrakovým
postižením, jelikož v roce 2017 na programech Óčko STAR (Gold) a Óčko Expres
nezpřístupnil pro osoby se zrakovým postižením žádné pořady. Rada stanovuje lhůtu k
nápravě do 31. prosince 2018, a to tak, aby na programech Óčko STAR a Óčko Expres

za celý kalendářní rok 2018 bylo zpřístupněno alespoň 2% vysílaných pořadů pro osoby
se zrakovým postižením.
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- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané
ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č.
231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele MTV NETWORKS s.r.o., IČ
28970438, sídlem Na strži 1702/65, Praha 4, PSČ 140 00, na porušení § 32 odst. 2
zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že v roce 2017 na programu Prima
Comedy Central neopatřil alespoň 15% vysílaných pořadů skrytými nebo otevřenými
titulky pro osoby se sluchovým postižením, jelikož v roce 2017 na programu Prima
Comedy Central opatřil skrytými nebo otevřenými titulky pro osoby se sluchovým
postižením 11 % odvysílaných pořadů. Rada stanovuje lhůtu k nápravě do 31. prosince
2018, a to tak, aby na programu Prima Comedy Central za celý kalendářní rok 2018 bylo
zpřístupněno alespoň 15 % vysílaných pořadů skrytými nebo otevřenými titulky pro osoby
se sluchovým postižením.
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34. RRTV/2017/756/had: Patron ca, s.r.o./Prima/16.4.2017/13:25:12 hodin/„ALAVIS“,
respektive „Inovo5“ - rozhodnutí
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada"), jakožto ústřední správní
úřad, v rámci své kompetence dané § 7 písm. a) a dle § 8a odst. 2 písm. d) 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, účinného v
době odvysílání obchodního sdělení (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“), a ustanovení § 45
zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (dále jen zákon č.
250/2016 Sb.), v platném znění, vydala dne 20. března 2018 následující rozhodnutí:
Obviněný zadavatel reklamy, Patron ca, s.r.o., IČ: 27113078, se sídlem Jakubská 647/2,
Staré Město, 110 00 Praha 1, se uznává vinným v souladu s § 8a odst. 2 písm. d) zákona
č. 40/1995 Sb. pro porušení povinnosti stanovené § 5d odst. 3 zákona č. 40/1995 Sb.,
neboť zadáním reklamy/teleshoppingu s motivem „ALAVIS“, respektive „Inovo5“,
odvysílané dne 16. dubna 2017 v čase 13:25:12 hodin na programu Prima, došlo k
porušení povinnosti, aby reklama, prostřednictvím které byl propagován doplněk stravy
Inovo5, obsahovala zřetelný text "doplněk stravy". V obchodním sdělení zřetelný text
absentuje. Přestože je dominantním obsahem obchodního sdělení inzerce veterinárních
přípravků, je zde i uveden opakovaný odkaz na přípravky, které svým složením odpovídají
přípravkům veterinárním, avšak jsou určeny lidem. Kategorizace těchto přípravků však
není uvedena. Rada dle ustanovení § 45 zákona č. 250/2016 Sb., rozhodla uložit
pachateli Patron ca, s.r.o., IČ: 27113078, se sídlem Jakubská 647/2, Staré Město, 110
00 Praha 1 za spáchání uvedeného přestupku trest ve formě napomenutí, kterým se
pachatel výslovně upozorňuje na důsledky svého protiprávního jednání, které mu hrozí v
případě opakování výše uvedeného protiprávního jednání, a to peněžitý trest. Pachateli
je možné v budoucnu uložit pokutu ve výši 2 000 000 Kč. V souladu s ustanovením § 95
odst. 1 zákona č. 250/2016, o odpovědnosti za přestupky, a § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb.
uložila Rada účastníku řízení povinnost uhradit paušální částku nákladů řízení ve výši 1
000,- Kč (slovy jedentisíckorun) na účet č. 3711-19223001/0710, variabilní symbol
2017758, úhrada nákladů je splatná do pěti pracovních dnů ode dne doručení tohoto
rozhodnutí.
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35. RRTV/2017/592/had: Salutem Pharma s.r.o./Parazitex/Prima/16.10.2016/od 13:28:51
hodin - rozhodnutí
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada"), jakožto ústřední správní
úřad, v rámci své kompetence dané § 7 písm. a) a § 8a odst. 2 písm. j) 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, účinných v době
odvysílání obchodního sdělení (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“), a ustanovení § 45
zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (dále jen zákon č.
250/2016 Sb.), v platném znění, a § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
vydala dne 20. března 2018 následující rozhodnutí: I. Obviněná společnost Salutem
Pharma s.r.o, IČ 03844013, sídlem Nádražní 1088, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, se
uznává vinnou ze spáchání přestupku porušením ustanovení 5d odst. 2 zákona č.
40/1995 Sb., dle čl. 7 odst. 3 a 4 písm. a) Nařízení EP a Rady (EU) č. 1169/2011, kterým
se stanoví, že informace o potravině nesmějí připisovat jakékoli potravině vlastnosti
umožňující zabránit určité lidské nemoci, zmírnit ji nebo ji vyléčit, ani na tyto vlastnosti
odkazovat, včetně související reklamy, kterého se dopustila zadáním obchodního sdělení
propagujícího doplněk stravy Parazitex, odvysílaného dne 16. října 2016 v čase 13:28:51
hodin na programu Prima, neboť z obsahu obchodního sdělení jednoznačně vyplývá, že
přípravek je určen k odstranění parazitů, konkrétně například tasemnice, či toxoplazmózy,
a tedy k vyléčení parazitárních onemocnění, případně prevenci následků spojených s
výskyty parazitů v lidském organismu. II. Rada dle ustanovení § 45 zákona č. 250/2016
Sb., rozhodla uložit pachateli Salutem Pharma s.r.o, IČ 03844013, sídlem Nádražní 1088,
Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek za spáchání uvedeného přestupku správní trest ve formě
napomenutí, kterým se pachatel výslovně upozorňuje na důsledky svého protiprávního
jednání, které mu hrozí v případě opakování výše uvedeného protiprávního jednání, a to
peněžitý trest. Pachateli je možné v budoucnu uložit pokutu ve výši 2 000 000 Kč. III. V
souladu s ustanovením § 95 odst. 1 zákona č. 250/2016, o odpovědnosti za přestupky, a
§ 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb. uložila Rada účastníku řízení povinnost uhradit paušální
částku nákladů řízení ve výši 1 000,- Kč (slovy jedentisíckorun) na účet č. 371119223001/0710, variabilní symbol 2017592, úhrada nákladů je splatná do pěti pracovních
dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí.
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36.
2015/1080/had/ČES:
ČESKÁ
LÉKÁRNA
HOLDING,
a.s./„Dr.
Max“/1.9.2015/10:04:20/Televize Barrandov/klamavá obchodní praktika - rozhodnutí
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada"), jakožto ústřední správní
úřad, v rámci své kompetence dané § 7 písm. a) a dle § 8a odst. 2 písm. b) 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, účinného v
době odvysílání obchodního sdělení (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“), a ustanovení § 45
zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (dále jen zákon č.
250/2016 Sb.), v platném znění, vydala dne 20. března 2018 následující rozhodnutí:
Obviněná společnost ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s., IČ: 28511298, sídlem
Palackého třída 924/105, Královo Pole, 612 00 Brno, se uznává vinnou ze spáchání
přestupku podle ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 40/1995 Sb., kterého se
dopustila tím, že zadala reklamní spot „Dr. Max“, premiérově odvysílaný dne 1. září 2015
v čase 10:04:20 na programu Televize Barrandov, který je nekalou obchodní praktikou,
ve spojení s § 5 odst. 1 písm. b) a d) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, dle
kterého je obchodní praktika klamavá dle § 5 odst. 1 písm. b), je-li důležitý údaj sám o
sobě pravdivý, ale může uvést spotřebitele v omyl vzhledem k okolnostem a
souvislostem, za nichž byl užit, a § 5 odst. 1 písm. d), vede-li způsob prezentace výrobku
či služby, včetně srovnávací reklamy, nebo jejich uvádění na trh k záměně s jinými
výrobky či službami, nebo rozlišovacími znaky jiného podnikatele. K porušení uvedených
ustanovení došlo deklarací léčebných účinků produktu Urinal MEDICAL při onemocnění
infekcí močových cest ("Urinal medical, na léčbu infekcí močových cest."), ačkoliv se
nejedná o humánní léčivý přípravek, ale o zdravotnický prostředek. Přípravek je v reklamě
stavěn na úroveň léčiv, čímž může být spotřebitel uveden v omyl. Ze strany spotřebitele
může dojít k záměně přípravku za léčivo. Rada dle ustanovení § 45 zákona č. 250/2016
Sb. rozhodla uložit pachateli ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s., IČ: 28511298, sídlem
Palackého třída 924/105, Královo Pole, 612 00 Brno, za spáchání uvedeného přestupku

trest ve formě napomenutí, kterým se pachatel výslovně upozorňuje na důsledky svého
protiprávního jednání, které mu hrozí v případě opakování výše uvedeného protiprávního
jednání, a to peněžitý trest. Pachateli je možné v budoucnu uložit pokutu ve výši 5 000
000 Kč. V souladu s ustanovením § 95 odst. 1 zákona č. 250/2016, o odpovědnosti za
přestupky, a § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb. uložila Rada účastníku řízení povinnost uhradit
paušální částku nákladů řízení ve výši 1 000,- Kč (slovy jedentisíckorun) na účet č. 371119223001/0710, variabilní symbol 20151080, úhrada nákladů je splatná do pěti
pracovních dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí.
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37. RRTV/2017/441/had: Reklama/teleshopping na produkt KARDIOFIT - spojené řízení rozhodnutí
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada"), jakožto ústřední správní
úřad, v rámci své kompetence dané § 7 písm. a) a § 8a odst. 2 písm. j) a § 8a odst. 2
písm. b) 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, účinných v době odvysílání obchodního sdělení (dále jen „zákon č. 40/1995
Sb.“), a ustanovení § 45 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o
nich (dále jen zákon č. 250/2016 Sb.), v platném znění, a § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, vydala dne 20. března 2018 následující rozhodnutí: I. Rada pro
rozhlasové a televizní vysílání podle ustanovení § 140 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.,
správního řádu, tímto spojuje z moci úřední správní řízení vedená se společností
JANKAR PROFI, s.r.o., IČ: 25868128, se sídlem Čeladná 262, okres Frýdek-Místek, PSČ
73912, pod sp. zn. RRTV/2017/441/had. a sp. zn. RRTV/2017/443/had do jednoho
společného řízení nadále vedeného pod sp. zn. RRTV/2017/441/had. II. Obviněná
společnost JANKAR PROFI, s.r.o., IČ: 25868128, se sídlem Čeladná 262, okres FrýdekMístek, PSČ 73912 se uznává vinným ze spáchání přestupku podle ustanovení § 5d odst.
2 zákona č. 40/1995 Sb., dle čl. 7 odst. 3 a 4 písm. a) Nařízení EP a Rady (EU) č.
1169/2011, kterým se stanoví, že informace o potravině nesmějí připisovat jakékoli
potravině vlastnosti umožňující zabránit určité lidské nemoci, zmírnit ji nebo ji vyléčit, ani
na tyto vlastnosti odkazovat, včetně související reklamy (teleshoppingu), a to zadáním
reklamy/teleshoppingu na produkt KARDIOFIT proti civilizačním nemocem, odvysílané
dne 17. prosince 2016 v čase 13:53:07 hodin na programu NOVA, neboť v obchodním
sdělení je propagován účinek produktu ve vztahu k civilizačním chorobám a
kardiovaskulárním problémům, konkrétně pak jejich předcházení, čímž je deklarován
preventivní účinek potraviny, a ze spáchání přestupku podle ustanovení § 2 odst. 1 písm.
b) zákona č. 40/1995 Sb., a to zadáním reklamy/teleshoppingu KARDIOFIT proti
civilizačním nemocem a MAGNESIUM biokomplex, odvysílané dne 17. prosince 2016 v
čase 13:53:07 hodin na programu NOVA, která je nekalou obchodní praktikou podle
zvláštního předpisu, tj. podle ustanovení § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 634/1992 Sb., o
ochraně spotřebitele, protože v obchodním sdělení je deklarováno, že dostupnost
magnesia v běžných potravinách je nízká. Tendenčně je sděleno následující: „Hořčík je
v naší běžné stravě obsažen velmi málo, obsahují ho ve větším množství některé
specifické plodiny, které kvantifikovaně nemáme ve stravě příliš často, například mák
nebo mandle, ořechy, čočka nebo některé luštěniny a jinak moc není“, přičemž dle
odborné literatury je hořčík běžně zastoupen zejména v listové zelenině, živočišných
bílkovinách a ořechách. Uvedenými sděleními mohl být divák uveden v omyl o výhodách
nabízeného produktu, resp. o výskytu hořčíku a jeho dostupnosti, a to v kontextu
vyzdvižení kvalit doplňku stravy, který měl v běžné potravě nedostatečně zastoupený
hořčík doplnit. Spotřebitel tak mohl učinit rozhodnutí o koupi produktu, které by jinak
neučinil. III. Rada dle ustanovení § 45 zákona č. 250/2016 Sb. rozhodla uložit pachateli
JANKAR PROFI, s.r.o., IČ: 25868128, se sídlem Čeladná 262, okres Frýdek-Místek, PSČ
73912 za spáchání uvedeného přestupku správní trest ve formě napomenutí, kterým se
pachatel výslovně upozorňuje na důsledky svého protiprávního jednání, které mu hrozí v
případě opakování výše uvedeného protiprávního jednání, a to peněžitý trest. Pachateli

je možné v budoucnu uložit pokutu ve výši 5 000 000 Kč za porušení § 2 odst. 1 písm. b)
zákona č. 40/1995 Sb., respektive 2 000 000 Kč v případě porušení § 5d odst. 2 zákona
č. 40/1995 Sb. IV. V souladu s ustanovením § 95 odst. 1 zákona č. 250/2016, o
odpovědnosti za přestupky, a § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb. uložila Rada účastníku řízení
povinnost uhradit paušální částku nákladů řízení ve výši 1 000,- Kč (slovy jedentisíckorun)
na účet č. 3711-19223001/0710, variabilní symbol 2017441, úhrada nákladů je splatná
do pěti pracovních dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí.
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38.
RRTV/2018/120/loj:
Regionální
televize_regionalnitelevize.cz_září
2017_CENTROPOL ENERGY_podání vysvětlení
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele Regionální televize CZ s. r.
o. č.j. RRTV/7518/2018-vra na základě jakých smluvních ujednání byla v pořadu Náš
průmysl odvysílaném na programu regionalnitelevize.cz dne 13. 9. 2017 od 12:33:48 hod.
prezentována energetická spoelčnost CENTROPOL ENERGY, a. s.
13-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své kompetence dané
§ 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního
vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a
v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen
„zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele vysílání Regionální televize CZ s.r.o., IČ:
24141372, sídlem Praha 1 - Nové Město, Navrátilova 666/7, PSČ 110 00, o podání
vysvětlení k jednotlivým typům audiovizuálních předělů využitých ve vysílání programu
regionalnitelevize.cz dne 13.9.2017 v čase od 12:33 do 12:49 hodin. Co tyto předěly
označují/oddělují? Proč je v pořadu Náš průmysl, ač je provozovatelem označen jako
reklamní sdělení, přítomno logo programu? Proč není přítomno řádné oddělení
reklamního sdělení Náš průmysl na jeho konci tak, jak provozovatel tvrdil ve svém
vysvětlení ze dne 23. 2. 2018? Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne
doručení této výzvy.
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39. RRTV/2018/140/kus: TETA s.r.o. - Infokanál TETA - vysvětlení - obrazová kvalita
vysílání
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele TETA s.r.o., IČ: 47785781,
se sídlem Klíšská 977/77, 400 01, Ústí nad Labem, k záznamům vysílání programu
Infokanál TETA ze dnů 1. a 2. října 2017, zapůjčeným Radě na její výzvu, jestli technická
kvalita zapůjčených záznamů odpovídá odvysílané podobě programu, zejména jestli
obrazové rozlišení zapůjčeného záznamu 640x480 bodů odpovídá nativnímu
obrazovému rozlišení vysílaného programu.
13-0-0
40. 2016/1164/RUD/CET: TV Nova s.r.o./NOVA/Ordinace v růžové zahradě
2/15.11.2016/od 20:20 hodin - nepatřičně zdůrazněný PP Innogy - 500 000 Kč - rozsudek
MS
- Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 24. ledna 2018, č.j.
5A 183/2017, kterým byla zamítnuta žaloba provozovatele televizního vysílání TV Nova
s.r.o., IČ: 45800456, se sídlem Kříženeckého nám. 1078/5, 152 00 Praha 5, proti
rozhodnutí Rady ze dne 18. července 2017, č.j. RRTV/11218/2017-rud, sp.zn.
2016/1164/RUD/CET, kterým byla tomuto provozovateli uložena pokuta ve výši 500 000
Kč za porušení ustanovení § 53a odst. 2 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se
dopustil odvysíláním pořadu Ordinace v růžové zahradě 2 dne 15. listopadu 2016 od
20:20 hodin na programu Nova, neboť tento pořad nepatřičně zdůrazňoval umístěný
produkt Innogy (scéna v čase 00:46:58- 00:47:46 od začátku pořadu), který byl
neopodstatněně zmiňován nad rámec dějového kontextu s cílem na produkt upozornit a
vzbudit divákův zájem o produkt a rovněž byl zdůrazňován i obrazovými prostředky (detail

vyúčtování bez zjevného dramaturgicko-režijního opodstatnění). Umístěný produkt
Innogy nebyl součástí či kulisou děje, ale naopak ústředním a jediným motivem scénky.
Účelem rozhovoru probíhajícího mezi hlavními aktéry scény bylo zmínění společnosti
Innogy a jejich služeb.
13-0-0
41. 2015/566/RUD/ČES: ČESKÁ TELEVIZE/ČT Sport/Hokejové studio/7.5.2015/od 12:00
hodin/nepatřičně zdůrazněný PP - McDonald's - 350 000 Kč - rozsudek NSS
- Rada se seznámila s rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 28. února 2018,
č.j. 7 As 59/2017, kterým byl zrušen rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 16. ledna
2017, č.j. 10A 11/2016, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady ze dne 20. října 2015, sp.
zn. 2015/566/RUD/ČES, č.j. RRTV/3903/2015-RUD, jímž byla provozovateli televizního
vysílání Česká televize, IČ 00027383, sídlem Praha 4 – Kavčí hory, PSČ 140 70, uložena
pokuta dle § 60 odst. 1 písm. k) zákona č. 231/2001 Sb., ve výši 350 000 Kč pro porušení
§ 53a odst. 2 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil odvysíláním pořadu
Hokejové poledne dne 7. května 2015 v čase 12:00 hodin na programu ČT sport,
respektive nepatřičně zdůrazněným umístěním produktu McDonalds.
13-0-0
42. 2013/928/RUD/FTV: FTV Prima, spol. s r.o./Prima love/změna licenčních podmínek úprava časového rozsahu vysílání, programové skladby a podílu evropských děl ve
vysílání - usnesení MS
- Rada se seznámila s usnesením Městského soudu v Praze ze dne 28. února 2018, č.j.
9A 321/2014, který bylo zastaveno řízení o žalobě provozovatele vysílání FTV Prima, spol
.s r.o., IČ 48115908, sídlem Na Žertvách 24/132, Praha 8, proti rozhodnutí Rady ze dne
17. června 2014, č.j. RUD/2302/2014, sp.zn. 2013/940/KOZ/FTV a č.j. RUD/2237/2014,
sp.zn. 2013/928/RUD/FTV, jimiž Rada rozhodla o neudělení souhlasu se změnou
licenčních podmínek licence k provozování televizního vysílání programu Prima love
sp.zn. 2009/965/KOZ/FT a licence k provozování televizního vysílání programu Prima
love sp.zn. 2008/364/cun/FTV, v části týkající se změny licenčních podmínek
stanovujících podíl vysílacího času vyhrazeného vysílání evropské tvorby.
13-0-0
43. RRTV/2018/262/bur: AMC Networks Central Europe s.r.o./SPORT3/programové
schéma pro rok 2018
- Rada se seznámila s informací o programovém schématu vysílání programu SPORT3
pro rok 2018 provozovatele vysílání AMC Networks Central Europe s.r.o.
13-0-0
44. RRTV/2018/264/loj: Doporučení Evropské komise pro efektivní boj proti
nezákonnému obsahu online
- Rada se seznámila s Doporučením Evropské komise pro efektivní boj proti
nezákonnému obsahu online ze dne 1. března 2018.
13-0-0
45. RRTV/2018/265/loj: Vývoj evropského mediálního prostoru za čtvrté čtvrtletí
kalendářního roku 2017
- Rada se seznámila s přehledem vývoje evropského mediálního prostoru za čtvrté
čtvrtletí kalendářního roku 2017
13-0-0
46. RRTV/2017/1055/kus: Revy HB - REGIONVYSOCINA - vysvětlení - info o dohledu
Rady
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením poskytovatele Revy HB, s. r. o., IČ
05251320, se sídlem U Šlapanky 3569, 580 01 Havlíčkův Brod, jakým způsobem plní
povinnost plynoucí z § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 132/2010 Sb., konkrétně jakým
způsobem umožňuje příjemcům služby REGIONVYSOCINA.CZ, umístěné na

internetové adrese http://www.regionvysocina.cz/, snadný, přímý a trvalý přístup k
informaci o tom, že orgánem dohledu nad poskytováním audiovizuálních mediálních
služeb na vyžádání je Rada.
13-0-0
47.
RRTV/2018/253/chr:
Středisko
společných
činností
AV
ČR,
v.v.i./VideoJournal/www.videojournal.cz/analýza
- Rada se seznámila s analýzou audiovizuální mediální služby na vyžádání VideoJournal
poskytované Středisko společných činností AV ČR, v.v.i.
13-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané
ustanovením § 4 odst. 1 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách
na vyžádání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 132/2010 Sb.), v platném znění,
a na základě § 137 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá poskytovatele Středisko
společných činností AV ČR, v.v.i., IČ: 604 57 856, se sídlem Praha 1, Národní 1009/3,
PSČ 110 00, o podání vysvětlení, jakým způsobem je prostřednictvím služby
VideoJournal umístěné na adrese www.videojournal.cz vykonávána hospodářská
činnost. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 20 dní ode dne doručení výzvy.
13-0-0
48. RRTV/2018/276/mra: Monitoring vybraných audiovizuálních mediálních služeb na
vyžádání metodou aktivního screeningu v souvislosti s volbami do PS Parlamentu ČR
v roce 2017
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila se zprávou o monitoringu
vybraných audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání prostřednictvím tzv.
screeningu v období 9. až 23. října 2017, který byl zaměřený na přítomnost obsahů
týkajících se říjnových voleb (2017) do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.
13-0-0
49. RRTV/2018/277/kod: nominace člena Rady Akreditačního úřadu
- Rada se seznámila se zněním dopisu ministra školství, mládeže a tělovýchovy ve věci
nominace člena Rady Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství a nenavrhuje
žádného kandidáta
13-0-0
50. 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.
12-0-0
51. RRTV/2018/275/kod: Pozvánka na schůzi volebního výboru PS PČR
- Rada se seznámila s pozvánkou na 5. schůzi volebního výboru Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR.
13-0-0
52. 2014/265/RUD/end: endala s.r.o./Colacoll/reklama/ŠLÁGR TV/20.12.2013/od 11:32:08
hodin - klamavá obchodní praktika - 400 000 Kč
- Rada se seznámila se žádostí společnosti endala s.r.o., IČ 29006104, sídlem
Hradčanské náměstí 61/11, Praha 1, o schválení splátkového kalednáře pro úhradu
pokuty ve výši 400 000 Kč, která jí byla uložena rozhodnutím Rady ze dne 17. června
2014, sp.zn. 2014/628/RUD/end, č.j. RUD/2389/2014.
10-0-0
- Rada schvaluje žádost společnosti endala s.r.o., IČ 29006104, sídlem Hradčanské
náměstí 61/11, Praha 1, o splátkový kalendář pro úhradu pokuty ve výši 400 000 Kč, která
jí byla uložena rozhodnutím Rady ze dne 17. června 2014, sp.zn. 2014/628/RUD/end, č.j.

RUD/2389/2014, a to tak, že úhrada pokuty proběhne ve čtyřech měsíčních splátkách,
každá ve výši 100 000 Kč, přičemž první splátka bude uhrazena do 30. dubna 2018.
10-0-0
ověřovatel:
P. Bartoš

