Zápis z 8. zasedání 2017, konaného dne 25. 4. 2017
Přítomni: Bezouška, Burketová, Jaklová, Jehlička, Kasalová, Krejčí, Mencl, Novák,
Poledníček, Richterová, Svoboda, Zvěřinová
Omluveni:
Ověřovatel: Bartoš

1. RRTV/2017/420/bla: Schválení programu 8. zasedání
- Rada schvaluje program ve znění projednaných změn
12-0-0
2. 2016/687/zab: Licenční řízení/RV/Blatná 89,7 MHz / 100 W - veřejné slyšení od 13,30
hodin
- Rada na veřejném slyšení v řízení o udělení licence k provozování rozhlasového
vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Blatná
89,7 MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 13 53 06 / 49 25 44 projednala se žadatelem
otázky týkající se jeho programové skladby.
9-0-0
3. RRTV/2017/253/smu: T-Mobile Czech Republic a.s. / T-Mobile Info / TV - kabelové
systémy; řízení o udělení licence; nařízené ústní jednání dne 25. dubna 2017, ve 13:40
hodin
- Rada dle ustanovení § 25 zákona č. 231/2001 Sb. uděluje právnické osobě,
společnosti T- Mobile Czech Republic a.s., IČ: 64949681, se sídlem: Tomíčkova
2144/1, Chodov, 148 00 Praha, licenci k provozování televizního vysílání šířeného
prostřednictvím kabelových systémů, na 12 let; označení (název) programu: T-Mobile
Info; základní programová specifikace: Program zaměřený na propagaci vlastního
televizního vysílání, výrobků a služeb společnosti provozovatele vysílání zábavnou
formou; územní rozsah vysílání: Česká republika, katastrální území České republiky
podle vyhlášky č. 412/2008 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s
přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, v platném znění a
všechny okresy podle zákona č. 36/1960 Sb., o územním členění státu, v platném
znění; časový rozsah vysílání: 24 hodin denně, hlavní jazyk vysílání: český jazyk; v
rozsahu dle žádosti ze dne 8. března 2017 č.j. RRTV/4840/2017-vra a ve znění jejího
doplnění a upřesnění č.j. RRTV/6860/2017-vra doručeného dne 12. dubna 2017 a č.j.
RRTV/7084/2017-vra dne 20. dubna 2017.
9-0-0
4. 2016/1060/zab: Licenční řízení/RV/ Praha 101,6 MHz / 100 W - veřejné slyšení od
13:50
- Rada na veřejném slyšení v řízení o udělení licence k provozování rozhlasového
vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Praha
Výtoň 101,6 MHz / 100 W projednala se žadatelem otázky týkající se jeho programové
skladby.
10-0-0
5. RRTV/2017/368/spm: TUTY Broadcasting, a.s./TUTY/TV - licenční řízení pro televizní
vysílání - vysílače - NÚJ 14:00
- Rada uděluje společnosti TUTY Broadcasting, a.s., IČO: 05883121, se sídlem
Werichova 1145/33, Hlubočepy, 152 00 Praha 5, dle § 25 zákona č. 231/2001 Sb.
licenci k provozování celoplošného zemského digitálního televizního vysílání šířeného
prostřednictvím vysílačů na 12 let; název (označení) programu: TUTY; základní
programová specifikace: tematický televizní program zaměřený převážně na dětského a

mladistvého diváka se zaměřením na pořady určené dětem a mladistvým převážně
vyráběné v USA, Japonsku a v jiných asijských zemích; územní rozsah vysílání: Česká
republika; hlavní jazyk vysílání: český jazyk; časový rozsah vysílání: 24 hodin denně; v
rozsahu dle žádosti doručené dne 27. března 2017, č.j. RRTV/6014/2017-vra a
doplněním žádosti doručeném dne 19. dubna 2017, č.j. RRTV/7093/2017-vra.
10-0-0
6. RRTV/2017/369/spm: TUTY Broadcasting, a.s./TUTY/TV - licenční řízení pro televizní
vysílání - družice - NÚJ 14:05
- Rada uděluje společnosti TUTY Broadcasting, a.s., IČO: 05883121, se sídlem
Werichova 1145/33, Hlubočepy, 152 00 Praha 5, podle § 25 zákona č. 231/2001 Sb.,
licenci k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím družice na 12 let;
označení (název) programu: TUTY; základní programová specifikace: tematický
televizní program zaměřený převážně na dětského a mladistvého diváka se zaměřením
na pořady určené dětem a mladistvým převážně vyráběné v USA, Japonsku a v jiných
asijských zemích; časový rozsah vysílání: 24 hodin denně; hlavní jazyk vysílání: český;
výčet států, na jejichž území má být vysílání zcela nebo převážně směřováno: Česká
republika, Slovenská republika, v rozsahu dle žádosti doručené dne 27. března 2017,
č.j. RRTV/6015/2017-vra a doplnění žádosti doručeném dne 19. dubna 2017, č.j.
RRTV/7092/2017-vra.
10-0-0
- Rada informuje dle § 18 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., o udělení licence TUTY
Broadcasting, a.s., IČO: 05883121, se sídlem Werichova 1145/33, Hlubočepy, 152 00
Praha 5, k televiznímu vysílání programu TUTY se základní programovou specifikací:
tematický televizní program zaměřený převážně na dětského a mladistvého diváka se
zaměřením na pořady určené dětem a mladistvým převážně vyráběné v USA, Japonsku
a v jiných asijských zemích, šířeného prostřednictvím družice, regulační orgán
členského státu Evropské unie, na jehož území je televizní vysílání zcela nebo
převážně směřováno, tj.: Slovenskou republiku.
10-0-0
7. RRTV/2017/367/spm: TUTY Broadcasting, a.s./TUTY/TV - licenční řízení pro televizní
vysílání - zvláštní přenosové systémy - internet - NÚJ od 14:10
- Rada uděluje společnosti TUTY Broadcasting, a.s., IČO: 05883121, se sídlem
Werichova 1145/33, Hlubočepy, 152 00 Praha 5, podle § 25 zákona č. 231/2001 Sb.,
licenci k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím zvláštních
přenosových systémů na 12 let; označení (název) programu: TUTY; základní
programová specifikace: tematický televizní program zaměřený převážně na dětského a
mladistvého diváka se zaměřením na pořady určené dětem a mladistvým převážně
vyráběné v USA, Japonsku a v jiných asijských zemích; časový rozsah vysílání: 24
hodin denně; hlavní jazyk vysílání: český; výčet států, na jejichž území má být vysílání
zcela nebo převážně směřováno: Česká republika a Slovenská republika; identifikace
přenosového systému: dálkový přístup - internet; informace o přístupu k vysílání:
www.tuty.tv; v rozsahu dle žádosti doručené dne 27. března 2017, č.j.
RRTV/6016/2017-vra a doplnění žádosti doručeném dne 19. dubna 2017, č.j.
RRTV/7091/2017-vra.
10-0-0
- Rada informuje dle § 18 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., o udělení licence společnosti
TUTY Broadcasting, a.s., IČO: 05883121, se sídlem Werichova 1145/33, Hlubočepy,
152 00 Praha 5, k televiznímu vysílání programu TUTY se základní programovou
specifikací: tematický televizní program zaměřený převážně na dětského a mladistvého
diváka se zaměřením na pořady určené dětem a mladistvým převážně vyráběné v USA,
Japonsku a v jiných asijských zemích, šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových

systémů, regulační orgán členského státu Evropské unie, na jehož území je televizní
vysílání zcela nebo převážně směřováno, tj.: Slovenskou republiku.
10-0-0
8. RRTV/2017/161/had: Hyundai Motor Czech s.r.o./O („Óčko“)/9.1.2017/6.17.02
hod./reklama na Hyundai i30-DOKAZOVÁNÍ - 14:15
- Rada v rámci správního řízení spis. zn. RRTV/2017/161/had provedla důkaz
zhlédnutím záznamu reklamy propagující automobil Hyundai i30, odvysílané na
programu O („Óčko“) dne 9. ledna 2017 v čase 6:17:02 hod.
10-0-0
9.
RRTV/2017/145/had:
Regionální
televize
CZ
s.r.o./
Lottoland/regionalnitelevize.cz/8.1.2017/21:21:34 hodin-Dokazování 14:20
- Rada v rámci správního řízení spis. zn. RRTV/2017/145/had provedla důkaz
zhlédnutím záznamu reklamy Lottoland, propagující hazardní hry, která byla odvysílána
dne 8. 1. 2017 od 21:21:34 hodin na programu regionalnitelevize.cz.
10-0-0
10.
2016/1074/had/Nat:
Naturprodukt
CZ
spol.
s
r.
o./
Televize
Barrandov/4.3.2016/17:13:06
hodin/Dolgit
krém“/absence
léčivé
látkyDOKAZOVÁNÍ_14:25
- Rada v rámci správního řízení spis. zn. 2016/1074/had/Nat provedla důkaz
zhlédnutím záznamu obchodního sdělení/označení sponzora „Dolgit krém“, premiérově
odvysílaného dne 4. března 2016 v čase 17:13:06 hodin na programu Televize
Barrandov.
10-0-0
11. 2016/917/zab: Licenční řízení/RV/Uherský Brod město 96,7 MHz / 100 W rozhodnutí o udělení licence
- Rada uděluje společnosti MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 26765586, se sídlem
Koperníkova 6/794, 120 00 Praha-Vinohrady, podle § 18 zákona č. 231/2001 Sb. licenci
k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů se souborem technických
parametrů Uherský Brod město 96,7 MHz / 100 W pro program Rádio BLANÍK na dobu
8 let, nejdéle však do 10. října 2025
12-0-0
12. 2016/915/zab: Licenční řízení/RV/Uherské Hradiště 4 101,4 MHz / 100 W - rozhodnutí
o udělení licence
- Rada uděluje společnosti MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 26765586, se sídlem
Koperníkova 6/794, 120 00 Praha-Vinohrady, podle § 18 zákona č. 231/2001 Sb. licenci
k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů se souborem technických
parametrů Uherské Hradiště 4 101,4 MHz / 100 W pro program Rádio BLANÍK na dobu
8 let, nejdéle však do 10. října 2025
12-0-0
13. RRTV/2017/271/str: MEDIA BOHEMIA, a.s./City 93.7 FM/RV/změna licence § 21 odst.
1 písm. a) - udělení souhlasu
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v souladu s ustanovením §
5 písm. b) a § 21 odst. 1 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 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 City 93.7 FM (licence č.j. Ru/183/97)
podle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně názvu

programu na nový název Hitrádio City 93.7 FM, neboť tato změna by nevedla k
neudělení licence na základě veřejného slyšení.
11-0-0
14. RRTV/2017/210/blu: RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o./KISS HÁDY/RV/změna
licence § 21 odst. 1 písm. a) a d) - rozhodnutí
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v souladu s ustanovením §
5 písm. b) a § 21 odst. 1 písm. a) a d) 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:
I. Rada uděluje provozovateli RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o. IČ: 291 31 901,
se sídlem Říčanská 2399/3, Vinohrady, 101 00 Praha 10, souhlas se změnou
skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání
programu KISS HÁDY (licence č.j. Ru/11/99) podle § 21 odst. 1 písm. a) a d) zákona č.
231/2001 Sb., spočívající ve změně názvu programu na nový název KISS, ve změně
programového schématu a ve změně hudebního formátu programu, neboť tyto změny
by nevedly k neudělení licence na základě veřejného slyšení. II. Rada neuděluje
provozovateli RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o. IČ: 291 31 901, se sídlem
Říčanská 2399/3, Vinohrady, 101 00 Praha 10, souhlas se změnou skutečností
uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu KISS
HÁDY (licence č.j. Ru/11/99) podle § 21 odst. 1 písm. a) a d) zákona č. 231/2001 Sb.,
souhlas se změnou licenčních podmínek, spočívající ve změně podílu mluveného slova
ve vysílání, neboť daná změna by vedla k neudělení licence na základě veřejného
slyšení. Aktuální a platné znění licenčních podmínek programu tvoří přílohu tohoto
rozhodnutí.
11-0-0
15. RRTV/2017/211/blu: RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o./Kiss jižní
Čechy//RV/změna licence § 21 odst. 1 písm. a) a d) - rozhodnutí
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v souladu s ustanovením §
5 písm. b) a § 21 odst. 1 písm. a) a 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: I. Rada uděluje provozovateli RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o.
IČ: 291 31 901, se sídlem Říčanská 2399/3, Vinohrady, 101 00 Praha 10, souhlas se
změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání
programu Kiss jižní Čechy (licence č.j. Ru/280/00) podle § 21 odst. 1 písm. a) a d)
zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně názvu programu na nový název KISS a
ve změně programového schématu, neboť tyto změny by nevedly k neudělení licence
na základě veřejného slyšení. II. Rada neuděluje provozovateli RADIO UNITED
BROADCASTING s.r.o. IČ: 291 31 901, se sídlem Říčanská 2399/3, Vinohrady, 101 00
Praha 10, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování
rozhlasového vysílání programu Kiss jižní Čechy (licence č.j. Ru/280/00) podle § 21
odst. d) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně podílu mluveného slova ve
vysílání, neboť požadovaná změna by vedla ke změně základní programové
specifikace. Aktuální a platné znění licenčních podmínek programu tvoří přílohu tohoto
rozhodnutí.
12-0-0
16. 2016/272/zab/JOE: JOE Media s.r.o./HEY Radio/RV/ změna licence § 21 odst. 1.
písm b) - Frýdek-Místek z 90,6 MHz - změna kmitočtu na 90,7 MHz / 50 W - rozhodnutí
- Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21
odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. přijala ve věci žádosti provozovatele JOE Media s.r.o.
IČ: 26152002, se sídlem Praha 412, Branišovská 187/16, PSČ 143 00 o změně

skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání
programu HEY Radio (licence sp. zn.: 2012/90/zab), a to o změně územního rozsahu
vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve změně kmitočtu 90,6 MHz /
100 W na stanovišti Frýdek Místek, toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli JOE
Media s.r.o. IČ: 26152002, se sídlem Praha 412, Branišovská 187/16, PSČ 143 00
souhlas ke změně skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování
rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu HEY Radio (licence sp. zn.:
2012/90/zab), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických
parametrů spočívající ve změně kmitočtu 90,6 MHz / 100 W na kmitočet 90,7 MHz / 50
W, stanoviště Frýdek Místek 1, souřadnice WGS 84: 18 21 20 / 49 41 24.
12-0-0
17. RRTV/2017/155/str: NONSTOP s.r.o./Rádio Krokodýl/RV - ukončení vysílání na
kmitočtu Dačice 98,5 MHz / 250 W
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) na základě ustanovení § 5
písm. a) a b) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání
a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.) a podle
ustanovení § 66 odst. 2 a ustanovení § 76 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v
platném znění (dále jen zákon č. 500/2004 Sb), vydala dne 25. dubna 2017 toto
usnesení: Správní řízení se společností NONSTOP, s.r.o., IČ: 49447530, se sídlem M.
Hűbnerové 12, PSČ 621 00 Brno o odnětí licence (č.j. FOL/3695/2014, sp. zn.
2014/43/zab ze dne 30.9.2014), vedené dle § 63 odst. 2 písm. a) zákona č. 231/2001
Sb., se dle § 66 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. zastavuje, neboť právo, jehož se řízení
týká, zaniklo
11-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) podle ustanovení § 154
správního řádu osvědčuje, že provozovateli NONSTOP, s.r.o., IČ: 49447530, se sídlem
M. Hűbnerové 12, PSČ 621 00 Brno, podle ustanovení § 24 písm. f) zákona č. 231/2001
Sb. zanikla ke dni 22. března 2017, na základě žádosti doručené Radě dne 22. března
2017 (č.j. 5622/2017), platnost licence k provozování rozhlasového vysílání programu
Rádio Krokodýl prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Dačice
98,5 MHz / 250 W, souřadnice WGS 84: 15 26 44 / 49 04 30, udělená rozhodnutím
Rady č.j. FOL/3695/2014, sp. zn. 2014/43/zab ze dne 30.9.2014. Podle ustanovení § 24
písm. f) zákona č. 231/2001 Sb. zaniká platnost licence dnem, ke kterému provozovatel
vysílání s licencí požádal o ukončení vysílání.
12-0-0
18. RRTV/2017/405/hak: LONDA, spol. s r. o. / RÁDIO IMPULS, 13.3. 2017, 00:00 - 24:00
hodin, analýza
- Rada se seznámila s analýzou programu RÁDIO IMPULS, provozovatele LONDA,
spol. s r.o ., z pondělí 13. 3. 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.
12-0-0
19. RRTV/2017/401/hak: První rozhlasová, s.r.o. / Oldies rádio, 28.3. 2017, 00:00 - 24:00
hodin, analýza
Rada se seznámila s analýzou programu Oldies rádio provozovatele První
rozhlasová, s.r.o. z úterý 28.3. 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
12-0-0
20. RRTV/2017/397/jum: Různí provozovatelé / Souhrn podání 8/2017 rozhlas
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila se stížností (č. j.
RRTV/6271/2017-vra) na dva vstupy odvysílané v ranním vysílání programu Český

rozhlas Radiožurnál dne 22. 3. 2017, jež se týkaly pokuty udělené Evropskou komisí
SZIF a se stížností (č. j. RRTV/6625/2017-vra) na pořad Pro a proti odvysílaný dne 24.
3. 2017 na programu Český rozhlas Plus, který se věnoval rehabilitaci Hartumta Tautze.
12-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s analýzou (1) dvou vstupů
odvysílaných v ranním vysílání (od 6:02 a 6:39 hod.) na programu Český rozhlas
Radiožurnál dne 22. 3. 2017, jež se týkaly pokuty udělené Evropskou komisí SZIF a
analýzou (2) pořadu Pro a proti odvysílaného dne 24. 3. 2017 na programu Český
rozhlas Plus, který se věnoval rehabilitaci Hartumta Tautze.
12-0-0
21. RRTV/2017/396/blu: Různí provozovatelé/rozhlasové vysílání; analýza obchodních
sdělení na potraviny, doplňky stravy, léky a na loterie a jiné podobné hry / zasedání
8/2017
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s analýzami obchodních
sdělení odvysílaných provozovateli LONDA spol. s r. o. (program RÁDIO IMPULS;
Liberec 92,1 MHz) dne 11. dubna 2017, RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o.
(program Radio Spin; Praha 96,2 MHz) dne 11. dubna 2017, RADIO UNITED
BROADCASTING s.r.o. (program Radio BEAT; Plzeň 107,3 MHz) dne 11. dubna 2017,
NONSTOP s.r.o. (program RÁDIO KROKODÝL; Brno 103,0 MHz) dne 11. dubna 2017,
MEDIA BOHEMIA a.s. (program Hitrádio Orion; Jeseník 88,1 MHz) dne 11. dubna 2017
a MEDIA BOHEMIA a.s. (program HELAX; Ostrava 93,7 MHz) dne 11. dubna 2017.
12-0-0
22. RRTV/2017/159/str: RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o./KISS/RV - nezahájení
vysílání na kmitočtu Česká Lípa 102,6 MHz / 200 W
- Rada se seznámila s vyjádřením (č.j. 5914/2017 doručené dne 23. března 2017)
provozovatele RADIO UNITED BROADCASTING, s.r.o. k zahájenému správnímu
řízení.
12-0-0
- Rada ukládá Úřadu zpracovat srovnávací analýzu vysílání programu KISS (102.6
MHz / Česká Lípa město) a programu Kiss / Kiss Delta / Kiss jižní Čechy ( 91.1 MHz /
Pardubice).
12-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své kompetence
dané ustanovením § 5 písm. a) a f) § 59 odst. 1 - 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.“), upozorňuje provozovatele RADIO UNITED
BROADCASTING s.r.o., IČ: 29131901, se sídlem Říčanská 2399/3, PSČ 101 00 Praha,
na porušení § 32 odst. 1, písm. s) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že
Radě neoznámil zahájení vysílání na kmitočtu Česká Lípa 102,6 MHz / 200 W (licence
č.j. RRTV/744/2016-zab, sp. zn. 2015/832/zab ze dne 1.3. 2016).
12-0-0
23. RRTV/2017/160/str: MEDIA BOHEMIA a.s./Rock Radio/RV - přerušení vysílání,
seznámení s vyjádřením provozovatele
- Rada se seznámila s vyjádřením (č.j. RRTV/5621/2017) provozovatele MEDIA
BOHEMIA a.
11-0-0
24. RRTV/2017/215/bla: Žádost o poskytnutí informací dle 106/1999Sb.-VZ 2016 odložení podání
- Rada v souladu s §43 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád odkládá podání
(č.j. 242112-RRTV) nazvané Odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, neboť vůči
ní bylo učiněno podání, k jehož vyřízení není věcně příslušný žádný správní orgán.

12-0-0
25. RRTV/2017/73/spm: Barrandov MUZIKA, s.r.o./Barrandov Muzika/TV - řízení o
odnětí licence
- Rada podle ustanovení § 63 odst. 2 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. odnímá
provozovateli Barrandov MUZIKA, s.r.o. se sídlem Mikuleckého 1311/8, 147 00 Praha 4,
IČO: 28545800, licenci k provozování televizní vysílání programu BARRANDOV
MUZIKA prostřednictvím družice, neboť provozovatel po zahájení vysílání nevysílal déle
než 30 dnů v průběhu kalendářního roku.
12-0-0
26. RRTV/2017/165/spm: Regionální televize CZ s.r.o./regionalnitelevize.cz/TV vysílače - zánik platnosti licence
- Rada se seznámila s oznámeními provozovatele Regionální televize CZ s.r.o., IČO:
241 41 372, se sídlem Praha 1 - Nové Město, Navrátilova 666/7, PSČ 11000, ze dnů
10. února 2017, č.j. RRTV/3408/2017-vra a 3. dubna 2017, č.j. RRTV/6255/2017-vra,
podle § 32 odst. 1 písm. s) zákona č. 231/2001 Sb., o ukončení vysílání programu
regionalnitelevize šířeného prostřednictvím vysílačů v systému DVB-T na základě
licence udělené Radou č.j. sve/3918/2013, sp. zn. 2013/660/sve/Reg, ze dne 3. 9. 2013.
12-0-0
- Rada bere na vědomí, že provozovateli Regionální televize CZ s.r.o., IČO: 241 41
372, se sídlem Praha 1 - Nové Město, Navrátilova 666/7, PSČ 11000, na základě
žádosti doručené Radě dne 3. dubna 2017, č.j. RRTV/6255/2017-vra, zanikla dne 31.
března 2017, dle § 24 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb., licence č. j. sve/3918/2013, sp.
zn. 2013/660/sve/Reg, ze dne 3. 9. 2013, k provozování televizního vysílání programu
regionalnitelevize šířeného prostřednictvím vysílačů v systému DVB-T; o této
skutečnosti vydává Rada osvědčení dle § 154 a násl. zákona č. 500/2004 Sb.
12-0-0
27. RRTV/2017/419/fia: Regionální televize CZ s.r.o. /TV /regionalnitelevize.cz /družice převod obchodních podílů na třetí osobu – předchozí souhlas; změna zakladatelské
listiny bez souhlasu - upozornění na porušení zákona
- Rada uděluje provozovateli Regionální televize CZ s.r.o., IČ: 241 41 372, se sídlem
Praha 1 - Nové Město, Navrátilova 666/7, PSČ 11000, dle § 21 odst. 1 písm. e) a odst.
7 zákona č. 231/2001 Sb., souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o
licenci, sp. zn.: 2012/99/sve/Reg, č.j.: sve/978/2012, ze dne 13. března 2012,
spočívající v převodu obchodních podílů jediného společníka ve výši 50% a 20%
odpovídajících vkladů do základního kapitálu společnosti ve výši celkem 140 000,- Kč
na třetí osobu, a to na společnost VLTAVA LABE MEDIA a.s., IČ: 014 40 578, se sídlem
U Trezorky 921/2, Jinonice, 158 00 Praha 5, čímž dojde ke změně seznamu společníků,
výše jejich vkladů a obchodních podílů. V souvislosti s uvedenými změnami dojde také
ke změně zakladatelské listiny společnosti, v rozsahu žádosti doručené dne 15. dubna
2017, č.j.: RRTV/6956/2017-vra.
12-0-0
- Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) a f), § 59 odst. 1 – 3
zákona č. 231/2001 Sb., upozorňuje provozovatele Regionální televize CZ s.r.o., IČ:
241 41 372, se sídlem Praha 1 - Nové Město, Navrátilova 666/7, PSČ 11000, na
porušení § 21 odst. 1, písm. e) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že
provedl změnu zakladatelské listiny, aniž by k takové změně obdržel předchozí souhlas
Rady. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 30 dnů ode dne doručení tohoto upozornění.
11-0-0

28. RRTV/2017/197/zem: POLAR televize Ostrava, s.r.o. / TV / POLAR / kabelové
systémy /DVB-T/ řízení - neoprávněné vysílání ZPS / po vyjádření
- Rada se seznámila s písemným vyjádřením provozovatele POLAR televize Ostrava,
s.r.o., IČ 258 59 838, se sídlem Ostrava - Mariánské Hory, Boleslavova 710/19, PSČ
70900, ze dne 6. dubna 2017, doručeného dne 7. dubna 2017 pod č.j.
RRTV/6702/2017-vra, ve věci zahájení správního řízení z moci úřední ze dne 7. března
2017, č.j. RRTV/4835/2017-zem, pro možné neoprávněné provozování televizního
vysílání program POLAR prostřednictvím zvláštních přenosových systémů.
12-0-0
- Rada oznamuje provozovateli POLAR televize Ostrava, s.r.o., IČ 258 59 838, se
sídlem Ostrava - Mariánské Hory, Boleslavova 710/19, PSČ 70900, že bylo ukončeno
dokazování ve věci správního řízení z moci úřední ze dne 7. března 2017, č.j.
RRTV/4835/2017-zem, pro možné neoprávněné provozování televizního vysílání
program POLAR prostřednictvím zvláštních přenosových systémů. Rada sděluje
provozovateli před vydáním rozhodnutí v předmětné věci, že v souladu s ustanovením §
36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., se může k podkladům řízení písemně vyjádřit, a to
ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení tohoto oznámení.
12-0-0
29. RRTV/2017/394/zem: PODA a.s. / TV / PODA TV //Registrace / kabely - upozornění
na porušení zákona
- Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) a f), § 59 odst. 1 – 3
zákona č. 31/2001 Sb., upozorňuje provozovatele, společnost PODA a.s., IČ 258 161
79, se sídlem 28. října 1168/102, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, na porušení
ustanovení § 21 odst. 1, písm. e), § 21 odst. 7 a 29 odst. 1 písm. a) a b) zákona č.
231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že předem nepožádal Radu o písemný souhlas
se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci a neoznámil Radě změnu
skutečností uvedených v přihlášce k registraci, spočívající ve změně vkladu, výše
obchodních podílů a způsobu rozdělení hlasovacích práv jednotlivých akcionářů a
seznamu akcionářů. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 15 dnů ode dne doručení tohoto
upozornění.
12-0-0
30. RRTV/2017/409/spm: CoopTV, telekomunikační družstvo/Harmonie TV - kabelové
systémy - zánik platnosti licence
- Rada se seznámila s oznámením provozovatele CoopTV, telekomunikační družstvo,
IČO: 29045029, se sídlem Praha 9 - Satalice, K nádraží 19/3, PSČ 19015, ze dne 5.
dubna 2017, č.j. RRTV/6341/2017-vra, podle § 32 odst. 1 písm. s) zákona č. 231/2001
Sb., o ukončení vysílání programu Harmonie TV šířeného prostřednictvím kabelových
systémů na základě licence udělené Radou č.j. FIA/2103/2010, sp. zn.:
2010/481/FIA/Coo, ze dne 22. června 2010, ke dni 30. června 2017.
12-0-0
- Rada bere na vědomí, že provozovateli CoopTV, telekomunikační družstvo, IČO:
29045029, se sídlem Praha 9 - Satalice, K nádraží 19/3, PSČ 19015, na základě
žádosti doručené Radě dne 5. dubna 2017, č.j. RRTV/6341/2017-vra, zanikne dne 30.
června 2017, dle § 24 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb., licence č.j. FIA/2103/2010, sp.
zn.: 2010/481/FIA/Coo, ze dne 22. června 2010, k provozování televizního vysílání
programu Harmonie TV šířeného prostřednictvím kabelových systémů; o této
skutečnosti vydává Rada osvědčení dle § 154 a násl. zákona č. 500/2004 Sb.
12-0-0
31. 2016/452/FIA/Coo: CoopTV, telekomunikační družstvo/Harmonie TV - řízení o
odnětí licence - zastavení správního řízení
- Rada zastavuje s provozovatelem CoopTV, telekomunikační družstvo, IČO: 290 45
029, se sídlem K Nádraží 19/3, 190 15 Praha 9 – Satalice, správní řízení o odnětí

licence č.j. FIA/2103/2010, sp. zn.: 2010/481/FIA/Coo, ze dne 22. června 2010, k
provozování programu Harmonie TV, šířeného prostřednictvím kabelových systémů dle
§ 63 odst. 2 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., neboť provozovatel požádal Radu o
ukončení vysílání programu Harmonie TV prostřednictvím kabelových systémů ke dni
30. 6. 2017, čímž odpadl důvod pro vedení řízení.
12-0-0
- Rada upozorňuje provozovatele CoopTV, telekomunikační družstvo, IČO: 290 45 029,
se sídlem K Nádraží 19/3, 190 15 Praha 9 – Satalice, na porušení zákona č. 231/2001
Sb., kterého se dopustil tím, že dle § 21 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb. Radu
nepožádal o předchozí souhlas se změnou územního rozsahu vysílání u kabelových
systémů uvedeném v žádosti o licenci. Rada provozovateli vysílání stanovuje lhůtu k
nápravě 15 dnů ode dne doručení tohoto upozornění.
12-0-0
- Rada upozorňuje provozovatele CoopTV, telekomunikační družstvo, IČO: 290 45 029,
se sídlem K Nádraží 19/3, 190 15 Praha 9 – Satalice, na porušení zákona č. 231/2001
Sb., kterého se dopustil tím, že dle § 32 odst. 1 písm. r) zákona č. 231/2001 Sb.
nepožádal Radu o předchozí souhlas s každým přerušením vysílání z jiných důvodů
než uvedených v § 32 odst. 1 písm. p) zákona č. 231/2001 Sb. Rada provozovateli
vysílání stanovuje lhůtu k nápravě 15 dnů ode dne doručení tohoto upozornění.
12-0-0
32. RRTV/2017/391/zem: RIO Media a.s. / Registrace / kabelové systémy / oznámení
změny - nová metoda přístupu ke službě OTT RIO TV
- Rada se seznámila s oznámením provozovatele RIO Media a.s., IČ 282 16 733, se
sídlem Praha 9, Libeň, Kovanecká 2124/30, PSČ 190 00, podle § 29 odst. 3 zákona č.
231/2001 Sb., o změně skutečností uvedených v přihlášce k registraci převzatého
vysílání prostřednictvím kabelových systémů, č.j. zem/8157/08, spis. zn.:
2008/1537/zem/RIO, ze dne 16. prosince 2008, a to informací o nové metodě přístupu
ke službě OTT RIO TV, v rozsahu dle podání ze dne 3. dubna 2017, doručeného dne
10. dubna 2017, pod č.j. RRTV/6831/2017-vra.
12-0-0
33. RRTV/2017/372/smu: T-Mobile Czech Republic a.s. / převzaté vysílání / kabelové
systémy, zvláštní přenosové systémy; upozornění na porušení zákona
- Rada dle ustanovení § 59 odst. 1 – 3 zákona č. 231/2001 Sb., upozorňuje
provozovatele převzatého vysílání, T-Mobile Czech Republic a.s., IČ: 64949681, se
sídlem: Tomíčkova 2144/1, Chodov, 148 00 Praha 4, na porušení ustanovení § 29 odst.
3 zákona č 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že Radě neoznámil změny ostatních
skutečností uvedených v přihlášce k registraci převzatého rozhlasového a televizního
vysílání šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových systémů, sp. zn.
2010/832/koz/T-M ze dne 24. 8. 2010 a kabelových systémů, sp. zn. 2014/11/zem/T-M
ze dne 18. 2. 2014, do 15 dnů ode dne, kdy k těmto změnám došlo, a to změn
spočívajících v osobách členů představenstva a dozorčí rady a v názvu obchodní firmy
jediného akcionáře CMobil Telekom Europe B.V., registrační číslo 33298220, na
Deutsche telekom Europe B.V. Rada stanovuje provozovateli lhůtu k nápravě 30 dnů
ode dne doručení tohoto upozornění.
12-0-0
34. RRTV/2017/205/fia: Různí provozovatelé – změna programové nabídky - oznámení
- Rada se dle § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. seznámila s oznámením
provozovatele Jiřího Oudy, IČO: 18379575, se sídlem Luční 657, 431 51, Klášterec nad
Ohří - Miřetice u Klášterce nad Ohří, o změně ostatních skutečností uvedených v
přihlášce k registraci převzatého rozhlasového a televizního vysílání prostřednictvím
kabelových systémů, sp. zn.: 2008/1261/zem/OUJ, č.j.: zem/7515/08, ze dne 19.
listopadu 2008, spočívající ve změně programové nabídky, a to 1) v jejím rozšíření: a) o

české televizní programy: ČT:D, ČT art, Nova 2, Nova Action, Nova Gold, Nova sport 2,
Prima ZOOM, Prima MAX, BARRANDOV PLUS, KINO BARRANDOV, OKO1, Mňam
TV, Mňau TV, Rebel, RELAX, ŠLÁGR TV, Megamax, Óčko Gold, Óčko Expres,
Festival, ČESKOSLOVENSKO, JOJ Cinema, Comedy Central Extra, GOLF CHANNEL;
b) programy televizní - zahraniční: Markíza International, Food Network, Fine Living,
AXN CZ, AXN White, AXN Black, Disney Junior, Discovery Channel, Animal Planet,
Filmbox, Filmbox Extra HD, Filmbox Family, Filmbox Plus, Filmbox Premium,
FASHIONBOX HD, DocuBOX HD, FightBox HD, FilmBox ArtHouse, Fast and Fun,
TuneBox HD, France 24, MTV Live, TLC, TV 8, erotické programy: Erox HD, Eroxxx
HD, (časový rozsah vysílání 24 hodin denně, v souladu s ustanovením § 32 odst. 1
písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., včetně specifikace technického zabezpečení); 2) v
jejím zúžení o programy televizní: a) české: Nostalgia, Film Box, FILMBOX EXTRA; b)
zahraniční: Jetix Play, Animax, Playboy TV, Musiq 1, TV Markíza, STV1, STV2, DOKU
KLUB (DOQ); 3) v oznámení změny označení (názvu) vysílaných programů: Nova sport
na Nova Sport 1 a Private Spice na Brazzers TV Europe, u kterého provozovatel
oznamuje také změnu časového rozsahu vysílání z 22:00 – 06:00 hodin na 24 hodin
denně, (v souladu s ustanovením § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb.,
doložena specifikace technického zabezpečení), dle podání č.j.: RRTV/4293/2017-vra,
doručeného dne 28. února 2017 a doplnění oznámení, č.j.: RRTV/6115/2017-vra, ze
dne 30. března 2017, č.j.: RRTV/6705/2017-vra, ze dne 7. dubna 2017.
11-0-0
- Rada se dle § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. seznámila s oznámením
provozovatele NTV cable s.r.o., IČO: 25500236, se sídlem Masarykovo náměstí 87, 763
61 Napajedla, o změně ostatních skutečností uvedených v přihlášce k registraci
převzatého rozhlasového a televizního vysílání prostřednictvím kabelových systémů,
č.j.: Rg/3/98, ze dne 17. prosince 1997, spočívající ve změně programové nabídky, a to
v jejím rozšíření o zahraniční televizní program: Markíza International, dle podání č.j.:
RRTV/6136/2017-vra, doručeného dne 30. března 2017.
12-0-0
- Rada se dle § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. seznámila s oznámením
provozovatele Prague Digital TV s.r.o., IČO: 28991800, se sídlem Ortenovo náměstí
1571/15a, Holešovice, 170 00 Praha 7, o změně ostatních skutečností uvedených v
přihlášce k registraci převzatého rozhlasového a televizního vysílání prostřednictvím
pozemních vysílačů, sp. zn.: 2012/767/sve/adm, č.j.: sve/4200/2012, ze dne 30. října
2012, spočívající ve změně programové nabídky, a to v jejím zúžení o český televizní
program: TV Regina, dle podání č.j.: RRTV/6180/2017-vra, doručeného dne 3. března
2017.
12-0-0
- Rada se dle § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. seznámila s oznámením
provozovatele České Radiokomunikace a.s., IČ: 24738875, se sídlem: Skokanská
2117/1, Břevnov, 169 00 Praha 6, o změně ostatních skutečností uvedených v přihlášce
k registraci převzatého rozhlasového a televizního vysílání šířeného prostřednictvím
vysílačů v systému DVB-T, DVB-T2, DAB, sp. zn.: 2013/736/FIA/Čes, č.j.:
FIA/975/2014, ze dne 18. března 2014, spočívající ve změně označení (názvu)
vysílaného programu z Cesty Krajem TV na Regionální televize JIŽNÍ ČECHY v DVB-T
Regionální vysílací síti č. 20, dle podání č.j.: RRTV/6257/2017-vra, doručeného dne 3.
dubna 2017.
12-0-0
- Rada se dle § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. seznámila s oznámením
provozovatele CABTEL mont ZLÍN, s.r.o., IČ 60696346, se sídlem Slušovice, Školní
234, PSČ 763 15 o změně ostatních skutečností uvedených v přihlášce k registraci
převzatého rozhlasového a televizního vysílání prostřednictvím kabelových systémů,
registrace, rozhodnutí č.j.: Rg/73/96 ze dne 12. listopadu 1996, ve znění pozdějších

změn, spočívající ve změně programové nabídky, a to v jejím rozšíření: a) o televizní
programy české: Prima MAX, Prima Comedy Central, JOJ Family, BARRANDOV
FAMILY; b) o televizní program zahraniční: Markíza International, dle oznámení č.j.:
RRTV/6772/2017-vra ze dne 10. dubna 2017.
12-0-0
35. RRTV/2017/400/koz: AMC Networks Central Europe s.r.o. - oznámení zámeru fůze
sloučením s dceřinou společností LINARXUS
- Rada se seznámila s podáním AK Vyskočil, Krošlák a partněři s.r.o., kterým oznamuje
záměr provedení fúze sloučením dceřinné společnosti LINARXUS s.r.o. s nástupnickou
mateřskou společností AMC Networks Central Europe s.r.o., a sděluje oznamovateli, že
uvedený záměr je možné v souladu se zákonem č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání, provést.
12-0-0
36. RRTV/2017/399/koz: Zpráva ze služební cesty - zápis ze 7. plenárního jednání
ERGA 9.3.2017, Brusel
- Rada se seznámila se zprávou ze 7. plenárního jednání Evropské skupiny regulátorů
pro audiovizuální mediální služby (ERGA), konaného dne 9. března 2017 v Bruselu
12-0-0
37. RRTV/2017/366/smp: Různí provozovatelé; Přehled doručených oznámení
- Rada se seznámila s 9 oznámeními
12-0-0
- Rada se seznámila s oznámením provozovatele RADIO UNITED BROADCASTING
s.r.o., IČ: 29131901, doručeným Radě dne 28. 3. 2017 pod č.j. RRTV/6087/2017-vra, o
zahájení vysílání po nabytí právní moci licencí spočívající v zahájení vysílání níže
uvedených programů na níže uvedených kmitočtech v prvním čtvrtletí roku 2017:
Country – Blansko 97,2 MHz /100 W; Country – Uherský Brod 95,6 MHz / 100 W; Signál
– Tábor 107, 8 MHz / 100 W.
12-0-0
- Rada se seznámila s oznámením provozovatele RADIO UNITED BROADCASTING
s.r.o., IČ: 29131901, doručeným Radě dne 29. 3. 2017 pod č.j. RRTV/6114/2017-vra, o
zahájení vysílání po nabytí právní moci licence spočívající v zahájení vysílání programu
Country na kmitočtu Teplice 87,6 MHz / 100 W v lednu roku 2017.
12-0-0
- Rada se seznámila s oznámením provozovatele Meridi s.r.o., IČ: 28147324,
doručeným Radě dne 3. 4. 2017 pod č.j. RRTV/6176/2017-vra, spočívajícím v zahájení
vysílání po změně licence dle rozhodnutí Rady č.j. RRTV/5616/2017-smu ze dne 21. 3.
2017s novým názvem programu Regionální televize JIŽNÍ ČECHY a v rozšířeném
územním rozsahu o vysílač Včelná RS 20, 29. kanál dne 1. 4. 2017.
12-0-0
- Rada se seznámila s oznámením provozovatele PROVIZI spol. s r.o., IČ: 25416952,
doručeným Radě dne 3. 4. 2017 pod č.j. RRTV/6256/2017-vra, o zahájení vysílání po
nabytí právní moci licence spočívající v zahájení vysílání programu regionálnítelevize
Ústecko v kabelové síti GrapeSC dne 1. 4. 2017.
12-0-0
38. RRTV/2017/381/vez: Analýza vysílání programu POLAR před volbami do
zastupitelstev krajů a Senátu Parlamentu ČR v roce 2016, v období 19. září 2016 do 7.
října 2016
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s analýzou vysílání programu
POLAR, provozovatele POLAR televize Ostrava, s.r.o., před volbami do zastupitelstev
krajů a Senátu PČR v roce 2016.

12-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 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,
dle § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá provozovatele POLAR
televize Ostrava, s.r.o., IČ: 25859838, se sídlem Boleslavova 710/19, Ostrava Mariánské Hory, 709 00, o podání vysvětlení, na základě jakých kritérií byli v období
před volbami do krajských zastupitelstev 2016 vybíráni hosté vystupující v pořadu
VOLBY 2016 vysílaném na programu POLAR v období od 22. září od 6. října 2016 a co
určovalo pořadí, v němž byli v rámci pořadu prezentováni. Do vysílání bylo v souvislosti
s volbami zařazeno celkem deset unikátních vydání pořadu, premiérově odvysílaných
ve dnech 22. září – 5. října 2016, během kterých bylo prezentováno celkem deset
politických subjektů kandidujících v Moravskoslezském kraji, čímž mohlo dojít ke
zvýhodnění jedněch kandidujících politických subjektů oproti jiným, kteří prostor v rámci
předvolebního vysílání pořadu nedostali. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30
dní ode dne doručení této výzvy.
12-0-0
39. RRTV/2017/398/vis: Monitoring vysílání před krajskými volbami a volbami do
Senátu - TV MORAVA, s.r.o., program TV MORAVA, 19. 9.-7. 10. 2016
- Rada se seznámila s monitoringem vysílání programu TV MORAVA provozovatele TV
MORAVA, s.r.o. v období 19. září-7. října 2016.
12-0-0
- 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 TV
MORAVA, s.r.o., IČ: 25826841, se sídlem ul. 8. května 497/37, 772 00 Olomouc, o
podání vysvětlení, jakého smluvního ujednání se týká sdělení „PARTNER PRO
OBLÉKÁNÍ MODERÁTORŮ TV MORAVA“, které bylo součástí reklamního spotu
propagujícího oblečení RV FASHION, který byl odvysílán na programu TV MORAVA
například dne 19. září 2016 v úseku 18:09:57-18:10:22 hodin. Rada žádá
provozovatele, aby věc vysvětlil v kontextu povinnosti provozovatelů vysílání podle
ustanovení § 53 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., podle kterého sponzorovat nelze
zpravodajské a politicko-publicistické pořady. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení
30 dní ode dne doručení této výzvy.
12-0-0
40. RRTV/2017/393/nej: Československá filmová společnost, s.r.o.; Kontinuální úsek
vysílání programu HOROR FILM ze dne 25. března 2017, časového úseku 0:00 – 6:00
hodin.
- Rada se seznámila s analýzou kontinuálního úseku vysílání programu HOROR FILM
provozovatele Československá filmová společnost, s.r.o. ze dne 25. března 2017,
časového úseku 0:00 – 6:00 hodin.
12-0-0
41. RRTV/2017/351/kro: Miroslav Smejkal / Bučovický region / analýza záznamu
vysílání ze dnů 15.–16. 1. 2017 od 00.00 hod. do 24.00 hod.
- Rada se seznámila s analýzou záznamu vysílání programu Bučovický region
provozovatele Miroslav Smejkal ze dnů 15.–16. 1. 2017 od 00.00 hod. do 24.00 hod.
12-0-0
- 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 Miroslava Smejkala, bytem Trávnická 555, 685 01 Bučovice,
IČ: 74335782, o podání vysvětlení, z jakého důvodu na žádost Rady o zaslání záznamu
vysílání programu Bučovický region ze dnů 15.–16. 1. 2017 od 00.00 hod. do 24.00
hod., tj. ze dvou dnů, zaslal záznam vysílání, který byl v průvodním dopise označen jako
záznam vysílání programu Bučovický region ze dnů 16.–17. 1. 2017 v časovém úseku
od 00.00 hod. do 24.00 hod. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne
doručení této výzvy.
12-0-0
42. RRTV/2017/390/hli: Analýza obchodních sdělení - prosinec 2016
- Rada se seznámila s výsledky analýzy obchodních sdělení za měsíc prosinec 2016.
11-0-0
- Rada žádá SZPI o stanovisko ve věci určení kategorie produktu „Happy dreams“,
který byl propagován v rámci obchodního sdělení odvysílaného dne 19. prosince 2016 v
čase 17:46:52 hodin na programu Televize Barrandov.
12-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) jako orgán dozoru pro
oblast regulace reklamy dle § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o
změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního
vysílání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 40/1995 Sb.), vyzývá dle § 7a
odst. 4 zákona č. 40/1995 Sb. provozovatele vysílání Barrandov Televizní Studio a.s.,
IČ 41693311, se sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 322, PSČ 15200, který byl ve
smyslu ustanovení § 1 odst. 7 zákona č. 40/1995 Sb. šiřitelem reklamního spotu s
motivem „Happy dreams“, odvysílaného dne 19. prosince 2016 v čase 17:46:52 hodin
na programu Televize Barrandov, ke sdělení osoby, která si u něj šíření předmětné
reklamy objednala, a ke sdělení zadavatele a zpracovatele předmětné reklamy. Rada
stanovuje lhůtu 15 dní ode dne doručení této výzvy.
12-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) coby 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.“), v souladu s
ustanovením § 46 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „zákon č. 500/2004
Sb.“) rozhodla zahájit se zadavatelem reklamy, společností Vetrisol, s.r.o., IČ:
27601781, se sídlem Praha 5 - Hlubočepy, Renoirova 1051/2A, PSČ 15200, správní
řízení z moci úřední pro možné porušení § 5d odst. 3 zákona č. 40/1995 Sb., neboť
zadáním reklamy s motivem „Happy pills“, odvysílané dne 19. prosince 2016 v čase
11:35:45 hodin na programu Televize Barrandov, mohlo dojít k porušení povinnosti, aby
reklama, prostřednictvím které byl propagován doplněk stravy HAPPY PILLS,
obsahovala zřetelný text "doplněk stravy". V obchodním sdělení tento text zcela
absentuje.
12-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) jako orgán dozoru pro
oblast regulace reklamy dle § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o
změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního
vysílání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 40/1995 Sb.), vyzývá dle § 7a
odst. 4 zákona č. 40/1995 Sb. provozovatele vysílání Hudební televize, s.r.o., IČ
28938071, se sídlem Praha 5 - Košíře, Pod Klamovkou 1268/3, PSČ 15000, který byl ve
smyslu ustanovení § 1 odst. 7 zákona č. 40/1995 Sb. šiřitelem reklamního spotu s
motivem „Babys life“, odvysílaného dne 1. ledna 2017 v čase 0:47:12 hodin na
programu Retro Music Television, ke sdělení osoby, která si u něj šíření předmětné

reklamy objednala, a ke sdělení zadavatele a zpracovatele předmětné reklamy. Rada
stanovuje lhůtu 15 dní ode dne doručení této výzvy.
12-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své kompetence
dané § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění
zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění
platných předpisů (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“), v souladu s ustanovením § 46
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) rozhodla zahájit
se zadavatelem reklamy/teleshoppingu, společností JANKAR PROFI, s.r.o., IČ:
25868128, se sídlem Čeladná 262, okres Frýdek-Místek, PSČ 73912, správní řízení pro
možné porušení § 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 prostřednictvím reklamy/teleshoppingu na produkt KARDIOFIT
proti civilizačním nemocem, odvysílané dne 17. prosince 2016 v čase 13:53:07 hodin na
programu NOVA, neboť je deklarován účinek ve vztahu k civilizačním chorobám a
kardiovaskulárním problémům, konkrétně pak jejich předcházení, čímž je deklarován
preventivní účinek potraviny.
12-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své kompetence
dané § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění
zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění
platných předpisů (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“), v souladu s ustanovením § 46
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) rozhodla zahájit
se zadavatelem reklamy/teleshoppingu, společností JANKAR PROFI, s.r.o., IČ:
25868128, se sídlem Čeladná 262, okres Frýdek-Místek, PSČ 73912, správní řízení pro
možné porušení § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 40/1995 Sb., čehož se mohl dopustit
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 může být nekalou obchodní praktikou podle zvláštního předpisu,
tj. podle ustanovení § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele,
a to tím, že v obchodním sdělení je deklarováno, že dostupnost magnesia v běžných
potravinách je nízká. Tendečně 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.
12-0-0
- Rada podává podnět Státní zemědělské a potravinářské inspekci k prošetření
distribuce přípravku označeného na obalu jako KARDIOFIT proti civilizačním nemocem,
což je možno považovat za léčebné tvrzení, které je v rozporu s ustanovením článku 7
odst. 3 nařízení EP a Rady (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách
spotřebitelům, v platném znění, který stanoví, že s výhradou odchylek stanovených v
právních předpisech Unie, které se vztahují na přírodní minerální vody a na potraviny
určené pro zvláštní výživu, nesmějí informace o potravině připisovat jakékoli potravině
vlastnosti umožňující zabránit určité lidské nemoci, zmírnit ji nebo ji vyléčit, ani na tyto
vlastnosti odkazovat.
12-0-0

- Rada postupuje ČNB k posouzení dle svých kompetencí obchodní sdělení s motivem
„uveryahypoteky.com“, které bylo odvysíláno dne 9. prosince 2016 v čase 18:06:15
hodin na programu regionalnitelevize.cz.
12-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své působnosti
dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3 zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen
zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele Barrandov
Televizní Studio a.s., IČ 41693311, se sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 322, PSČ
15200, na porušení ustanovení § 49 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., kterého
se dopustil tím, že dne 31. prosince 2016 v čase 21:43:38 hodin na programu Televize
Barrandov odvysílal označení sponzora pořadu Arginmax, které bylo obchodním
sdělením obsahujícím propagaci doplňku stravy Arginmax („DLOUHODOBĚ ZLEPŠUJE
EREKCI A SEXUÁLNÍ VÝKONNOST“, „pro dlouhodobé zlepšení erekce a sexuální
výkonnosti“), a porušil tak povinnost zajistit, aby obchodní sdělení týkající se erotických
služeb, erotických výrobků a humánních léčivých přípravků nebo doplňků stravy na
podporu sexuální výkonnosti nebyla zařazována do vysílání v době od 06.00 hodin do
22.00 hodin. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení upozornění.
12-0-0
- 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 zadavatele obchodního sdělení, společnost ČESKÁ LÉKÁRNA
HOLDING, a.s., IČ: 28511298, sídlem Nové sady 996/25, Staré Brno, 602 00 Brno, o
podání vysvětlení k obchodnímu sdělení/reklamnímu spotu „Dr.Max – Prostenal Expert“,
které bylo premiérově odvysíláno dne 1. prosince 2016 v čase 8:28:03 hodin na
programu NOVA. Rada žádá o vysvětlení účelu užívání produktu Prostenal Expert („pro
intimní chvíle“), který byl součástí propagace. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení
30 dní ode dne doručení této žádosti.
12-0-0
43. RRTV/2017/360/tic: Souhrn podání AO 8/2017 (31 podání)
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s následujícími podáními k
obsahu televizních programů doručenými od 27. března do 13. dubna 2017: FTV Prima,
spol. s r.o./Prima – Pevnost Boyard, 1. dubna 2017 v 20:15 hod.; ČESKÁ
TELEVZE/ČT1- Labyrint II (1), 12. března 2017 v 20:15 hod.; Barrandov Televizní
Studio a.s./Televize Barrandov – teleshopping Klenot.tv, 30. března 2017 v 11:07 hod.;
TV OFFERS, s.r.o. – teleshopping Renumax; Barrandov Televizní Studio a.s./Televize
Barrandov – teleshopping Klenot.tv, 4. února 2017 v 7:00 hod.; ČESKÁ TELEVIZE/ČT1
– Do roka a do dna, 31. prosince 2016 v 22:35 hod.; FTV Prima, spol. s r.o./Prima –
Přístav II (14), 7. dubna 2017 v 20:15 hod.; ČESKÁ TELEVIZE/ČT1 a ČT24 – Otázky
Václava Moravce, 26. března 2017 v 12:00 hod.; ČESKÁ TELEVIZE/ČT24 – Útok v
Petrohradu, 3. dubna 2017 v 20:04 hod.; ČESKÁ TELEVIZE/ČT24 – Studio 6, příspěvek
USA zaútočily na Sýrii, 7. dubna 2017 v 05:59 hod.; ČESKÁ TELEVIZE/ČT24 – Zprávy,
příspěvek Chemický útok v Sýrii?, 4. dubna 2017 v 17:00 hod. a Interview ČT24, 4.
dubna 2017 v 18:29 hod.; TV Nova s.r.o./NOVA – Televizní noviny, příspěvek
Nadbytečný muž: United Airlines v problémech, 12. dubna 2017 v 19:30 hod.; ČESKÁ
TELEVIZE/ČT24 – Studio 6, příspěvek Ekologie na severu, 11. dubna 2017 v 5:59 hod.;
ČESKÁ TELEVIZE/ČT24 – Studio ČT24, příspěvek Čeští policisté míří na ostrov
Lesbos, 10. dubna 2017 v 15:03 hod.; POLAR televize Ostrava, s.r.o./POLAR –
Krnovský miniexpres; TV Nova s.r.o./NOVA – Tvoje tvář má známý hlas, 26. března
2017 v 20:15 hod.; ČESKÁ TELEVIZE/ČT24 – úroveň vysílání; ČESKÁ TELEVIZE a
Český rozhlas – údajná cenzura; FTV Prima, spol. s r.o./Prima – Temný kraj, sponzor

pořadu Modrá pyramida, 26. března 2017 v 20:15 hod.; TV Nova s.r.o./Nova Cinema –
Sestra akci, sponzor pořadu klik.cz, 2. dubna 2017 v 18:34 hod.; TV Nova s.r.o./NOVA
– hlasitost reklamních bloků, 26. března 2017 v 15:45 hod.; Digital Broadcasting
s.r.o./Rebel – teleshoping IQ Kvíz; Telemarketing International/Nova Cinema –
teleshopping Zipp zapp, 22. února 2017 v 10:46 hod.; O2 TV s.r.o./O2 TV FREE –
hlasitost vysílání; O2 TV s.r.o./O2 TV FREE – údajně klamavé informace ohledně
zpoplatnění programu; ČESKÁ TELEVIZE/ČT24 – blok týkající se parlamentních voleb
v Nizozemí, reakce na postup Rady; Barrandov Televizní Studio a.s./KINO
BARRANDOV – Linka lásky, reakce na postup Rady; Barrandov Televizní Studio
a.s./Televize Barrandov – Aféry a Nebezpečné vztahy; ČESKÁ TELEVIZE/ČT1 publicistické reportáže, reakce na postup Rady.
12-0-0
- 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
podmínek licence, neboť ve vysílání programu MIS v časovém období 30.–31. 1. 2017
od 00.00 do 24.00 hod. nebyl zařazen blok/pořad Zpravodaj Hoštka, který má být dle
licenčních podmínek vysílán denně v konkrétně stanoveném čase, a dále neboť byly do
vysílání programu MIS v časovém úseku 30.–31. 1. 2017 od 00.00 do 24.00 hod.
zařazeny bloky/pořady Zpravodaj Štětí a Magazín Plus do rotující smyčky, přestože
licenční podmínky programu uvádějí pro každý jednotlivý blok/pořad přesné časové
vymezení. Zařazení pořadů ve vysílacím schématu neodpovídalo platným licenčním
podmínkám. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 30 dní ode dne doručení tohoto
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 FTV Prima, spol. s r.o., IČ
48115908, sídlem Na Žertvách 132/24, Praha, PSČ 18000, na porušení ustanovení §
32 odst. 1 písm. j) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 1. dubna
2017 odvysílal od 20:15 hodin na programu Prima pořad Pevnost Boyard, který
obsahoval vulgarismus „pičo vole“ (00:14:03 od začátku pořadu). Rada stanovuje lhůtu
k nápravě 7 dnů od doručení upozornění.
12-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své kompetence
dané § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění
zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění
platných předpisů (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“), a na základě § 7a odst. 4) zákona
č. 40/1995 Sb. žádá provozovatele vysílání, resp. šiřitele reklamy, Barrandov Televizní
Studio a.s., IČ 41693311, sídlem Kříženeckého nám. 322, Praha 5, PSČ 152 00, o
sdělení objednavatele, respektive zadavatele teleshoppingu Klenot TV vysílaného dne
30. března 2017 od 11:07 hodin na programu Televize Barrandov pro účely zahájení
správního řízení. Rada stanovuje lhůtu 15 dní ode dne doručení této výzvy.
12-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své kompetence
dané § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č.
231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 12 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
(dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) vydala dne 25. dubna 2017 toto usnesení: Rada
vrací stížnost Artura Seifrieda, postoupenou Českou obchodní inspekcí, sp. zn. ČOI

43583/17/4000, č. j. ČOI 45665/17/4000, evidovanou Radou pod ID 242171 – RRTV, č.
j. RRTV/6134/2017-vra, Moravskoslezskému a Olomouckému inspektorátu České
obchodní inspekce, neboť Rada není věcně příslušným orgánem v předmětné věci.
12-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své kompetence
dané § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č.
231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 12 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
(dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) vydala dne 25. dubna 2017 toto usnesení: Rada
vrací stížnost Věry Krpcové, postoupenou Českou obchodní inspekcí, sp. zn. ČOI
20094/17/1000, č. j. ČOI 50608/17/1000, evidovanou Radou pod ID 243159 – RRTV, č.
j. RRTV/6833/2017-vra, Středočeskému inspektorátu a inspektorátu Hl. m. Praha České
obchodní inspekce, neboť Rada není věcně příslušným orgánem v předmětné věci.
12-0-0
44. RRTV/2017/228/rud: Barrandov MUZIKA, s.r.o./BARRANDOV MUZIKA/evropská
tvorba 2016/poskytnutí nesprávných údajů
- 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, v souladu s ustanovením § 46 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v
platném znění, rozhodla zahájit s provozovatelem Barrandov MUZIKA, s.r.o., IČ
26735679, sídlem Mikuleckého 1311/8, 14700 Praha, správní řízení z moci úřední pro
možné porušení ustanovení § 47 odst. 1 písm. a), b) a c) zákona č. 231/2001 Sb.,
neboť Radě na vyžádání neposkytl přehledy odvysílaných evropských děl na programu
BARRANDOV MUZIKA v roce 2016, ale poskytl tyto výkazy za rok 2015.
12-0-0
45. 2016/693/PIM/Bar: Televize Barrandov/5.6.2016/Naše zprávy/ Bioplynová stanice
všem navzdory - zdroje/ pořádková pokuta
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") v rámci své působnosti
dané ustanovením § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále
jen "zákon č. 231/2001 Sb.") a v souladu s ustanovením § 62 zákona č. 500/2004 Sb.,
správního řádu (dále jen "zákon č. 500/2004 Sb.") vydala dne 25. dubna 2017 toto
rozhodnutí: Rada ukládá společnosti Barrandov Televizní Studio a.s., IČ 41693311, se
sídlem Praha, Kříženeckého náměstí 322/5, PSČ 152 00, pořádkovou pokutu podle
ustanovení § 137 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., a to ve výši 5 000 Kč, neboť tato
společnost bezdůvodně odepřela podat Radě vysvětlení, na základě jakých zdrojů
uvádí v reportáži s názvem Bioplynová stanice všem navzdory, odvysílané v rámci
pořadu Naše zprávy dne 5. 6. 2016 od 18.30 hod. na programu Televize Barrandov, že
vlastník bioplynové stanice, Pavel Voltr, byl vynalézavý a schvalovací proces (stavby)
obešel takzvanou veřejnoprávní smlouvou, pokud veřejnoprávní smlouva vznikla v
době, kdy Pavel Voltr nebyl předsedou představenstva společnosti, která stavbu vlastní,
tj. nebyl osobou oprávněnou jednat za stavebníka bioplynové stanice v Heřmánkovicích
(zároveň tvrzené skutečnosti nedoložila), o které byla požádána v žádosti Rady č.j.
RRTV/3018/2017-pim. Pokuta je splatná ve lhůtě 30 dní ode dne nabytí právní moci
tohoto rozhodnutí na účet č. 3754-19223001/0710, vedený u České národní banky,
variabilní symbol 2016693. Rada nadále v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona
č. 500/2004 Sb. žádá provozovatele Barrandov Televizní Studio a.s., IČ 41693311, se
sídlem Praha, Kříženeckého náměstí 322/5, PSČ 152 00, o podání vysvětlení, na
základě jakých zdrojů uvádí v reportáži s názvem Bioplynová stanice všem navzdory,
odvysílané v rámci pořadu Naše zprávy dne 5. 6. 2016 od 18.30 hod. na programu
Televize Barrandov, že vlastník bioplynové stanice, Pavel Voltr, byl vynalézavý a
schvalovací proces (stavby) obešel takzvanou veřejnoprávní smlouvou, pokud

veřejnoprávní smlouva vznikla v době, kdy Pavel Voltr nebyl předsedou představenstva
společnosti, která stavbu vlastní, tj. nebyl osobou oprávněnou jednat za stavebníka
bioplynové stanice v Heřmánkovicích a zároveň o doložení tvrzených skutečností. Rada
stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 20 dní ode dne doručení této opakované žádosti.
12-0-0
46. RRTV/2017/37/rud: Boží Dar/TV Boží Dar/naplňování ustanovení § 32 odst. 7 písm.
c) - pořádková pokuta
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") v rámci své působnosti
dané ustanovením § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále
jen "zákon č. 231/2001 Sb.") a v souladu s ustanovením § 62 zákona č. 500/2004 Sb.,
správního řádu (dále jen "zákon č. 500/2004 Sb.") vydala dne 25. dubna 2017 toto
rozhodnutí: Rada ukládá provozovateli Město Boží Dar, IČ 479705, se sídlem 1/0, Boží
Dar, PSČ 36262, pořádkovou pokutu podle ustanovení § 137 odst. 2 zákona č.
500/2004 Sb., a to ve výši 5 000 Kč, neboť provozovatel bezdůvodně odepřel podat
Radě vysvětlení, jakým způsobem naplňuje ustanovení § 32 odst. 7 písm. c) zákona č.
231/2001 Sb., ukládající provozovatelům povinnost poskytnout divákům programu TV
Boží Dar snadný, přímý a trvalý přístup k informaci o tom, že orgánem dohledu nad
provozováním televizního vysílání je Rada, o které byl požádán v žádosti Rady č.j.
RRTV/2017/37-01/rud. Pokuta je splatná ve lhůtě 30 dní ode dne nabytí právní moci
tohoto rozhodnutí na účet č. 3754-19223001/0710, vedený u České národní banky,
variabilní symbol 201737. Rada nadále v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona
č. 500/2004 Sb. žádá provozovatele Město Boží Dar, IČ 479705, se sídlem 1/0, Boží
Dar, PSČ 36262, o podání vysvětlení, jakým způsobem naplňuje ustanovení § 32 odst.
7 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., ukládající provozovatelům povinnost poskytnout
divákům programu TV Boží Dar snadný, přímý a trvalý přístup k informaci o tom, že
orgánem dohledu nad provozováním televizního vysílání je Rada. Rada stanovuje lhůtu
k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této opakované žádosti.
12-0-0
47. 2016/843/RUD/Bar: Televize Barrandov/teleshopping Klenot TV/23.8.2016/od 11:12
hodin
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením společnosti Swarovski Bohemia spol. s
r.o., IČ 41324269, sídlem Štětkova 1638/18, Nusle, 140 00 Praha 4, zda šperky typu
Swarowski Elements nabízené v rámci teleshoppingu Klenot TV vysílaného dne 23.
srpna 2016 od 11:12 hodin na programu Televize Barrandov, disponují certifikátem
pravosti vydaným společností Swarovski AG.
12-0-0
- 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, respektive teleshoppingového bloku, společností
TELEMEDIA INTERACTV PRODUCTION HOME LIMITED, se sídlem ARCH.
MAKARIOS III, 195 NEOCLEOUS HOUSE P.C. 3030. LIMASSOL CYPRUS, správní
řízení pro možné porušení ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 40/1995 Sb.,
kterého se mohl dopustit zadáním teleshoppingového bloku s názvem „Klenot TV“,
odvysílaného dne 23. srpna 2016 od 11:12 hodin na programu Televize Barrandov,
který 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 teleshoppingovém bloku byla uváděna nepravdivá
informace, že při zakoupení nabízených šperků typu Swarovski Elements získají diváci
„certifikát o pravosti Swarovski krystalu“, když ve skutečnosti tyto šperky žádným

certifikátem pravosti nedisponují a ani disponovat nemohou, neboť společnost
Swarovski AG vydává certifikáty pouze k finálním výrobkům Swarovski (šperky, hodinky
apod.), ovšem nikoli ke krystalovým komponentům Swarovski. Teleshopping tedy
obsahoval věcně nesprávnou informaci, která mohla podstatně ovlivnit ekonomické
chování spotřebitele. Ten mohl na základě zhlédnutí teleshoppingu učinit obchodní
rozhodnutí, které by jinak neučinil, tedy zakoupit nabízené šperky s tím, že se domníval,
že tyto šperky disponují certifikátem pravosti vydaným společností Swarovski.
12-0-0
48. RRTV/2017/230/rud: OIK TV s.r.o./OIK TV/evropská tvorba 2016 - VYSVĚTLENÍ
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele OIK s.r.o., IČ 25927281,
sídlem Hýblova 543/0, Česká Třebová, PSČ 56002, jakým způsobem provedl výpočet
zastoupení evropské tvorby v rámci programovatelné smyčky programu OIK TV v roce
2016, resp. jakého původu byla zbývající audiovizuální nabídka ve smyčce, když pouze
24 % byla tvorba evropská.
12-0-0
49. RRTV/2017/201/loj: Digital Broadcasting s.r . o./Rebel/zpřístupňování televizního
vysílání osobám se sluchovým a zrakovým postižením v roce 2016/celkové podíly
pořadů (tj. premiér i repríz)
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele Digital Broadcasting s. r.
o., jaké celkové podíly pořadů (tj. premiér i repríz) byly na programu Rebel v období
roku 2016 zpřístupněny osobám se sluchovým (pořady opatřené titulky) a zrakovým
(pořady opatřené audiopopisy) postižením, s ohledem na fakt, že povinnost plynoucí z §
32 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb. se vztahuje na veškeré odvysílané pořady, tedy
nejen na pořady uvedené v premiéře, ale také na pořady reprízované.
12-0-0
50. RRTV/2017/200/loj: TP Pohoda s. r. o./RELAX/zpřístupňování televizního vysílání
osobám se sluchovým a zrakovým postižením v roce 2016/celkové podíly pořadů (tj.
premiér i repríz)
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele TP Pohoda s. r. o., jaké
celkové podíly pořadů byly na programu RELAX v období roku 2016 zpřístupněny
osobám se sluchovým (pořady opatřené titulky) a zrakovým (pořady opatřené
audiopopisy) postižením, vzhledem k faktu, že provozovatel za toto období vykázal
pouze podíly vycházející z premiérově odvysílaných pořadů. Povinnost plynoucí z § 32
odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb. se však vztahuje na veškeré odvysílané pořady, tedy jak
na pořady uvedené v premiéře, tak na pořady reprízované.
12-0-0
51. RRTV/2017/193/loj: TELEPACE s. r. o./Tv NOE/podání vysvětlení - charakter
obchodního vztahu
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele TELEPACE s. r. o., v
jakém obchodním vztahu je se subjekty Chemkostav, a. s., Michalovce a LEKOS, s. r.
o., v souvislosti s odvysíláním pořadu Řeckokatolický magazín (Gréckokatolícky
magazín) dne 19. ledna 2017 v čase od 16.20.25 hod. na programu Tv NOE, konkrétně
z jakého důvodu byla před a po vysílání pořadu uvedena ve vizuální složce informace,
že „tuto reláciu podporujú Chemkostav, a. s., Michalovce a LEKOS, s. r. o.“, spolu s
logy těchto subjektů.
12-0-0
52.
RRTV/2017/274/rud:
Barrandov
Televizní
Studio
a.s./Televize
Barrandov/27.10.2016/05:00-06:00/překročení reklamního limitu o 202 s. - reakce na
upozornění
- Rada se seznámila s reakcí provozovatele Barrandov Televizní Studio a.s.,
IČ:41693311, sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 322, PSČ 15200, na uložené

upozornění na porušení ustanovení § 50 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se
dopustil tím, že ve vysílání programu Televize Barrandov dne 27. října 2016 v časovém
úseku 05:00-06:00 hodin odvysílal 922 sekund reklamy, a tím o 3 minuty a 22 sekund
(tj. 202s) překročil přípustnou délku času, který může být v jedné hodině vyhrazen
reklamě a teleshoppingu.
12-0-0
53.
RRTV/2017/202/loj:
MTV
NETWORKS
s.
r.
o./Paramount
Channel
(Rumunsko)/30.11.2016/06:00-17:00/zapůjčené záznamy pouze v úseku 06:00-13:00
- Rada se seznámila s reakcí provozovatele MTV NETWORKS s. r. o. na upozornění
sp.zn.: RRTV/2017/202/loj, č.j. RRTV/4254/2017-loj, na porušení § 32 odst. 1 písm. l)
zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že na žádost Rady o zapůjčení
kontinuálního záznamu vysílání programu Paramount Channel (Rumunsko),
provozovaného na základě rozhodnutí č. j. RRTV/1435/2016-FIA ze dne 3. května
2016, sp. zn. 2016/369/FIA/MTV, ze dne 30. listopadu 2016 v časovém úseku od 6:00
do 17:00 hodin, zapůjčil v čitelném stavu jen záznamy z úseku 6:00-13:00 hodin,
zatímco soubory se záznamy ze zbylého úseky byly nečitelné, a porušil tak povinnost
uchovávat v odvysílané podobě a v náležité technické kvalitě záznamy všech pořadů
včetně dalších částí vysílání alespoň po dobu 30 dnů ode dne jejich vysílání a na
písemnou výzvu je zapůjčit Radě.
12-0-0
54. 2015/786/LOJ/DON: JOJ Cinema/9.7.2015/11:30-14:00 - neposkytnutí záznamu
- Rada se seznámila s usnesením Ústavního soudu ze dne 3. dubna 2017 č.j. I. ÚS
529/17, kterým byla ústavní stížnost společnosti DONEAL, s. r. o. odmítnuta jako zjevně
neopodstatněná.
12-0-0
55. RRTV/2017/375/loj: Mapování praktik a podniknutých akcí v oblasti mediální
gramotnosti v EU-28
- Rada se seznámila se zprávou Evropské Audiovisuální Observatoře "Mapping of
media literacy practices and actions in EU-28" zveřejněné dne 28. března 2017.
12-0-0
56. RRTV/2017/392/pim: Různí poskytovatelé/ Screening AVMSnV únor 2017
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila se zprávou o kontrole
audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání prostřednictvím screeningu za období
únor 2017, která pokrývala následující služby těchto poskytovatelů: Ing. Jaroslav
Malatinec/ Internetová videokuchařka; POLAR televize Ostrava, s. r. o./ POLAR; TV
Beskyd s. r. o./ TV Beskyd; Město Kralupy nad Vltavou/ TV Kralupy; SNi s. r. o./ tvstav.
12-0-0
57. RRTV/2017/408/chr: Digital Broadcasting s.r.o./zápis do Evidence/archív TV Rebel
- 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 Digital
Broadcasting s.r.o., ze dne 29. března 2017, doručeného Radě dne 3. dubna 2017, toto
potvrzení: Digital Broadcasting s.r.o., IČ: 268 39 407, se sídlem v Ostravě, Stavební
992/1, PSČ 708 00, byl dne 25. dubna 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. dubna 2017 pod názvem archív
TV Rebel, umístěná na internetové adrese www.tvrebel.cz.
12-0-0

58. 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
ověřovatel:
P. Bartoš

