Zápis z 9. zasedání 2018, konaného dne 15. 5. 2018
Přítomni: Bezouška, Jaklová, Jehlička, Kasalová, Krejčí, Nastoupilová, Mencl, Novák,
Richterová, Svoboda,
Omluveni: Poledníček, Šincl, Zvěřinová
Ověřovatel: Bartoš
1. RRTV/2018/464/bla: Schválení programu 9. zasedání 2018
- Rada schvaluje program ve znění projednaných změn
8-0-0
2. RRTV/2018/344/blu: 4S Production, a.s./EXPRES FM/RV/změna licence dle § 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 4S PRODUCTION, a. s., IČ: 25113054, se sídlem Karla Engliše
11/519, 150 00 Praha-Smíchov, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o
licenci k provozování rozhlasového vysílání programu EXPRES FM (licence č.j.
Ru/137/01) podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající
ve změně licenčních podmínek programu.
10-0-0
3. RRTV/2018/255/blu: RadioPraha s.r.o./Radio Dechovka/RV/ změna licence dle § 21
odst- 1 písm. e) - rozhodnutí
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání v souladu s ustanovením § 5 písm. b), § 21
odst. 1 písm. e) a § 21 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 pro
rozhlasové a televizní vysílání uděluje provozovateli RadioPraha s.r.o., IČ: 29839875, se
sídlem U Prutníku 232, PSČ 250 72 Předboj, souhlas se změnou skutečností uvedených
v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů dle § 21
odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající v převodu obchodního podílu ve výši
33% ze stávajícího společníka pana Karla Jůzka na pana Ing. Zdeňka Rajmonta, neboť
tato požadovaná změna by nevedla k neudělení licence na základě veřejného slyšení.
10-0-0
4. RRTV/2018/375/pot: Analýza zpravodajství a publicistiky programu FREKVENCE 1 ve
dnech 22. září 2017 - 20. října 2017
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s analýzou předvolebního
zpravodajství a pořadu Pressklub programu FREKVENCE 1 provozovatele Frekvence 1,
a.s., ve sledovaném období od 22. září 2017 do 20. října 2017
10-0-0
5. RRTV/2018/429/vop: LONDA spol. s r. o./RÁDIO IMPULS/předvolební vysílání 22. 9. 20. 10. 2017/analýza
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s analýzou zpravodajství a
publicistiky na programu RÁDIO IMPULS provozovatele LONDA spol. s r. o., a to z období
22. 9. - 20. 10. 2017. Předmětem analýzy byla vybraná vydání následujících pořadů:
Zprávy v celou, Sedm minut v sedm, Polední speciál a všechna vydání Tří impulsů na
tělo ze sledovaného období.

10-0-0
6. RRTV/2018/431/hak: RADIO IBUR, s.r.o. / Radio RUBI, 10.4. 2018, 00:00 - 24:00 hodin,
analýza
- Rada se seznámila s analýzou programu Radio RUBI (frekvence 90,0 FM)
provozovatele RADIO IBUR, s.r.o. z úterý 10.4. 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
10-0-0
7. RRTV/2018/433/hak: RTV Cheb, s.r.o. / RADIO EGRENSIS, ohlašování programu,
upozornění
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání v rámci své působnosti dané § 5 písm. a) a f)
a § 59 odst. 1-3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního
vysílání, v platném znění, upozorňuje provozovatele RTV Cheb, s.r.o., IČ: 182 33 651, se
sídlem Dlouhá 42/10, PSČ 350 02 Cheb, na porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. o)
zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že v přejímaném vysílání programu
Rádio BLANÍK je vysílaný program opakovaně identifikován jako Rádio BLANÍK Západní
Čechy. Tímto došlo k porušení licenčních podmínek programu, kdy provozovateli byl
udělen souhlas k přejímání programu Rádio BLANÍK (licence č.j. Ru/32/99) provozovatele
MEDIA BOHEMIA, a.s., včetně identifikace přejímaného programu.
10-0-0
8. RRTV/2018/430/blu: Různí provozovatelé/rozhlasové vysílání; analýza obchodních
sdělení na potraviny, doplňky stravy, léky a na loterie a jiné podobné hry / zasedání
9/2018
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s analýzami obchodních sdělení
odvysílaných provozovateli EVROPA 2, spol. s r.o. (program EVROPA 2; Liberec 88,1
MHz) dne 2. května 2018, PS KŘÍDLA, s.r.o. (program Rádio PETROV; Jihlava-Bedřichov
98,0 MHz) dne 2. května 2018, MEDIA BOHEMIA a.s. (program HELAX; Ostrava 93,7
MHz) dne 2. května 2018, RadioPraha s. r. o. (program Rádio Dechovka; České
Budějovice 96,8 MHz) dne 2. května 2018, Radio Contact Liberec spol. s r.o. (program
Radio Contact Liberec; Liberec 101,4 MHz) dne 2. května 2018, NONSTOP s.r.o.
(program RÁDIO JIHLAVA; Jihlava-Hosov 101,1 MHz) dne 2. května 2018 a RADIO
UNITED BROADCASTING s. r. o (program COUNTRY RADIO; Praha 89,5 MHz) dne 2.
května 2018.
10-0-0
9. RRTV/2018/437/zem: PALMOVKA TV REGIO s.r.o. / TV / Televize Jéčko / vysílače /
změna zakladatelské listiny - předchozí souhlas
- Rada uděluje provozovateli PALMOVKA TV REGIO s.r.o., IČ 049 59 043, V. Talicha
1807/14, České Budějovice 2, 370 05 České Budějovice, souhlas podle § 21 odst. 1 písm.
e) zákona č. 231/2001 Sb., se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci, č.j.
RRTV/2835/2016-zem, spis. zn.: 2016/725/zem/PAL, ze dne 20. září 2016, a to změnou
zakladatelské listiny, v rozsahu dle žádosti doručené dne 4. května 2018, č.j.
RRTV/10911/2018-vra.
10-0-0
10. RRTV/2018/207/spm: VIA PRESS s.r.o./ i-Vysočina.cz - neoprávněné vysílaní
prostřednictvím ZPS - zastavení správního řízení o přestupku, upozornění
- Rada se seznámila s písemným vyjádřením provozovatele VIA PRESS s.r.o., IČ
24778362, se sídlem Chudenická 1059/30, Hostivař, 102 00 Praha 10, doručeným dne
20. dubna 2018 pod č.j. RRTV/10248/2018-vra, ve věci možného neoprávněného
provozování televizního vysílání programu i-Vysočina.cz prostřednictvím zvláštních
přenosových systémů - internetu na videoserveru YouTube.
10-0-0

- Rada zastavuje řízení o přestupku s obviněným VIA PRESS s.r.o., IČ 24778362, se
sídlem Chudenická 1059/30, Hostivař, 102 00 Praha 10, vedené 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, neboť nebyla
splněna podmínka předchozího typově shodného upozornění na porušení zákona dle
ustanovení § 59 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb.
9-0-0
- Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) a f) § 59 odst. 1 zákona
č. 231/2001 Sb. upozorňuje provozovatele VIA PRESS s.r.o., IČ 24778362, se sídlem
Chudenická 1059/30, Hostivař, 102 00 Praha 10, na porušení zákona č. 231/2001 Sb.,
kterého se dopustil tím, že dle § 60 odst. odst. 4 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb.
provozoval vysílání programu i-Vysočina.cz prostřednictvím zvláštních přenosových
systémů prostřednictvím zvláštních přenosových systémů - internetu na videoserveru
YouTube, aniž je k tomu oprávněn na základě platné udělené licence k provozování
vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů dle § 25 zákona č. 231/2001 Sb. Rada
stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení tohoto upozornění.
10-0-0
11. RRTV/2018/394/fia: S&P Broadcasting a.s. /TV /Vau TV /zvláštní přenosové systémy
/nezahájení vysílání – upozornění na porušení zákona
- Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 a § 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
televizního vysílání prostřednictvím zvláštních přenosových systémů S&P Broadcasting
a.s., IČ: 041 17 310, se sídlem Podkovářská 674/2, Vysočany, 190 00 Praha 9, licence
sp. zn.: 2016/870/FIA/S&P, č.j.: RRTV/3123/2016-FIA, ze dne 25. října 2016, na porušení
§ 12 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že nezahájil vysílání do 360
dnů od nabytí právní moci rozhodnutí o udělení licence a stanovuje mu lhůtu k nápravě
do 30 dnů ode dne doručení tohoto upozornění.
10-0-0
12. RRTV/2018/386/smu: RegioNET Morava, a. s. / převzaté vysílání / kabelové systémy
/ upozornění / neoznámení změny sídla společnosti
- Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) a f), § 59 odst. 1 – 3
zákona č. 231/2001 Sb., upozorňuje provozovatele RegioNET Morava, a.s., IČ:
29458480, se sídlem Polní 1900/54, 731 01 Český Těšín, na porušení ustanovení § 29
odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., neboť Radě neoznámil ve lhůtě do 15 dnů od provedení
změny změnu ostatních skutečností uvedených v přihlášce k registraci (rozhodnutí o
registraci sp. zn. 2015/135/SMU/Reg, č.j. RRTV/1554/2015-SMU ze dne 14. dubna
2015), a to změnu sídla společnosti a změny v osobách členů představenstva a dozorčí
rady. Rada stanovuje provozovateli lhůtu k nápravě 30 dnů ode dne doručení tohoto
upozornění.
10-0-0
13. RRTV/2018/419/spm: Planet A, a. s., Softex NCP, s.r.o. - neposkytování teletextu jako
doplňkové služby v dostatečné kvalitě
- Rada se seznámila se stížností (č.j. RRTV/10197/2018-vac) ve věci uživatelské
nefunkčnosti a neovladatelnosti teletextu šířeného v rámci převzatého televizního vysílání
provozovatele Planet A, a. s. a postupuje ji Českému telekomunikačnímu úřadu.
10-0-0
14. RRTV/2018/428/fia: Různí provozovatelé /převzaté vysílání /změna programové
nabídky - oznámení

- Rada se dle § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. seznámila s oznámením provozovatele
CABTEL mont ZLÍN, s.r.o., IČO: 606 96 346, se sídlem Slušovice, Školní 234, PSČ
76315, o změně ostatních skutečností uvedených v přihlášce k registraci převzatého
rozhlasového a televizního vysílání prostřednictvím kabelových systémů, č.j.: Rg/73/96,
ze dne 21. listopadu 1996, spočívající v rozšíření programové nabídky o české televizní
programy: Prima KRIMI, Nova 2, Nova Gold, Nova Action, KINO BARRANDOV,
BARRANDOV PLUS, Seznam.cz TV, ŠLÁGR 2, REBEL 2 SLUŠNEJ KANÁL, TUTY, dle
podání č.j.: RRTV/10435/2018-vra, doručeného dne 26. dubna 2018.
10-0-0
- Rada se dle § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. seznámila s oznámením provozovatele
Digital Broadcasting s.r.o., IČO: 268 39 407, se sídlem Stavební 992/1, Poruba, 708 00
Ostrava, o změně ostatních skutečností uvedených v přihlášce k registraci převzatého
televizního vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů v systému DVB-T, sp.
zn.: 2012/503/zem/Dig, č.j.: zem/2623/2012, ze dne 31. července 2012, spočívající v
rozšíření programové nabídky o převzaté televizní programy šířené: a) v rámci sítí DVBT: Nova Action, Nova 2, Nova Gold a RELAX; b) v rámci sítí DVB-T2: Nova, Nova Cinema,
Nova Action, Nova Gold, Nova 2, JOJ Family (HD), kinoSvět, RELAX, Rebel, POLAR
(HD) z lokality: Ostrava-Lanová; V1 (HD) a TV MORAVA z lokalit: Hradec Králové,
Pardubice, Ústí nad Orlicí, Praha-Ládví, Praha-Olšanská, Praha – Novodvorská a
Olomouc, dle podání č.j.: RRTV/10841/2018-vra, doručeného dne 2. května 2018.
10-0-0
15. RRTV/2018/432/smp: Různí provozovatelé; Přehled doručených oznámení
- Rada se seznámila se 2 oznámeními
10-0-0
16. RRTV/2018/307/kro: Souhrn podání 9/2018 (25 podnětů)
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s následujícími podáními k
obsahu televizních programů doručenými od 14. dubna do 3. května 2018 (25 podnětů):
FTV Prima, spol. s r.o. / Prima MAX – pořad Před svatbou ne, 15. 4. 2018 od 11.05 hod.;
TV Nova s.r.o. / NOVA – reportáž Víceletá gymnázia, Střepiny, 18. 3. 2018 od 21.25 hod.;
Barrandov Televizní Studio a.s. / Televize Barrandov – Kauzy Jaromíra Soukupa, 21. 3.
2018 od 21.25 hod.; ČESKÁ TELEVIZE / ČT 1 – reportáž Cíle útoku, Události, 14. 4. 2018
od 19.00 hod.; FTV Prima, spol. s r.o. / Prima – pořad Štiky, 23. 4. 2018 od 21.30 hod.;
ČESKÁ TELEVIZE / ČT 1 – reportáž České reakce na útok, Události, 14. 4. 2018 od 19.00
hod., vyjádření J. Černochové; FTV Prima, spol. s r.o. / Prima – reportáž České reakce:
adekvátní odpověď, nebo akt agrese?, Zprávy FTV Prima, 14. 4. 2018 od 18.55 hod.,
vyjádření J. Černochové; ČESKÁ TELEVIZE / ČT 24 – odpolední vysílání, 16. 4. 2018,
vyjádření p. Votápka; TP Pohoda s.r.o. / RELAX – IQ kvíz, 4. 4. 2018 od 2:00 hod.; TV
Nova s.r.o. / NOVA – Výměna manželek, 18. 4. 2018 od 20.20 hod.; TV Nova s.r.o. /
NOVA – reklamní spot BILLA, Velikonoční HIP HOP HOP! dne 15. 4. 2018 od 10.44 hod.;
FTV Prima, spol. s r.o. / Prima COOL – upoutávka na pořad Vikingové, 22. 4. 2018, 16.18
hod.; MTV NETWORKS s.r.o. / Prima Comedy Central – reklamní spot Vagisan
HydroKrém, 21. 4. 2018, 8.18 hod.; ČESKÁ TELEVIZE / ČT 24 – rozhovor a P. Eichlerem,
22. 4. 2018, 10.32 hod.; Barrandov Televizní Studio a.s. / Televize Barrandov – Kauzy
Jaromíra Soukupa ze dne 6. 12. 2017 od 21.25 hod., Duel Jaromíra Soukupa –
prezidentský speciál ze dne 22. 1. 2018 od 21.25 hod., Kauzy Jaromíra Soukupa ze dne
28. 2. 2018 od 21.25 hod., Aréna Jaromíra Soukupa ze dne 2. 1. 2018 od 21.25 hod.,
Týden s prezidentem ze dne 15. 2. 2018 od 20.15 hod.; ČESKÁ TELEVIZE / ČT sport –
Fotbal: Liverpool FC – AS Řím, 24. 4. 2018 od 20.15 hod., hlasitost reklam; ČESKÁ
TELEVIZE / ČT 1 – reportáž Rekonstrukce, Černé ovce, 16. 4. 2018 od 17.40 hod.;
ČESKÁ TELEVIZE /nespecifikovaný program – nevyvážený obsah, množství
moderátorů, koncesionářské poplatky; TV Nova s.r.o. / Nova Cinema – reklamní spot
Zaplo.cz, dne 8. 4. 2018 od 10:06:44 hod.; FTV Prima, spol. s r.o. / Prima – pořad Vraždy
na přelomu století, 29. 4. 2018 od 10.00 hod.; ČESKÁ TELEVIZE / ČT 1 – pořad 168

hodin, úvodní slovo moderátorky, 29. 4. 2018 od 21.50 hod.; Barrandov Televizní Studio
a.s. / KINO BARRANDOV – Linka lásky, erotický horoskop; ČESKÁ TELEVIZE /
nespecifikovaný program – informování o událostech v TOP hotelu.
10-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané
ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č.
231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele AMC Networks Central
Europe s.r.o., IČ: 27112501, sídlem Pobřežní 620/3, Praha 8, PSČ 186 00, na porušení
§ 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., neboť se odvysíláním pořadu Seven
Psychopaths, dne 23. února 2018 od 13:55 hodin na programu FILM CAFE ROMANIA,
dopustil porušení povinnosti nezařazovat v době od 6:00 hodin do 22:00 hodin pořady a
upoutávky, které by mohly ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a
mladistvých, konkrétně tím, že uvedený film, který byl odvysílán v odpoledním čase, kdy
mohou být u obrazovky děti, obsahoval řadu explicitních násilných scén. Násilné scény,
které se proplétaly celým filmem, tvořily de facto páteř dějové linky. Násilí bylo
prezentováno s cynickým nadhledem (např. zabití ženy střelou do břicha v čase 01:11:05
hodin od začátku pořadu), což mohlo u dětských diváků způsobit snížení citlivosti k
projevům násilí a rozostření vnímání hranice mezi dobrem a zlem. Zhlédnutí četných
explicitních scén zachycujících brutální násilí (např. upálení muže v čase 00:33:40 hodin
od začátku pořadu) pak mohlo u nezletilých osob vyvolat psychický otřes a následné
trvalejší stavy úzkosti. Pořad tak mohl ohrozit psychický vývoj dětí a mladistvých. Rada
stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení upozornění.
10-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané
ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č.
231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele AMC Networks Central
Europe s.r.o., IČ: 27112501, sídlem: Pobřežní 620/3, Praha 8, PSČ 186 00, na porušení
ustanovení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., neboť se odvysíláním snímku
Tenká červená linie (The Thin Red Line), dne 14. března 2018 od 13:05 hod na programu
AMC CHANNEL HUNGARY, dopustil porušení povinnosti nezařazovat v době od 6:00
hodin do 22:00 hodin pořady a upoutávky, které by mohly ohrozit fyzický, psychický nebo
mravní vývoj dětí a mladistvých, konkrétně tím, že uvedený snímek obsahoval drastické
záběry válečného násilí, odvysílané v odpoledních hodinách, kdy mohou být u obrazovky
děti. Záznam realisticky zobrazoval zraněné i mrtvé vojáky, amputované končetiny,
vyhřezlé vnitřní orgány, krev a střelbu. Děti na takový obsah mohou reagovat úzkostí,
přeceňováním reálného nebezpečí a nepřiměřeným strachem o sebe a své blízké.
Následkem může být i snížení citlivosti k páchanému násilí a akceptace násilí jako běžné
součásti života, popř. rostoucí agresivita u rizikové skupiny mladých diváků. Rada
stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení upozornění.
10-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané
ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č.
231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele FTV Prima, spol. s r.o., IČ
48115908, sídlem Na žertvách 132/24, Praha, PSČ 180 00, na porušení ustanovení § 32
odst. 1 písm. j) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 15. dubna 2018
od 11.05 hodin na programu Prima MAX odvysílal pořad Před svatbou ne, který
obsahoval vulgarismy či nadávky „seru na to“ (00.12.03 hod. od začátku pořadu), „do
hajzlu“ (00.12.24, 01.30.34 hod.), „kurvafix“ (00.32.06 hod.), „kreténe blbej“ (00.35.16
hod.), „do prdele“ (00.36.24, 01.01.15, 01.02.15 hod.), „kretén“ (00.45.30 hod.), „prdel“
(00.47.51, 02.17.23 hod.), „v prdeli“ (01.01.44 hod.), „prdelí“ (01.01.50 hod.), „šukaj“

(01.06.59 hod.), „šuká“ (01.18.45 hod.), „serou“ (01.24.44 hod.), „svině“ (ve smyslu
nadávky) (01.26.18 hod.), „nasraně“ (01.48.42, 01.54.45 hod.), „děvko“ (01.53.31 hod.),
„děvka“ (01.53.33 hod.), „kurva“ (01.54.49 hod.), 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. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode
dne doručení upozornění.
10-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své kompetence dané
§ 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání
a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu
s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen „zákon č.
500/2004 Sb.“) žádá provozovatele vysílání TV Nova s.r.o., IČ 45800456, sídlem
Kříženeckého nám. 1078/5, Praha 5, PSČ 15200, o podání vysvětlení k obsahu reportáže
Víceletá gymnázia odvysílané v rámci pořadu Střepiny, dne 18. března 2018 od 21.25
hodin na programu NOVA, konkrétně z jakého důvodu nebyla v reportáži zastoupena
relevantní názorová protistrana, např. zástupce víceletých gymnázií, a dále z jakých
konkrétních zdrojů vycházelo tvrzení, že v České republice jsou nyní skoro 4 stovky
víceletých gymnázií, a dále tvrzení, že na víceleté gymnázium zamíří každoročně skoro
každý 3. páťák. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této
výzvy.
10-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v
rámci své 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 Kauzy Jaromíra Soukupa dne 21.
3. 2018 od 21:25 hodin na programu Televize Barrandov, že věc odkládá.
10-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své kompetence dané
§ 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání
a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu
s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen „zákon č.
500/2004 Sb.“) žádá provozovatele vysílání Česká televize, IČ: 00027383, sídlem: Kavčí
hory, Praha 4, PSČ 140 70, o podání vysvětlení k obsahu reportáže Cíle útoku v pořadu
Události, odvysílaném dne 14. dubna 2018 od 19:00 hodin na programu ČT1, o jaké
konkrétní zdroje se opíral zpravodaj Jakub Szántó, když konstatoval, že „inspektorská
mise Organizace pro zákaz chemických zbraní skončila v létě 2014 konstatováním, že se
podařilo objevit a zničit celkem 96 procent, nikoliv 100 procent chemických zbraní, a
otázka po těch zbývajících 4 procentech nikdy nebyla zodpovězena“, zejména zda byly
zohledněny zprávy Organizace pro zákaz chemických zbraní z následujících let týkající
se procesu eliminace chemických zbraní v Sýrii. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení
30 dní ode dne doručení této výzvy.
10-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v
rámci své 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 snímku Wrestler (The Wrestler), 13. 3.
2018 od 11:30 hodin na programu AMC CHANNEL HUNGARY, že věc odkládá.
10-0-0

- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v
rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen
zákon č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci
možného přestupku spáchaného odvysíláním pořadu Štiky, dne 23. 4. 2018 od 21.30
hod. na programu Prima, že věc odkládá.
10-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v
rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen
zákon č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci
možného přestupku spáchaného odvysíláním příspěvku s vyjádřením poslankyně J.
Černochové s názvem Česká reakce na útok v rámci pořadu Události, 14. 4. 2018 od
19.00 hodin na programu ČT1, a příspěvku s vyjádřením poslankyně J. Černochové
České reakce: adekvátní odpověď, nebo akt agrese?, v rámci pořadu Zprávy FTV Prima,
14. 4. 2018 od 18.55 hod. na Primě, že věc odkládá.
10-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v
rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen
zákon č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci
možného přestupku spáchaného odvysíláním vyjádření p. Votápka týkajícího se
hodnocení prezidenta Zemana, 16. 4. 2018 odpoledne na programu ČT24, že věc
odkládá.
10-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v
rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen
zákon č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci
možného přestupku spáchaného odvysíláním teleshoppingového bloku IQ kvíz, dne 4. 4.
2018 od 2.00 hod. na programu Relax, že věc odkládá.
10-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v
rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen
zákon č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci
možného přestupku spáchaného odvysíláním pořadu Výměna manželek, dne 18. 4. 2018
od 20.20 hod. na programu NOVA, že věc odkládá.
10-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v
rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen
zákon č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci
možného přestupku spáchaného odvysíláním reklamního spotu BILLA, Velikonoční HIP
HOP HOP! dne 15. 4. 2018 od 10.44 hodin na programu NOVA, že věc odkládá.
9-0-0

- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v
rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) 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 Vikingové, dne 22. 4.
2018 od 16.18 hod. na programu Prima COOL, že věc odkládá.
10-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v
rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen
zákon č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci
možného přestupku spáchaného odvysíláním reklamního spotu Vagisan HydroKrém, dne
21. 4. 2018 od 8.18 hod. na programu Prima Comedy Central, že věc odkládá.
10-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v
rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen
zákon č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci
možného přestupku spáchaného odvysíláním rozhovoru s P. Eichlerem, dne 22. 4. 2018
od 10.32 hod. na programu ČT24, že věc odkládá.
10-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v
rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen
zákon č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci
možného přestupku spáchaného odvysíláním pořadů Kauzy Jaromíra Soukupa ze dne 6.
12. 2017 od 21.25 hod., Duel Jaromíra Soukupa – prezidentský speciál ze dne 22. 1.
2018 od 21.25 hod., Kauzy Jaromíra Soukupa ze dne 28. 2. 2018 od 21.25 hod., Aréna
Jaromíra Soukupa ze dne 2. 1. 2018 od 21.25 hod. a Týden s prezidentem ze dne 15. 2.
2018 od 20.15 hod. na programu Televize Barrandov, že věc odkládá.
10-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v
rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen
zákon č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci
možného přestupku spáchaného zvýšenou hlasitosti reklamních bloků v rámci pořadu
Fotbal: Liverpool FC – AS Řím, dne 22. 4. 2018 od 20.15 hod. na programu ČT24, že věc
odkládá.
10-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v
rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen
zákon č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci
možného přestupku spáchaného odvysíláním reportáže Rekonstrukce v rámci pořadu
Černé ovce, dne 16. 4. 2018 od 17.40 hod. na programu ČT1, že věc odkládá.
10-0-0

- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v
rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen
zákon č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci
možného přestupku spáchaného odvysíláním blíže nespecifikovaného mediálního
obsahu na programech České televize, že věc odkládá.
10-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v
rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen
zákon č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci
možného přestupku spáchaného odvysíláním reklamního spotu Zaplo.cz, dne 8. 4. 2018
od 10:06:44 hod. na programu Nova Cinema, že věc odkládá.
10-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v
rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen
zákon č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci
možného přestupku spáchaného odvysíláním pořadu Vraždy na přelomu století, díl
Vražda v dobré rodině, dne 29. 4. 2018 od 10.00 hod. na programu Prima, že věc odkládá.
10-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v
rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen
zákon č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci
možného přestupku spáchaného odvysíláním pořadu 168 hodin, resp. úvodního slova
moderátorky Nory Friedrichové, dne 29. 4. 2018 od 21.50 hod. na programu ČT 1, že věc
odkládá.
10-0-0
17. RRTV/2018/407/vis: Vysílání České televize a Českého rozhlasu v období před
volbami do Poslanecké sněmovny PČR 2017
- Rada se seznámila s Analýzou objektivity a vyváženosti vybraných pořadů
odvysílaných ČRo a ČT v období před parlamentními volbami v říjnu 2017.
10-0-0
- 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 Česká televize, IČ: 00027383,
sídlem Kavčí hory, Praha 4, PSČ 14070, o podání vysvětlení, z jakých důvodů zvolil
výrazně jiný přístup ke zvaní zástupců politických stran a hnutí do debatních pořadů s
předvolební dramaturgií před volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu České
republiky v říjnu 2017, konkrétně do cyklu 14 Předvolebních debat na ČT24, do
Superdebaty a do předvolebních vydání cyklu Politické spektrum, u prvních deseti
subjektů podle výsledků výzkumů volebního potenciálu stran a hnutí, které dostaly prostor
v každé ze 14 Předvolebních debat a v Superdebatě, a u ostatních subjektů v pořadí,
které dostaly prostor vždy v jediném ze čtyř předvolebních debatních vydání cyklického
pořadu Politické spektrum; Rada zejména žádá, aby provozovatel vysvětlil, jak při volbě

tohoto klíče pro zvaní hostů do zmíněných debat přihlížel k rozdílům v reálném postavení
v politickém a společenském životě u subjektů bezprostředně nad zvolenou hranicí a pod
ní. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
10-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) 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 Česká televize, IČ: 00027383,
sídlem Kavčí hory, Praha 4, PSČ 14070, o podání vysvětlení, z jakých důvodů v reportáži
Výpovědi v kauze nákupu letounů CASA, která byla součástí pořadu Události vysílaného
dne 17. října 2017 od 19:00 hodin na programu ČT1, nebyla uvedena stranická
příslušnost bývalé ministryně obrany Vlasty Parkanové; Rada žádá provozovatele o
vysvětlení této věci v kontextu uvádění stranické příslušnosti politiků v podobných
případech v předvolebním období. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode
dne doručení této výzvy.
10-0-0
18. RRTV/2018/66/vez: NOVA/Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR/22. 9.
2017 - 20. 10. 2017
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s analýzou zpravodajství a
publicistiky programu NOVA a NOVA 2, provozovatele TV Nova s.r.o., před volbami do
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2017 v období od 22. září do 20. října 2017.
10-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v
rámci své působnosti dané § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen
zákon č. 231/2001 Sb.), v souladu s ustanovením § 78 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb.,
zákona o přestupcích a řízeních o nich (dále jen zákon č. 250/2016 Sb.) rozhodla zahájit
s provozovatelem TV Nova s.r.o., IČ: 45800456, se sídlem Praha 5, Kříženeckého nám.
1078/5 (dále „obviněný“), řízení o přestupku z moci úřední pro možné porušení
ustanovení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit tím, že dne 19.
října 2017 odvysílal na programu NOVA v čase od 19:55 hodin pořad Nova Duel, jehož
hosty byli zástupci pouze dvou kandidujících subjektů, konkrétně předseda hnutí ANO
Andrej Babiš a volební lídr strany ČSSD Lubomír Zaorálek. Odvysíláním tohoto pořadu
určeného pro prezentaci pouze dvou politiků v období bezprostředně předcházejícím
konání voleb (předvečer voleb) mohla být narušena vyváženost vysílání ve prospěch
těchto politických subjektů. Provozovatel se tak mohl dopustit porušení povinnosti zajistit,
aby ve zpravodajských a politicko-publicistických pořadech bylo dbáno zásad objektivity
a vyváženosti a zejména nebyla v celku vysílaného programu jednostranně
zvýhodňována žádná politická strana nebo hnutí, popřípadě jejich názory nebo názory
jednotlivých skupin veřejnosti, a to s přihlédnutím k jejich reálnému postavení v politickém
a společenském životě.
10-0-0
19. RRTV/2018/404/tic: Analýza vysílání programu Prima před volbami do Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR 2017, v období od 22. září do 20. října 2017
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s analýzou zpravodajství a
publicistiky programu Prima provozovatele FTV Prima, spol. s r.o., před volbami do
Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2017 v období od 22. září do 20. října
2017.
10-0-0
20. RRTV/2018/414/chu: Analýza vysílání programu Televize Barrandov před volbami do
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v roce 2017

- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s analýzou zpravodajství a
publicistiky programu Televize Barrandov, provozovatele Barrandov Televizní Studio,
a.s., před volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2017 v období od 22. září
do 20. října 2017.
10-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své působnosti dané
ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), v
platném znění, a na základě ustanovení § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, žádá provozovatele Barrandov Televizní Studio a.s., IČ 41693311, sídlem
Kříženeckého náměstí 322/5, Praha 5, PSČ 152 00, o podání vysvětlení, na základě
jakých kritérií byli zváni představitelé politických uskupení kandidujících ve volbách do
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v roce 2017 do jednotlivých vydání pořadů Duel
Jaromíra Soukupa a Duel Jaromíra Soukupa – SPECIÁL vysílaných v období od 29.
srpna 2017 do 19. října 2017 na programu Televize Barrandov. Rada stanovuje lhůtu k
podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
10-0-0
21. RRTV/2018/412/mra: SYSTEMATICKÝ MONITORING HLASITOSTI OBCHODNÍCH
SDĚLENÍ na programu Rebel ze dne 17. března 2018, 21:00 – 22:00 hodin
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s výsledky systematického
monitoringu hlasitosti obchodních sdělení na programu Rebel provozovatele Digital
Broadcasting s.r.o. ze dne 17. března 2018, 21:00 – 22:00 hodin.
10-0-0
22. RRTV/2018/411/mra: Analýza obchodních sdělení - leden 2018
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s výsledky analýzy obchodních
sdělení za měsíc leden 2018.
10-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) jako orgán dozoru pro oblast
regulace reklamy dle § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně
a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“), a na základě § 137 odst.
1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá provozovatele, společnost ŠLÁGR TV, spol.
s r.o., IČ: 26102293, sídlem Dubné 158, PSČ 37384, o podání vysvětlení ohledně
obchodního sdělení na doplněk stravy s motivem „Lipo-C-Askor“, které bylo odvysíláno
dne 9. ledna 2018 v čase 7:32:51 na programu ŠLÁGR TV, neboť není zřejmé, z jakého
důvodu došlo k zakrytí zákonem předepsaného textu „doplněk stravy“ logem televizního
programu, čímž se výše zmíněný text „doplněk stravy“ stal fakticky nečitelným. Rada
stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této žádosti.
10-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání postupuje ČNB k posouzení dle svých
kompetencí obchodní sdělení s motivem „ZONKY“, které bylo odvysíláno dne 15. ledna
2018 v čase 6:20:46 na programu Retro Music Television.
10-0-0
23. RRTV/2018/256/rud: Česká televize/ČT24/Události, komentáře speciál/25.1.2018/od
21:30 hodin - VYSVĚTLENÍ
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele vysílání Česká televize, IČ:
00027383, sídlem: Kavčí hory, Praha 4, PSČ 140 70, k obsahu pořadu Události,
komentáře speciál, který byl vysílán 25. ledna 2018 od 21:30 hodin na programu ČT24,
jaký byl klíč pro výběr čtyř příkladů výsledků analytického ověřování pravdivosti výroků
kandidátů na prezidenta republiky z bezprostředně předcházející debaty v rámci
analytického vstupu do tohoto pořadu v úseku 21:56-21:58 hodin, zejména jestli

základem pro výběr příkladů bylo analytické posouzení výroků obou kandidátů, jestli
výběr byl nahodilý nebo korelující s poznatky z analytického posouzení výroků obou
kandidátů, respektive jestli výběr příkladů o výsledku posouzení výroků jen jednoho
kandidáta měl opodstatnění ve výsledcích z analytického posouzení výroků obou
kandidátů.
10-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) coby ústřední správní úřad v
rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen
„zákon č. 231/2001 Sb.“), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci
možného přestupku spáchaného odvysíláním pořadu Události, komentáře speciál 25.
ledna 2018 v čase od 21:30 hodin na programu ČT24, že věc odkládá.
10-0-0
24. RRTV/2018/257/rud: Česká televize/ČT1/Události, reportáž Oslavy polské
nezávislosti/11.11.2017/od 19:00 hodin - VYSVĚTLENÍ
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele vysílání Česká televize, IČ:
00027383, sídlem: Kavčí hory, Praha 4, PSČ 140 70, k obsahu pořadu Události, který byl
vysílán 11. listopadu 2017 od 19:00 hodin na programu ČT1, respektive k obsahu
reportáže Oslavy polské nezávislosti v tomto pořadu, jednak o jaké zdroje informací se
opíral reportér v konstatování „Ostatní jsou [podle nich] zrádci a nepřátelé.“ a dále o jaké
zdroje informací se opíral reportér v konstatování „Terčem kritiky byli uprchlíci a jiná
náboženství.“
10-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) coby ústřední správní úřad v
rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen
„zákon č. 231/2001 Sb.“), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci
možného přestupku spáchaného odvysíláním pořadu Události, respektive reportáže
Oslavy polské nezávislosti, 11. listopadu 2017 od 19:00 hodin na programu ČT1, že věc
odkládá.
9-0-1
25. RRTV/2018/279/kus: NATURVITA a.s. - BIOSIL - Nova 18.11.2017, 13:41:00 hod vysvětlení - doložení výzkumu
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením zadavatele NATURVITA, a.s., IČ
26237024, sídlem Veselá 227, 763 15 Slušovice, k obchodnímu sdělení/teleshoppingu s
motivem „BIOSIL plus“, které bylo odvysíláno dne 18. listopadu 2017 v čase 13:41:00
hodin na programu NOVA, resp. k výzkumu, který je v uvedeném obchodním sdělení
citován („Náš BIOSIL plus nejenom vlasy udržuje, ale i zlepšuje, což podle nedávného
průzkumu potvrdilo 73 procent zákaznic, které měly potíže s lámáním a třepením vlasů.“).
10-0-0
26. RRTV/2018/297/loj: regionalnitelevize.cz_9.2.2018_zmatek v oddělování pořadů a
reklamních sdělení_podání vysvětlení
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele Regionální televize CZ s. r.
o. č.j. RRTV/10099/2018-vra k jednotlivým typům audiovizuálních předělů využitých ve
vysílání programu regionalnitelevize.cz dne 9. února 2018, časovém úseku 12.00 – 22.00
hodin.
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 Regionální televize CZ s.r.o.,
IČ: 24141372, sídlem Praha 1 - Nové Město, Navrátilova 666/7, PSČ 110 00, na porušení
ustanovení § 49 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., jehož se dopustil tím, že dne 9.
února 2018, časovém úseku 12.00 – 22.00 hodin na programu regionalnitelevize.cz
odvysílal v časech 12:37 a 16:37 hod. programový prvek s titulkem „Náš průmysl“, který
propagoval společnost Hartmann – Rico. Z vyjádření provozovatele č. j.
RRTV/7518/2018-vra plyne, že daný programový prvek byl reklamou. Naproti tomu
programový prvek odvysílaný tentýž den v čase 20:32 hod., uvedený rovněž titulkem „Náš
průmysl“, prezentující společnost HAVEL & PARTNERS, s mezititulkem upozorňujícím,
že se jedná o příspěvek z cyklu „Mapa úspěchu – Czech top 100“, dle vyjádření
provozovatele č.j. RRTV/10099/2018-vra reklamou není. Daným postupem provozovatel
porušil zákonnou povinnost, dle níž musí být reklama ve vysílání snadno rozeznatelná.
Reklama společnosti Hartmann – Rico ve vysílání nebyla rozeznatelná, neboť k jejímu
oddělení bylo užito nestandardního předělu, který je provozovatelem užíván současně
jak k oddělení reklamy, tak i prvků, které nejsou reklamou a jsou uváděny v programovém
přehledu na webu provozovatele v televizním programu na každý den mezi ostatními
běžnými pořady . Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení tohoto
upozornění.
10-0-0
27.
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/9021/2018-vra) k jednotlivým typům audiovizuálních předělů využitých ve
vysílání programu regionalnitelevize.cz dne 13.9.2017 v čase od 12:33 do 12:49 hodin.
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 Regionální televize CZ s.r.o.,
IČ: 24141372, sídlem Praha 1 - Nové Město, Navrátilova 666/7, PSČ 110 00, na porušení
ustanovení § 49 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., jehož se dopustil tím, že dne
13. 9. 2017 od 12:33:48 hod., 16:33:40 hod.; 19. 9. 2017 od 16:31:38 hod., 20:33:08 hod.;
28. 9. 2017 od 12:34:34 hod., 16:34:34 hod. odvysílal programový prvek Náš průmysl
prezentující společnost CENTROPOL a její sponzorské a charitativní činnosti, který nebyl
z pohledu diváka snadno a jednoznačně rozeznatelný jako reklama, ač jí dle vyjádření
samotného provozovatele (č. j. RRTV/7518/2018-vra) je, neboť využívá pro
provozovatele netypický předěl (odlišný od předělu jiných reklamních bloků jím
užívaných), a je v jeho rámci umístěno logo programu na rozdíl od ostatních reklamních
bloků provozovatele. Souhrou těchto skutečností dochází k matení diváka, kterému je
znemožněna snadná a jednoznačná identifikace reklamy, provozovatel tak porušil
povinnost, aby reklamy byly ve vysílání snadno rozeznatelné. Rada stanovuje lhůtu k
nápravě 7 dní ode dne doručení tohoto upozornění.
10-0-0
28. RRTV/2018/299/loj: SATTURN HOLEŠOV_chybějící záznamy šesti programů_
podání vysvětlení
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele SATTURN HOLEŠOV spol.
s r. o. č.j. RRTV/9167/2018-vra, 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.

10-0-0
29. RRTV/2018/301/loj: SATTURN HOLEŠOV_Infokanál halenkovice a Infokanál
Žlutava_záznamy ze dvou dnů s totožným obsahem_rozpor s LP_podání vysvětlení
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele SATTURN HOLEŠOV spol.
s r. o. č.j. RRTV/9665/2018-vra, 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.
10-0-0
30. RRTV/2018/302/loj: SATTURN HOLEŠOV_Halenkovice_reklama_neodpovědnost
provozovatele za její obsah_podání vysvětlení
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele SATTURN HOLEŠOV spol.
s r. o. č.j. RRTV/9716/2018-vra, z jakého důvodu je 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 s podaným vysvětlením, 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
10-0-0
31. RRTV/2018/300/loj: SATTURN HOLEŠOV_stopáž rotujících videosmyček_rozpor s
LP_upozornění
- Rada se seznámila s reakcí provozovatele SATTURN HOLEŠOV spol. s r. o. (č.j.
RRTV/9592/2018-vra) na upozornění (č.j. RRTV/8422/2018-loj) na porušení licenčních
podmínek, kterého se provozovatel 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.
10-0-0
32. RRTV/2018/410/kus: Obec Šlapanov - Infokanál Šlapanov - reakce na upozornění a
analýza vysílání ze dnů 26. a 27.11.2017
- Rada se seznámila s reakcí provozovatele OBEC ŠLAPANOV, IČ: 00268348, se sídlem
Šlapanov 40, PSČ 582 51, na vydané upozornění na porušení ustanovení § 32 odst. 1
písm. l) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že nezapůjčil na písemnou výzvu
Rady č. j. RRTV/16987/2017-bur záznam vysílání programu INFO ŠLAPANOV ze dnů
26. a 27. listopadu 2017 v odvysílané podobě a v náležité technické kvalitě, resp. že byl
doručen jen jeden soubor, s názvem Vánoční koncert, kde absentuje označení televizního

programu (logo) a záznam končí bez dalšího v čase 0:26:27, ačkoli dle vyjádření
provozovatele měla být zaslána informační smyčka, která má být též vysílána dle znění
podmínek licence.
10-0-0
- Rada se seznámila s analýzou vysílání programu INFO ŠLAPANOV provozovatele
OBEC ŠLAPANOV z období 26. – 27. listopadu 2017, která byla provedena monitoringem
záznamu, jenž byl provozovatelem poskytnut v reakci na vydané upozornění na porušení
§ 32 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb.
10-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v
rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3 zákona č.
231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších
zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele
OBEC ŠLAPANOV, IČ: 00268348, se sídlem Šlapanov 40, PSČ 582 51, na porušení
ustanovení § 50 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že na programu
INFO ŠLAPANOV překročil časový limit vysílání reklamy, a to konkrétně takto: Stopáž
smyčky z neděle 26. listopadu 2018 je 13.18 minuty, smyčky z pondělí 27. listopadu 2018
pak 14.22 minuty. Reklamní blok, mající shodnou délku 3.05 minuty, byl tedy v obou
dnech zařazen, dle časové posloupnosti zařazení smyčky do vysílání, buď čtyřikrát, nebo
pětkrát v každé vysílací hodině, což představuje v souhrnu 12.33 minuty, resp. 15.41
minuty reklamního vysílání v jedné vysílací hodině. Ustanovení § 50 odst. 2) však
omezuje čas vyhrazený reklamě a teleshoppingovým šotům v televizním vysílání
provozovatelů vysílání tak, že nesmí přesáhnout v průběhu 1 vysílací hodiny 12 minut.
Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení upozornění.
10-0-0
- 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.), v platném znění, žádá provozovatele OBEC ŠLAPANOV, IČ: 00268348,
se sídlem Šlapanov 40, PSČ 582 51, o podání vysvětlení, proč nebylo vysílání programu
INFO ŠLAPANOV ze dnů 26. – 27. listopadu 2017 v souladu s podmínkami licence,
konkrétně vysílací smyčka měla délku trvání pouze 13.18, resp. 14.22 minuty, ačkoliv
licence předpokládá délku smyčky cca 30 minut, a ani struktura smyčky neodpovídala
znění licence. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této
výzvy.
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33. 2014/718/had/WAL: WALMARK, a.s./Telka/1.6. 2014/7:27:08 hod./ reklama na produkt
Tammex family/ – nekalé soutěžní praktiky -rozhodnutí MS
- Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze č. j. 9 A 128/2015- 54 ze
dne 14. 3. 2018, kterým byla zamítnuta žaloba proti rozhodnutí Rady ze dne 10. 3. 2015,
č. j. RRTV/1254/2015-HAD, sp. zn. 2014/718/had/WAL, kterým byla uložena pokuta
společnosti – zadavateli reklamy Walmark, a. s., ve výši 50 000,-Kč, pro porušení § 2
odst. 1 písm. c) zákona o regulaci reklamy, kterým se zakazují nekalosoutěžní praktiky,
ve spojení s ustanovením § 5 odst. 1 písm. b) a d) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně
spotřebitele, ke kterému došlo odvysíláním reklamy na produkt Tammex family plus,
odvysílané dne 1. června 2014 od 7:27:08 hod. na programu Telka.
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34. RRTV/2018/413/onz: Vyjádření ke zprávě OBSE pro hodnocení průběhu voleb
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila se Závěrečnou zprávou OBSE
pro hodnocení průběhu voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konaných ve
dnech 20. a 21. října 2017 (dále jen „Zpráva“) a schvaluje znění výhrad k této Zprávě.

10-0-0
35. RRTV/2018/211/kus: SAT Plus, spol. s.r.o. - Evropské kvóty 2017 - nepředložení
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením poskytovatele SAT Plus, s.r.o., se sídlem
Závišova 502/5, 140 00, Praha, z jakého důvodu nepředložil Radě zprávu o způsobu
plnění povinnosti stanovené ust. § 7 odst. 1, 2 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních
mediálních službách na vyžádání.
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36. RRTV/2018/209/kus: Šlágr TV - slagrtv.cz - evropská tvorba - nepředložení údajů
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením poskytovatele ŠLÁGR TV, spol. s r.o., IČ:
261 02 293, se sídlem Dubné 158, PSČ 373 84, z jakého důvodu nepředložil Radě zprávu
o způsobu plnění povinnosti stanovené ust. § 7 odst. 1, 2 zákona č. 132/2010 Sb., o
audiovizuálních mediálních službách na vyžádání.
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37. RRTV/2018/401/kus: ŠLÁGR KATALOG - ukončení poskytování
- Rada bere na vědomí ukončení poskytování audiovizuální mediální služby na vyžádání
ŠLÁGR KATALOG, poskytovatele ŠLÁGR TV, spol. s.r.o., IČ: 261 02 293, se sídlem
Dubné 158, PSČ 373 84. Poskytování služby bylo ukončeno dne 31. března 2018.
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38. RRTV/2018/217/chr: TP Pohoda s.r.o./www.tvpohoda.cz/aktuální název služby
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením poskytovatele TP Pohoda s. r. o., IČ: 268
52 683, se sídlem v Ostravě, Stavební 992/1, PSČ 708 00, jaký je aktuální název
audiovizuální mediální služby na vyžádání umístěné na adrese www.tvpohoda.cz.
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- Rada zapisuje změnu názvu a umístění audiovizuální mediální služby na vyžádání
poskytovatele TP Pohoda s. r. o., IČ: 268 52 683, se sídlem v Ostravě, Stavební 992/1,
PSČ 708 00. Služba je poskytována pod názvem RELAX, dostupná na adrese
www.televizerelax.cz.
10-0-0
39. RRTV/2018/400/kus: Revy HB s.r.o. - změna názvu služby REGIONVYSOCINA.cz
- Rada zapisuje změnu názvu audiovizuální mediální služby na vyžádání
REGIONVYSOCINA.cz, poskytovatele Revy HB, s. r. o., IČ 05251320, se sídlem U
Šlapanky 3569, 580 01 Havlíčkův Brod. Od 1. dubna 2018 je služba poskytována pod
názvem Vysocina-news.cz.
10-0-0
40. RRTV/2017/357/kod: Zpráva nezávislého auditora
- Rada se seznámila se zprávou nezávislého auditora o ověření účetní závěrky Rady pro
rozhlasové a televizní vysílání k 31.12.2017.
10-0-0
41. RRTV/2018/382/koz: Přechod na DVB-T2 - návrh nařízení vlády o Technickém plánu
přechodu - připomínkové řízení
- Rada se seznámila s návrhem nařízení vlády o technickém plánu přechodu a schvaluje
uplatnění připomínek dle rozpravy
10-0-0
ověřovatel:
P. Bartoš

