Zápis z 9. zasedání 2019, konaného dne 14. 5. 2019
Přítomni: Bezouška, Jakl, Jehlička, Kasalová, Novák, Mencl, Petrov, Poledníček, Šincl
Omluveni: Jaklová, Krejčí, Nastoupilová, Zvěřinová
Ověřovatel: Bartoš

1. RRTV/2019/367/bla: Schválení programu 9. zasedání 2019
- Rada schvaluje program ve znění projednaných změn
9-0-0
2. RRTV/2018/989/blu: Český rozhlas/Český rozhlas Plus/RV/řízení o přestupku dokazování od 13:30 hod.
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání v rámci řízení o přestupku sp.z.n 2018/989/blu
provedla důkaz vyslechnutím reportáží o portálu Fireflies společnosti Swiss Halley, které
byly odvysílány dne 22. června 2018 v čase 9:07:27 - 9:08:29 hod. na programu Český
rozhlas Plus, dne 22. června 2018 v čase 05:13:00 hod. na programu Český rozhlas
Radiožurnál, dne 22. 6. 2018 v čase 08:53 hod na programu Český rozhlas Plus a dne
22. 6. 2018 v čase 06:49 hod. na programu Český rozhlas Plus.
7-0-0
3. RRTV/2019/253/str: Rádio Student, s.r.o./Free Rádio/RV/transformační licence
(Ru/168/04) - udělení
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) podle ustanovení § 5 písm.
b) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), vydává
toto rozhodnutí: Rada uděluje společnosti Rádio Student, s.r.o., IČ: 26241790, se sídlem
Gorkého 970/45, PSČ 602 00 Brno, transformační licenci k provozování rozhlasového
vysílání prostřednictvím vysílačů podle článku II zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění
zákon č. 231/2001 Sb., pro program Free Rádio (licence č.j. Ru/168/04 ze dne 22.9.2004)
se souborem technických parametrů Brno-Kohoutovice 107,0 MHz / 0,435 kW na dobu
do 10. října 2025.
9-0-0
4. RRTV/2019/349/hak: NONSTOP, s.r.o. / RÁDIO KROKODÝL (Brno 103 FM a Jihlava
102.3 FM), 24. 4. 2019, 07:00-08:00, 13:00-14:00, 18:00-19:00 hodin, srovnávací analýza
- Rada se seznámila se srovnávací analýzou programu RÁDIO KROKODÝL (Brno 103.0
MHz a Jihlava 102.3 MHz ),provozovatele NONSTOP, s.r.o. ze středy 24. 4. 2019 od
07:00 do 08:00 hodin, od 13:00 do 14:00 hodin a od 18:00 do 19:00 hodin.
9-0-0
5. RRTV/2019/352/blu: Různí provozovatelé/rozhlasové vysílání; analýza obchodních
sdělení na potraviny, doplňky stravy, léky a na loterie a jiné podobné hry / zasedání
9/2019
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s analýzami obchodních sdělení
odvysílaných provozovateli MAX LOYD, s.r.o. (program DANCE RADIO; Praha-Jinonice
102,9 MHz) dne 30. dubna 2019, NONSTOP s.r.o. (program RÁDIO KROKODÝL; Brno
103,0 MHz) dne 30. dubna 2019, Frekvence 1, a.s. (program FREKVENCE 1; Plzeň
104,1 MHz) dne 30. dubna 2019, MEDIA BOHEMIA a.s. (program Hitrádio Faktor; České
Budějovice 104,3 MHz) dne 30. dubna 2019, JUKE BOX, spol. s r. o. (program Radio Čas
Rock; Ostrava město 99,9 MHz) dne 30. dubna 2019, RADIO UNITED BROADCASTING
s. r. o. (program COUNTRY RADIO; Plzeň 102,1 MHz) dne 30. dubna 2019 a MEDIA
BOHEMIA a.s. (program Rádio BLANÍK; Pardubice 93,9 MHz) dne 30. dubna 2019.
9-0-0

6. RRTV/2019/331/blu: Český rozhlas/Český rozhlas Dvojka/RV/stížnost na obsah
pořadu "Jak to vidí"
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s podnětem č.j.
RRTV/4827/2019-vra na možné porušení ustanovení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001
Sb., respektive ustanovení § 48 odst. 1 písm. h) zákona č. 231/2001 Sb.
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) a písm. g) 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 stížnosti č.j. RRTV/4827/2019-vra na možné porušení ustanovení § 31 odst. 3
zákona č. 231/2001 Sb., respektive ustanovení § 48 odst. 1 písm. h) zákona č. 231/2001
Sb., tak, že věc odkládá.
9-0-0
7. RRTV/2018/161/zab: Licenční řízení/RV/Mokrá 2 89,2 MHz / 50 W -licence udělena AZ
Rádio s.r.o. / Hitrádio City - seznámení s rozsudkem MS
- Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 22. února 2019, č.j.
9 A 199/2018-81 (č.j. RRTV/5845/2019-vra), kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady ze dne
14. srpna 2018, č.j. RRTV/15380/2018-zab, sp. zn. RRTV/2018/161/zab.
9-0-0
- Rada bere zpět blanketní kasační stížnost podanou proti rozsudku Městského soudu v
Praze ze dne 22. února 2019, č.j. 9 A 199/2018-81 (č.j. RRTV/5845/2019-vra), kterým
bylo zrušeno rozhodnutí Rady ze dne 14. srpna 2018, č.j. RRTV/15380/2018-zab, sp. zn.
RRTV/2018/161/zab
9-0-0
8. RRTV/2019/342/fia: KabelSat s.r.o. /TV /INFO - OPATOVICE, INFO - DAMBOŘICE, INFO
- HERŠPICE, INFO - LANŽHOT, INFO - OTNICE /televizní vysílání prostřednictvím
kabelových systémů /změna licenčních podmínek a územního rozsahu vysílání předchozí souhlas
- Rada uděluje provozovateli, společnosti KabelSat s.r.o., IČ 268 83 104, se sídlem
Křižanovice 217, PSČ 685 01, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o
licenci, č.j.: Ru/127/03/1216, ze dne 10. června 2003, ve znění pozdějších změn, podle §
21 odst. 1 písm. c), d), zákona č. 231/2001 Sb., spočívající: a) ve změně licenčních
podmínek programu INFO - LANŽHOT; b) v rozšíření vysílání o program s názvem INFO
- LANŽHOT - MEDIA, určený pro katastrální území Lanžhot, okres Břeclav; c) v ukončení
vysílání programu INFO - HERŠPICE, určený pro katastrální území Heršpice, okres
Vyškov, v rozsahu žádosti ze dne 26. dubna 2019, č.j.: RRTV/5590/2019-vra, ve znění
upřesnění žádosti ze dne 2. května 2019, č.j.: RRTV/5779/2019-vra.
9-0-0
9. RRTV/2019/344/zem: TUTY Broadcasting, a.s. / TV / TUTY / vysílače / družice / ZPS /
neoznámení ukončení vysílání /
- Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) a f), § 59 odst. 1 - 3
zákona č. 231/2001 Sb., upozorňuje provozovatele TUTY Broadcasting, a.s., IČ 058 83
121, se sídlem Werichova 1145/33, 15200 Praha 5, na porušení § 32 odst. 1 písm. s)
zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že Radě neoznámil ukončení vysílání
programu TUTY (šířeného prostřednictvím vysílačů, družice a zvláštních přenosových
systémů na základě licencí ze dne 25. dubna 2017 č.j. RRTV/7457/2017-spm, č.j.
RRTV/7458/2017-spm a č.j. RRTV/7459/2017-spm). Rada stanoví provozovateli lhůtu k
nápravě 15 dnů ode dne doručení tohoto upozornění.
9-0-0

10. RRTV/2019/338/zem: O2 Czech Republic a.s. / převzaté vysílání / Lala TV
/neoznámená změna programové nabídky / upozornění na porušení zákona
- Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) a f), § 59 odst. 1 - 3
zákona č. 231/2001 Sb., upozorňuje provozovatele, společnost O2 Czech Republic a.s.,
IČ 601 93 336, se sídlem Praha 4 - Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 14022, na
porušení ustanovení § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že
neoznámil Radě změnu ostatních skutečností uvedených v přihlášce k registraci, a to
zařazení zahraničního televizního programu Lala TV do programové nabídky včetně
informací o tomto programu v rozsahu dle zákona č. 231/2001 Sb.: název programu,
základní programová specifikace, datum vydání oprávnění a doba platnosti tohoto
oprávnění, údaje o regulačním orgánu, který toto oprávnění vydal. Rada stanovuje
provozovateli lhůtu k nápravě 15 dnů ode dne doručení tohoto upozornění.
9-0-0
- Rada žádá společnost AXOCOM s.r.o., IČ 29146623, se sídlem Husinecká 808/5,
Žižkov, 130 00 Praha, o vyjádření ve věci zjištění informací o dětském televizním
programu Lala TV (v rozsahu název programu, základní programová specifikace, datum
vydání oprávnění a doba platnosti tohoto oprávnění, údaje o regulačním orgánu, který
toto oprávnění vydal), který je, na základě možného distribučního zastoupení společností
AXOCOM s.r.o., šířen v České republice.
9-0-0
11. RRTV/2019/363/smu: Různí provozovatelé / převzaté vysílání / oznámení změny
programové nabídky / Prague Digital TV s.r.o.
- Rada se dle ustanovení § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. seznámila s oznámením
provozovatele převzatého vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů Prague Digital TV
s.r.o., IČ: 28991800, se sídlem: Ortenovo náměstí 1571/15a, Holešovice, 170 00 Praha
7, o změně ostatních skutečností uvedených v přihlášce k registraci sp. zn.
2012/767/sve/adm, č.j. sve/4200/2012 ze dne 30. října 2012, spočívající v zúžení
programové nabídky v Regionální síti 4 vysílající na kanále 46 v Praze a okolí o český
televizní program Mňam TV, v rozsahu dle podání doručeného dne 6. května 2019 pod
č.j. RRTV/5920/2019-vra.
9-0-0
12. RRTV/2019/336/smp: Různí provozovatelé; Přehled doručených oznámení
- Rada se seznámila se 3 oznámeními.
9-0-0
13. RRTV/2019/353/onz: Souhrn podání AO 9/2019 (21 podání)
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s následujícími podáními k
obsahu televizních programů doručenými od 18. do 30. dubna 2019: TV Nova s.r.o. /
NOVA - Televizní noviny - Stavba dálnice naráží na další problém, Blokovaných úseků
dálnic a silnic 1. tříd je celá řada, Prezident Zeman přijme kandidáty na nové ministry, 15.
4. 2019 od 19:30 hod; Česká televize / ČT1 - Živé terče, 28. 4. 2019 od 20:05 hod; TV
Nova s.r.o. / NOVA - Holky pod zámkem III, 24. 4. 2019 od 20:20 hod; FTV Prima spol. s
r.o. / Prima - Mordparta (1), 28. 4. 2019 od 9:44 hod; Česká televize / ČT1 - Máte slovo s
M. Jílkovou, 18. 4. 2019 od 21:34 hod (3 podání); Magical roof s.r.o. / JOJ Family Babičky dobíjejte přesně!, 15. 4. 2019 od 20:21 hod; Česká televize / ČT24 - Zprávy v 16,
25. 4. 2019 od 16:00 hod; Barrandov Televizní Studio a.s. / Televize Barrandov oznámení o sponzorovi pořadu Věřte nevěřte (11), 27. 4. 2019 od 12:59 hod; Česká
televize / ČT1 - reklama; Všichni provozovatelé / zábava a reklama v televizním vysílání;
Česká televize / ČT24 - Studio 6 - Výroky prezidenta USA, 30. 4. 2019 od 7:16 hod;
Televize Přerov s.r.o. / Televize Přerov - zpravodajství o budování dálnice mezi Přerovem
a Říkovicemi, 12. 4. 2019; Česká televize / ČT1 - Otázky Václava Moravce, 28. 4. 2019
od 12:00 hod (6 podání); Barrandov Televizní Studio a.s. / Televize Barrandov - Moje
zprávy - příspěvky o JCDecaux, 25. 3. 2019 od 20:40 hod, 3. 4. 2019 od 20:32 hod.

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 pořadu Televizní noviny, resp. reportáží
Stavba dálnice naráží na další problém a Blokovaných úseků dálnic a silnic 1. tříd je celá
řada, 15. 4. 2019 od 19:30 hodin na programu NOVA, že věc odkládá.
9-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své působnosti dané
ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen „zákon č.
231/2001 Sb.“), v platném znění, upozorňuje provozovatele Česká televize, IČ:
00027383, sídlem: Kavčí hory, Praha 4, PSČ 140 70, na porušení ustanovení § 32 odst.
1 písm. j) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 28. dubna 2019 od
20:05 hodin na programu ČT1 odvysílal pořad Živé terče, 1. díl, který obsahoval
vulgarismy či nadávky „hajzly“ (v časech 02:50 min, 15:47 min od začátku záznamu), „do
prdele“ (05:51, 10:34, 12:15, 28:07, 28:34, 43:50, 47:01, 59:38), „idiot“ (06:28), „hovno“
(12:00, 33:19), „píchání sestřiček“ (22:52), „vošukal“ (24:50), „v prdeli“ (27:16, 27:43,
27:45, 33:48), „ser“ (27:31), „prdel“ (28:21), „mrdu zdar“ (29:28), „debil“ (36:16), „kokot“
(38:12), „kurvičku“ (49:10), „kurvy“ (49:19, 49:20), „debilové“ (49:57), „debil“ (49:59,
50:50), „posraný“ (56:54), „hajzle“ (57:03, 57:07) a další, 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.
9-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané
ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č.
231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele TV Nova s.r.o., IČ: 45800456,
sídlem: Kříženeckého nám. 1078/5, Praha 5, PSČ 152 00, na porušení ustanovení § 32
odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., neboť se odvysíláním pořadu Holky pod
zámkem, dne 24. dubna 2019 od 20:20 hodin na programu NOVA, 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 pořad obsahoval pasáže, v nichž vězeňkyně Martina nahlas předčítala
výhružné dopisy, které v minulosti zasílala policistům a soudcům, a ve kterých detailně
popisovala fyzické násilí, vraždění a teroristický útok, jimiž příjemcům hrozila. Na dětské
a mladistvé diváky, zejména z rizikových skupin a disponované ke zvýšené agresivitě,
mohly tyto pasáže působit návodně a motivovat je k tvorbě podobných výhrůžných
obsahů, k šikaně a k násilnému chování. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne
doručení upozornění.
9-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své působnosti dané
ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen „zákon č.
231/2001 Sb.“), v platném znění, upozorňuje provozovatele FTV Prima spol. s r.o., IČ:
48115908, sídlem: Na žertvách 132/24, Praha 8 - Libeň, PSČ 18000, na porušení
ustanovení § 32 odst. 1 písm. j) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne
28. dubna 2019 od 9:44 hodin na programu Prima odvysílal seriál Mordparta (1), který
obsahoval vulgarismy či nadávky „do prdele“ (v čase 0:05:45 hod, 1:07:54 hod od začátku

záznamu), „hajzle“ (0:13:30, 0:13:32, 0:13:38, 0:13:40, 0:13:42, 0:13:58, 0:55:31,
0:55:40, 0:59:59), „zkurvenej“ (0:14:42, 0:55:31, 0:59:59), „zkurvysyna“ (0:14:58), „hajzl“
(0:21:14, 0:21:16, 0:27:54), „hajzlu“ (0:44:50, 0:51:55), „kokote“ (0:49:57, 0:50:10), „zmrdi
zajebaný“ (0:50:02), „hovno“ (0:56:11), „kurva“ (1:00:22), „nevyjebávej“ (1:05:08),
„kurvou“ (1:05:14), 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.
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 pořadu Máte slovo s M. Jílkovou, 18. 4.
2019 od 21:34 hodin na programu ČT1, 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 snímku Babičky dobíjejte přesně!, 15. 4.
2019 od 20:21 hodin na programu JOJ Family, 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 pořadu Zprávy v 16, 25. 4. 2019 od 16:00
hodin na programu ČT24, 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 oznámení o sponzorovi pořadu Věřte
nevěřte (11), příkrmech Hipp, 27. 4. 2019 od 12:59 hodin na programu Televize
Barrandov, 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 údajně nelegálních reklam na programech
České televize, 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 reklamních sdělení a zábavních pořadů, 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 reportáže Výroky prezidenta USA v pořadu
Studio 6, 30. 4. 2019 od 7:16 hodin na programu ČT24, že věc odkládá.
9-0-0
14. RRTV/2019/350/onz: TV REGIO/Analýza vysílání před volbami do zastupitelstev obcí
a Senátu v roce 2018/10. 9.–5. 10. 2018
- Rada se seznámila s analýzou vysílání programu TV REGIO a jeho lokálních verzí
provozovatele DWP s.r.o. před volbami do zastupitelstev obcí a Senátu PČR v roce 2018,
v období 10. 9.-5. 10. 2018.
9-0-0
- 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 DWP s.r.o., IČ: 27608883, sídlem: U
libeňského pivovaru 2442/6, Praha - Libeň, PSČ 180 00, o podání vysvětlení týkající se
licencovaných územních rozsahů programu TV REGIO: 1) Z jakého důvodu nebyla v
období 10. 9.-5. 10. 2018 aktualizována vysílací smyčka programů TV REGIO Bohuňovice, TV REGIO - Hostinné, TV REGIO - Klobouky, TV REGIO - Ořech, TV REGIO
- Stochov a TV REGIO - Troubky minimálně jednou týdně, jak stanovují licenční podmínky
programu; 2) Jakým způsobem provozovatel zajišťuje rozdíl mezi lokálními mutacemi
programu a plošnou verzí TV REGIO, který by měl dle licenčních podmínek spočívat v
zařazení jiných pořadů a informací, když je dle sdělení provozovatele plošné TV REGIO
koncipováno jako vysílání regionálních mutací, které se pravidelně střídají; 3) Na základě
čeho provozovatel vysílá program TV REGIO s územním rozsahem Jevíčko a Stochov,
když dle změny licenčních podmínek z 22. 11. 2016 byl program o tyto územní rozsahy v
minulosti redukován; 4) Z jakého důvodu provozovatel nevysílá program TV REGIO s
územním rozsahem Pečky. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne
doručení této výzvy.
9-0-0
- 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 DWP s.r.o., IČ: 27608883, sídlem: U
libeňského pivovaru 2442/6, Praha - Libeň, PSČ 180 00, o podání vysvětlení týkající se
programu TV REGIO s územním rozsahem Ostrožská Nová Ves, z jakého důvodu byl v
období 10. 9. až 5. 10. 2018 součástí vysílací smyčky snímek, v němž se uvádí, že
Infokanál Ostrožská Nová Ves vydává a spravuje Obec Ostrožská Nová Ves, a který dále
obsahuje adresu a další kontaktní údaje nesouhlasící s údaji o provozovateli TV REGIO,
DWP s.r.o. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
9-0-0

- 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 DWP s.r.o., IČ: 27608883, sídlem: U
libeňského pivovaru 2442/6, Praha - Libeň, PSČ 180 00, o podání vysvětlení, z jakého
důvodu byl do vysílání programu TV REGIO - Hostinné ve dnech 4. a 5. 10. 2018 celkem
čtrnáctkrát zařazen pořad Pohled na čtyři roky stavebního ruchu v Hostinném, zda k
zařazení do vysílání nedošlo za úplatu a jakým způsobem provozovatel zajistil, aby
vysílání pořadu nezasáhlo do rovné politické soutěže před volbami. Rada stanovuje lhůtu
k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
9-0-0
- 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 DWP s.r.o., IČ: 27608883, sídlem: U
libeňského pivovaru 2442/6, Praha - Libeň, PSČ 180 00, o podání vysvětlení, z jakého
důvodu byla v období 10. 9. až 5. 10. 2018 část vysílací smyčky s názvem Zprávy z města
na programu TV REGIO - Stochov tvořena 27 snímky znázorňujícími investiční akce
města v období 2015-2018, zda k zařazení nedošlo za úplatu a jakým způsobem
provozovatel zajistil, aby její vysílání nezasáhlo do rovné politické soutěže před volbami.
Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
9-0-0
15. RRTV/2019/343/tic: Město Roudnice nad Labem / analýza vysílání programu MIS
před volbami do zastupitelstev obcí a Senátu PČR v roce 2018
- Rada se seznámila s analýzou vysílání programu MIS provozovatele Město Roudnice
nad Labem před volbami do zastupitelstev obcí a Senátu PČR v roce 2018, v období 10.
9. - 5. 10. 2018.
9-0-0
16. RRTV/2019/345/vis: Brno TV, s. r. o. - monitoring programu TV BRNO 1 dne 19.
března 2019 v úseku 10-22 hodin
- Rada se seznámila s monitoringem obsahu vysílání programu TV BRNO 1
provozovatele Brno TV, s. r. o. v úseku 10:00-22:00 hodin dne 19. března 2019.
9-0-0
- 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 Brno TV, s. r. o., IČ: 06191941, sídlem:
Moravské náměstí 127/3, Brno-město, 602 00 Brno, o podání vysvětlení k obsahu
obchodního sdělení „Naše moderátory a redaktory obléká společnost Volansky Fashion“,
které bylo opakovaně vysíláno na programu TV BRNO 1 dne 19. března 2019 v rámci
úseku 10:00-22:00 hodin, poprvé od 10:09:20 hodin, na základě jakého smluvního
ujednání dochází k oblékání redaktorů a moderátorů firmou jmenovanou ve spotu,
zejména jestli nejde o sponzorování ve smyslu § 2 odst. 1 písm. s) zákona č. 231/2001
Sb. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
9-0-0

17. RRTV/2019/357/nej: Analýza kontinuálního záznamu vysílání programu Film Mania
ze dne 25. února 2019 od 12:00 do 24:00 hodin.
- Rada se seznámila s analýzou vysílání programu Film Mania provozovatele AMC
Networks Central Europe s.r.o. ze dne 25. února 2019, časového úseku od 12:00 do
24:00 hodin.
9-0-0
18. RRTV/2019/304/jam: Analýza kontinuálního úseku vysílání ŠLÁGR 2 z 12. března
2019 10:00-22:00
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s analýzou kontinuálního úseku
vysílání programu ŠLÁGR 2 provozovatele ŠLÁGR TV, spol. s r.o. ze dne 12. března
2019 v časovém úseku 10:00-22:00 hodin.
9-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své kompetence dané
§ 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č.
468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění platných
předpisů (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“), v souladu s ustanovením § 78 odst. 1 zákona
č. 250/2016 Sb., zákona o přestupcích a řízeních o nich (dále jen „zákon č. 250/2016
Sb.“) rozhodla zahájit se zadavatelem, společností WHITE ELEPHANT s.r.o., IČ
06245676, sídlem Lidická 2483, 390 03, Tábor, řízení o přestupku 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, a to zadáním reklamy na doplněk
stravy Bílý slon - deprese, která byla odvysílána dne 12. března 2019 v čase 20:37:35
hodin na programu ŠLÁGR 2, neboť se ve verbální složce reklamy objevuje tvrzení, že
díky zmíněnému doplňku stravy je možné vyléčit deprese, konkrétně skrze promluvu
moderátora: „Přátelé, pryč s podzimními depresemi, stačí vám k tomu pouze jedno jediné.
Bílý slon a jeho bylinný extrakt na deprese. Mimochodem pan doktor Pantůček to
garantuje, tak s chutí do toho!“.
9-0-0
- 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 ŠLÁGR TV, spol. s r.o., IČ 26102293, sídlem Dubné 158, 373
84, Dubné, o podání vysvětlení, jakým způsobem naplňuje § 32 odst. 7 písm. c) zákona
č. 231/2001 Sb., podle kterého má provozovatel povinnost poskytnout 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
výzvy.
9-0-0
19. RRTV/2019/347/bur: MWE Networks International s.r.o./POWER TV/24.–25.3.2019 neposkytnutí záznamu
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané
ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č.
231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele MWE Networks International
s.r.o., IČ 073 34 800, Krakovská 1392/7, Nové Město, 110 00 Praha 1, na porušení § 32
odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že neposkytl Radě na
její vyžádání záznam vysílání programu POWER TV ze dnů 24.-25. března 2019 v
časovém úseku od 00.00 do 24.00 hodin. Rada stanovuje lhůtu k nápravě, tedy k
poskytnutí původního záznamu 10 dní ode dne doručení tohoto upozornění, pokud

provozovatel původním záznamem již nedisponuje, může alternativně poskytnout
záznam ze dnů 9.-10. května 2019 z časového úseku od 00.00 do 24.00 hodin.
9-0-0
20. RRTV/2019/359/kus: Screening televizního vysílání leden 2019
- Rada se seznámila se zprávou o kontrole televizního vysílání prostřednictvím tzv.
screeningu za období leden 2019, která pokrývala úseky vysílání programů
Reginalnitelevize.cz ve dnech 16. 1. 2019 v časovém úseku 10:00:00 - 24:00:00 hod., 24.
1. 2019 00:00:00 - 24:00:00 hod., 31. 1. 2019 00:00:00 - 24:00:00 hod., ČT D ve dnech
22. 1. 2019 v časovém úseku 06:00:00 - 16:00:00 a 23. 1. 2019 10:00:00 - 20:00:00 hod.,
CS FILM ve dnech 20. 1. 2019 v časovém úseku 06:00:00 - 12:00:00 a 21. 1. 2019
06:00:00 - 12:00:00 hod., Nick Jr. ze dne 24. 1. 2019 v časovém úseku 10:00:00 16:00:00 hod., Nickelodeon ze dne 27. 1. 2019 v časovém úseku 10:00:00 - 17:00:00
hod., Prima Comedy Central ve dnech 24. 1. 2019 v časovém úseku 06:00:00 - 09:00:00,
25. 1. 2019 06:00:00- 09:00:00 a 26. 1. 2019 06:00:00- 09:00:00 hod a Minimax ze dne
25. 1. 2019 v časovém úseku 10:00:00 - 16:00:00.
9-0-0
21. RRTV/2019/356/nej: SYSTEMATICKÝ MONITORING HLASITOSTI OBCHODNÍCH
SDĚLENÍ na programu RELAX ze dne 23. února 2019, 20:00 – 22:00 hodin
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s výsledky systematického
monitoringu hlasitosti obchodních sdělení na programu RELAX provozovatele TP Pohoda
s.r.o. ze dne 23. února 2019, 20:00 až 22:00 hodin.
9-0-0
22. RRTV/2019/87/rud: FTV Prima, spol. s r.o./Prima/Velké zprávy, reportáž "Za to, že
zabránil nehodě, dostal pokutu"/7.11.2018/od 18:55 hodin - VYSVĚTLENÍ
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele vysílání FTV Prima, spol. s
r.o., IČ 48115908, sídlem Na žertvách 132/24, Libeň, 180 00 Praha 8, ohledně reportáže
s názvem Za to, že zabránil nehodě, dostal pokutu, zařazené v pořadu Velké zprávy,
odvysílaném dne 7. listopadu 2018 od 18:55 hodin na programu Prima, a to z jakého
zdroje pochází informace o komunikaci údajně proběhlé mezi panem Bouškou a
pracovníkem dopravního odboru, a jak byla pravost této komunikace ověřena, jestliže
bylo na jejím základě vzneseno obvinění z korupce.
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 reportáže o případě na roudnické radnici,
odvysílané rámci pořadu Velké zprávy na programu Prima dne 7. 11. 2018 od 18:55
hodin, že věc odkládá.
9-0-0
23. RRTV/2019/223/kus: ZAK TV s.r.o. - Politici našeho kraje - 22.8. - 19.9.2018 - výběr
hostů - vysvětlení
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele ZAK TV s.r.o., na základě
jakého klíče byli zváni hosté do pořadu Politici našeho kraje, vysílaného na programu TV
ZAK v období od 22. 8. 2018 do 19. 9. 2018, a podle jakého klíče bylo rozhodnuto o
pořadí, v němž byly jednotlivé díly pořadu vysílány.
9-0-0

24. RRTV/2019/222/kus: ZAK TV s.r.o. - Anketa s plzeňskými lídry 25.,26. a 27.9.2018 výběr respondentů - vysvětlení
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele ZAK TV s.r.o., na základě
jakého klíče vybral do epizod rubriky „Anketa s plzeňskými lídry“ odvysílaných v rámci
pořadu „Zprávy z plzeňského a karlovarského kraje“ ve dnech 25., 26. a 27. 9. 2018 na
programu TV ZAK zástupce politických stran ANO, ČSSD, ODS, Piráti a SPD a nikoli
jiných stran, které v komunálních volbách 2018, jichž se anketa týkala, také kandidovaly
na plzeňský magistrát.
9-0-0
25. RRTV/2019/246/rud: MTV NETWORKS s.r.o./soulad programů s právním řádem zemí,
kam je vysílání směřováno - VYSVĚTLENÍ
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele vysílání, MTV NETWORKS
s.r.o., IČ 289 70 438, se sídlem Praha 4, Na strži 65/1702, PSČ 140 62, jakým způsobem
zajišťuje, aby jím provozované programy byly v souladu s právním řádem zemí, na jejichž
území je jejich vysílání zcela nebo převážně směřováno.
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 reklam propagujících produkt Balonix Med
na programu Nickelodeon v období od 22. října do 11. listopadu 2018, že věc odkládá.
9-0-0
26. RRTV/2019/88/had: Podnikatelské odbory - Unie podnikatelských a živnostenských
spolků, z.s.-ODMÍTNUTÍ
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“), zřízená zákonem 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.“), jakožto povinný subjekt podle
ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále
jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) a v souladu s ustanoveními § 14 odst. 5 písm. b) zákona č.
106/1999 Sb. rozhodla v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o
žádosti ze dne 1. února 2019, č. j. RRTV/1992/2019-vra takto: Žádost subjektu ,
Podnikatelské odbory - Unie podnikatelských a živnostenských spolků, z. s. IČ: 057 86
185 se sídlem: Mimoňská 3223, 470 01 Česká Lípa, ze dne 1. února 2019, č. j.
RRTV/1992/2019-vra, se dle § 14 odst. 5 písm. b) a § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb.
odmítá, neboť nebyl ve stanovené lhůtě upřesněn předmět žádosti, spolu s upřesňujícími
údaji o žadateli.
9-0-0
27. RRTV/2019/358/nej: Zpráva ze služební cesty – workshop na téma koregulační
režimy v oblasti ochrany dětí, Bratislava, duben 2019.
- Rada bere na vědomí zprávu z workshopu k tématu koregulační režimy v oblasti
ochrany dětí, který se konal v Bratislavě dne 25. dubna 2019.
9-0-0
28. RRTV/2019/354/onz: Zpráva o semináři „Jak masmédia ovlivňují vnímání těch
druhých?“
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila se zprávou o semináři Jak
masmédia ovlivňují vnímání těch druhých?, konaném 10. 4. 2019 na Filozofické fakultě
Masarykovy univerzity v Brně.
9-0-0

29. RRTV/2019/355/loj: Zpráva Evropské audiovizuální observatoře „Mapping of national
rules for the promotion of European works in Europe
- Rada se seznámila s obsahem zprávy Evropské audiovizuální observatoře „Mapping
of national rules for the promotion of European works in Europe“.
9-0-0
30. RRTV/2019/365/chr: Alza cz. a.s./ukončení poskytování služby Alza Media
- Rada bere na vědomí ukončení poskytování audiovizuální mediální služby na vyžádání
Alza Media poskytované společností Alza.cz a.s., IČ 27082440, se sídlem Jankovcova
1522/53, Praha 7, PSČ 170 00.
8-0-0
31. RRTV/2019/360/chr: Living Media s.r.o./změna názvu společnosti/ TV Architect s.r.o.
- Rada v souladu s § 5 odst. 4 zákona č. 132/2010 Sb. zapisuje změnu evidovaných
údajů poskytovatele služby umístěné na adrese www.tvarchitect.com, společnosti Living
Media s.r.o., IČ 06410537, se sídlem Jateční 862/32, Plzeň, PSČ 301 52, spočívající ve
změně názvu společnosti TV Architect s.r.o. na Living Media s.r.o.
9-0-0
32. RRTV/2019/247/kus: Sledovanitv.cz s.r.o. - info o dohledu Rady - vysvětlení
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením poskytovatele Sledovanitv.cz s.r.o., IČ:
01607910, se sídlem U Vodárny 3032/2, 616 00, Brno, jakým způsobem naplňuje
povinnost stanovenou § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 132/2010 Sb., tj. jakým způsobem
umožňuje příjemcům služby Sledovanitv.cz, umístěné na internetové adrese
www.sledovanitv.cz, snadný, přímý a trvalý přístup k informaci o tom, že orgánem
dohledu nad poskytováním audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání je Rada.
9-0-0
33. RRTV/2019/118/vra: Přehled odpovědí poskytnutých podle zákona č.106/1999 Sb.
- Rada se seznámila s přehledem odpovědí poskytnutých podle zákona č.106/1999 Sb.
9-0-0
34. RRTV/2019/366/ras: Přednáška na téma Dezinformace a fake news
- Rada se seznámila s termínem přednášky na téma Dezinformace a fake news.
9-0-0
ověřovatel:
P. Bartoš

