
Zápis z 11. zasedání 2018, konaného dne 26. 6. 2018  

Přítomni: Bezouška, Jaklová, Jehlička, Kasalová, Krejčí, Mencl, Nastoupilová, Novák, 
Poledníček, Šincl, Zvěřinová 
Omluveni:  Richterová, Svoboda 
Ověřovatel: Malach 

 

 

1. RRTV/2018/668/bla: Schválení programu 11. zasedání 

-  Rada schvaluje program ve znění projednaných změn 

11-0-0 

2. RRTV/2018/199/kus: Mountfield a.s. - reklamní sdělení - jen za jednu třetinu ceny - 
dokazování od 13:30 hod. 

-  Rada v rámci řízení o přestupku sp. zn. RRTV/2018/199/kus provedla důkaz zhlédnutím 
záznamu reklamního spotu „Mountfield“, který byl odvysílán dne 29. 12. 2017 od 14:49:04 
hodin na programu NOVA. 

10-0-0 

-  Rada v rámci řízení o přestupku sp. zn. RRTV/2018/199/kus, vedeného s obviněnou 
společností Mountfield, a.s., IČ: 25620991, se sídlem Mnichovice, Mirošovická 697, PSČ 
25164, pro možné porušení ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 40/1995 Sb., 
kterého se mohla dopustit zadáním reklamního spotu „Mountfield“, odvysíláného dne 29. 
12. 2017 od 14:49:04 hodin na programu NOVA, nařizuje v souladu s § 80 odst. 2 zákona 
č. 250/2016 Sb. ústní jednání, které se uskuteční dne 17. července od 14:10 hod. v sídle 
Rady, Škrétova ulice, 44/6, 120 00 Praha 2. 

10-0-0 

3. RRTV/2018/389/kus: Nataša Pštrossová Videostudio Fonka/Televize Fonka - porušení 
§ 31 odst. 2 zák. č. 231/2001 Sb. - dokazování od 13:35 hod. 

-  Rada v rámci řízení o přestupku sp. zn. RRTV/2018/389/kus provedla důkaz zhlédnutím 
záznamu reportáže „Zastupitelé budou jednat o výpovědi z nájmu prodejny BEKR“, 
odvysílané v rámci programové smyčky dne 15. února 2018 na programu Televize Fonka 
(TVF). 

10-0-0 

4. RRTV/2017/1042/rud: CELMAR MEDIA, s.r.o./Active 
POSTURE/teleshopping/BARRANDOV PLUS/25.9.2017/od 16:41:57 hodin - dokazování 
od 13:40 hod. 

-  Rada v rámci řízení o přestupku sp. zn. RRTV/2017/1042/rud provedla důkaz 
zhlédnutím záznamu teleshoppingového spotu „Active POSTURE", který byl odvysílán 
dne 25. září 2017 v čase od 16:41:57 hodin do 16:56:57 hodin na programu 
BARRANDOV PLUS. 

10-0-0 

5. RRTV/2018/373/rud: Vědmy s.r.o./RELAX/Poznej svůj osud/8.3.2018/od 12:30 
hodin/nekalá obchodní praktika - DOKAZOVÁNÍ OD 13:55 hodin 

-  Rada v rámci řízení o přestupku sp.zn. RRTV/2018/373/rud provedla důkaz zhlédnutím 
záznamu teleshoppingového bloku s názvem „Poznej svůj osud“ odvysílaného dne 8. 
března 2018 v čase od 12:30 hodin na programu RELAX. 

10-0-0 

 

 



6. RRTV/2017/1169/rud: Barrandov Televizní Studio a.s./Televize Barrandov/Aréna 
Jaromíra Soukupa/5.12.2017/od 21:25 hodin - DOKAZOVÁNÍ OD 16:10 hodin 

-  Rada v rámci řízení o přestupku sp.zn. RRTV/2017/1169/rud provedla důkaz 
zhlédnutím záznamu pořadu Aréna Jaromíra Soukupa odvysílaného dne 5. prosince 
2017 v čase od 21:25 hodin na programu Televize Barrandov. 

10-0-0 

7. RRTV/2018/331/rud: Barrandov Televizní Studio a.s./Televize Barrandov/Kauzy 
Jaromíra Soukupa/28.2.2018/od 21:25 hodin - DOKAZOVÁNÍ OD 17:25 hodin 

-  Rada v rámci řízení o přestupku sp.zn. RRTV/2018/331/rud provedla důkaz zhlédnutím 
záznamu pořadu Kauzy Jaromíra Soukupa odvysílaného dne 28. února 2018 v čase od 
21:25 hodin na programu Televize Barrandov.  

10-0-0 

8. RRTV/2018/575/blu: Radio Černá Hora II. s.r.o./RADIO ČERNÁ HORA/RV/změna 
licence § 21 odst. 1 písm. a) - rozhodnutí 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v souladu s ustanovením § 
5 písm. b), § 21 odst. 1 písm. a) 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 Radio Černá Hora II. s.r.o. IČ: 25257293, se sídlem Dlouhá 200/8, 
500 03 Hradec Králové, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k 
provozování rozhlasového vysílání programu RADIO ČERNÁ HORA (licence č.j. 
Ru/135/98/1170) podle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve 
změně názvu programu na nový název Hitrádio Černá Hora, neboť tato změna by nevedla 
k neudělení licence na základě veřejného slyšení. 

10-0-0 

9. RRTV/2018/151/zab: Route Radio s.r.o./Rádio Dálnice/RV/změna licence § 21 odst. 1 
písm b) - Nýřany 100,5 MHz / 50 W - změna stanoviště - rozhodnutí 

-  Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21 odst. 
1 písm. b) a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. přijala ve věci žádosti provozovatele Route 
Radio s.r.o., IČ: 27852414, se sídlem Stavební 992/1, 70800 Ostrava o změnu 
skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu 
Rádio Dálnice (licence sp. zn.: 2013/831/zab), a to o změně územního rozsahu vysílání 
a souboru technických parametrů spočívající ve změně stanoviště kmitočtu Nýřany 100,5 
MHz / 50 W, toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli Route Radio s.r.o., IČ: 
27852414, se sídlem Stavební 992/1, 70800 Ostrava souhlas se změnou skutečností 
uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím 
vysílačů programu Rádio Dálnice (licence sp. zn.: 2013/831/zab), a to se změnou 
územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve změně 
stanoviště na stanoviště Nýřany 100,5 MHz / 50 W, souřadnice WGS 84: 13 13 59 / 49 
43 02.  

11-0-0 

10. RRTV/2017/902/zab: Route Radio s.r.o./Rádio Dálnice/RV/změna licence § 21 odst. 1 
písm b) - Klimkovice 88,6 MHz / 50 W - změna stanoviště - rozhodnutí 

-  Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21 odst. 
1 písm. b) a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. přijala ve věci žádosti provozovatele Route 
Radio s.r.o., IČ: 27852414, se sídlem Stavební 992/1, 70800 Ostrava o změnu 
skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu 
Rádio Dálnice (licence sp. zn.: 2014/257/zab), a to o změně územního rozsahu vysílání 
a souboru technických parametrů spočívající ve změně souřadnic stanoviště kmitočtu 
Klimkovice 88,6 MHz / 50 W, toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli Route Radio 
s.r.o., IČ: 27852414, se sídlem Stavební 992/1, 70800 Ostrava souhlas se změnou 



skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání 
prostřednictvím vysílačů programu Rádio Dálnice (licence sp. zn.: 2014/257/zab), a to se 
změnou územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve 
změně stanoviště na stanoviště Klimkovice 88,6 MHz / 50 W, na souřadnice WGS 84: 18 
09 39 / 49 47 59.  

11-0-0 

11. RRTV/2018/564/str: MEDIA BOHEMIA, a.s./fúze sloučením provozovatelů RV - 
rozhodnutí 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v souladu s ustanovením § 
5 písm. b), § 21 odst. 8 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 podle ustanovení § 21 
odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb. uděluje souhlas s přeměnou společností Radio Černá 
Hora II. s.r.o., IČ: 252 57 293, Radio Dobrý den, spol. s r.o., IČ: 602 79 001, AZ Rádio 
s.r.o., IČ: 253 25 418, FRANTIŠEK VOSTÁL s.r.o., IČ: 262 20 407 formou fúze sloučením 
do nástupnické společnosti MEDIA BOHEMIA a. s. IČ: 267 65 586. 

11-0-0 

12. RRTV/2018/435/str: JOE Media s.r.o./HEY Radio/RV/prodloužení licence (sp. zn. 
2012/90/zab) - rozhodnutí 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) podle ustanovení § 5 písm. 
b) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání (dále jen 
„zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb. 
správního řádu, vydává toto rozhodnutí: Rada podle ustanovení § 12 odst. 8 zákona č. 
231/2001 Sb. prodlužuje provozovateli JOE Media s.r.o., IČ: 26152002, se sídlem 
Branišovská 187/16, PSČ 143 00 Praha, dobu platnosti licence udělené rozhodnutím 
Rady sp. zn. 2012/90/zab, č.j. bar/4079/2012 ze dne 16.10.2012 k rozhlasovému vysílání 
programu HEY Radio prostřednictvím vysílačů na kmitočtu Frýdek-Místek 90,7 MHz / 
0,05 kW do 10. října 2025. 

11-0-0 

13. RRTV/2017/1114/blu: FAST ČR, a.s./PLANEO Elektro/FREKVENCE 
1/27.9.2017/07:57:44 - zastavení řízení o přestupku 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada), jakožto ústřední správní úřad 
na základě ustanovení § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně 
a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, 
ve znění platných předpisů, (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“) a podle ustanovení § 86 
odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, 
vydala dne 26. června 2018 toto usnesení: Rada zastavuje řízení o přestupku s 
obviněným zadavatelem obchodního sdělení na slevovou akci v síti prodejen PLANEO 
Elektro, která byla odvysílána dne 27. září 2017 v 07:57:44 na programu FREKVENCE 1 
(Ostrava 91,0 MHz / 70 kW) provozovatele Frekvence 1, a.s., společností FAST ČR, a.s., 
IČ: 26726548, se sídlem Praha 10, Černokostelecká 2111, PSČ 10000, vedené pro 
možné porušení ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci 
reklamy, neboť skutek, o němž se vede řízení, není přestupkem.  

11-0-0 

14. RRTV/2018/641/hak: RadioPraha, s.r.o. _ Rádio Dechovka, 5.6. 2018, 00:00 - 24:00 
hodin, analýza 

-  Rada se seznámila s analýzou programu Rádio Dechovka, provozovatele RadioPraha, 
s.r.o. z úterý 5. 6. 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  

11-0-0 



15. RRTV/2018/637/hak: Rock Radio (90.2 MHz), Rock Radio (107,9 MHz), provozovatele 
Gama media, s,.r.o. a Rock Radio (89.0 MHz), provozovatele MEDIA BOHEMIA, a.s. 21.5. 
2018, srovnávací analýza 

-  Rada se seznámila se srovnávací analýzou programů Rock Radio (90.2 MHz), Rock 
Radio (107,9 MHz), provozovatele Gama media, s,.r.o. a Rock Radio (89.0 MHz), 
provozovatele MEDIA BOHEMIA, a.s. z pondělí 21. 5. 2018 v časech 07:00 – 08:00 hodin, 
13:00 – 14:00 hodin a 18:00 – 19:00 hodin. 

11-0-0 

16. RRTV/2018/607/vop: ČESKÝ ROZHLAS/ČRo Radiožurnál/20 minut Radiožurnálu 2.-
11.5.2018/analýza 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s analýzou publicistického 
pořadu 20 minut Radiožurnálu provozovatele ČESKÝ ROZHLAS, a to z období 2. 5. - 11. 
5. 2018. 

11-0-0 

17. RRTV/2018/636/blu: Různí provozovatelé/rozhlasové vysílání; analýza obchodních 
sdělení na potraviny, doplňky stravy, léky a na loterie a jiné podobné hry / zasedání 
11/2018 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s analýzami obchodních sdělení 
odvysílaných provozovateli RADIO UNITED BROADCASTING s. r. o. (program SIGNÁL 
RÁDIO; Mladá Boleslav 105,7 MHz) dne 11. června 2018, MEDIA BOHEMIA a.s. 
(program Fajn radio; Prostějov 102,8 MHz) dne 11. června 2018, Radio Černá Hora II. 
s.r.o. (program RADIO ČERNÁ HORA; Trutnov 105,3 MHz) dne 11. června 2018, RKR 
s.r.o. (program CLASSIC PRAHA; Praha 98,7 MHz) dne 11. června 2018, MEDIA 
BOHEMIA a.s. (program Rock Radio; České Budějovice 99,7 MHz) dne 11. června 2018, 
4S PRODUCTION, a.s. (program EXPRES FM; Praha 90,3 MHz) dne 11. června 2018 a 
NONSTOP s.r.o. (program RÁDIO KROKODÝL; Brno 103,0 MHz) dne 11. června 2018. 

11-0-0 

18. RRTV/2018/556/blu: LONDA spol. s r.o./RÁDIO IMPULS/RV/podnět na možnou 
zakázanou reklamu 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s podnětem č.j. 
RRTV/12055/2018-vra ve věci stížnosti na možnou zakázanou reklamu podle ustanovení 
§ 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. 

11-0-0 

-  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.), a ustanovení § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb. rozhodla 
v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti 
za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci stížnosti č.j. RRTV/7748/2018-vra 
na možnou zakázanou reklamu podle ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 40/1995 
Sb., o regulaci reklamy tak , že věc odkládá. 

11-0-0 

19. RRTV/2018/633/blu: Český rozhlas/Český rozhlas Dvojka/RV/stížnost na 
sponzorovaný rozhlasový pořad 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s podnětem č.j. 
RRTV/12055/2018-vra ve věci stížnosti na sponzorovaný rozhlasový pořad Toulky 
českou minulostí programu Český rozhlas Dvojka provozovatele Český rozhlas, IČ 
45245053, sídlem Vinohradská 12, PSČ 120 99, Praha 2 

11-0-0 

-  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 
stížnosti na sponzorovaný rozhlasový pořad Toulky českou minulostí programu Český 
rozhlas Dvojka provozovatele Český rozhlas, IČ 45245053, sídlem Vinohradská 12, PSČ 
120 99, Praha 2 (č. j. RRTV/12055/2018-vra ve), že věc odkládá. 

11-0-0 

20. RRTV/2018/622/blu: RADIO UNITED BROADCASTING s. r. o./Radio Beat /RV/podnět 
na možnou zakázanou reklamu 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání žádá od provozovatele vysílání, společnosti 
RADIO UNITED BROADCASTING s. r. o., IČ: 29131901, se sídlem Říčanská 2399/3, 
PSČ 101 00 Praha, informace o zadavateli reklamy na společnost Andy-auta, která byla 
odvysílána dne 25. listopadu 2017 v 15:58:35 na programu Radio Beat (Praha 95,3 MHz 
/ 2,5 kW) a dne 9. června 2018 v 11:03:28 na programu Radio Beat (Praha 95,3 MHz / 
2,5 kW). 

11-0-0 

21. RRTV/2018/433/hak: RTV Cheb, s.r.o. / RADIO EGRENSIS, ohlašování programu, 
vyjádření k upozornění 

-  Rada se seznámila s vyjádřením (č.j. RRTV/12282/2018-vra) provozovatele RTV Cheb, 
s.r.o. k upozornění (č.j. RRTV/11800/2018-str) na porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. 
o) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se provozovatel dopustil tím, že v přejímaném vysílání 
programu Rádio BLANÍK je vysílaný program opakovaně identifikován jako Rádio 
BLANÍK Západní Čechy. 

11-0-0 

22. RRTV/2018/319/str: RadioPraha s.r.o./Rádio Dechovka (sp.zn. 
2014/955/zab)/RV/změna licence § 21 odst. 1 písm. b) - oznámení ČTÚ 

-  Rada se seznámila s oznámením (č.j. RRTV/12140/2018-vra) Českého 
telekomunikačního úřadu a souhlasí s navrženým postupem. 

11-0-0 

23. RRTV/2018/620/zab: Informace o udělení krátkodobého oprávnění k využívání 
rádiových kmitočtů rozhlasové služby na provoz VKV vysílačů 

-  Rada se seznámila s informací Českého telekomunikačního úřadu o vydání 
krátkodobého oprávnění k využívání rádiových kmitočtů rozhlasové služby na provoz 
VKV vysílačů. 

11-0-0 

24. RRTV/2018/626/blu: OSTATNÍ/ORVL - odvolání pověření zaměstnance Úřadu Rady k 
zastupování Rady 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání odvolává pověření Mgr. Michala Špírka k 
zastupování Rady před Městským soudem v Praze a Nejvyšším správním soudem, které 
mu bylo uděleno rozhodnutím Rady sp.zn. RRTV/2017/972/blu ze dne 7. listopadu 2017. 

11-0-0 

25. RRTV/2018/518/smu: TV Nova s.r.o. / Nova Action / TV - družice / žádost o předchozí 
souhlas se změnou licenčních podmínek - podílu evropské tvorby 

-  Rada uděluje podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb. 
provozovateli TV Nova s.r.o., IČ: 45800456, se sídlem: Praha 5, Kříženeckého náměstí 
1078/5, PSČ: 152 00, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci sp. 
zn. 2012/454/sve/CET, č.j. sve/2139/2012 ze dne 12. června 2012, spočívající ve změně 
licenčních podmínek, resp. snížení podílu celkového vysílacího času, který by měl být 
vyhrazen vysílání evropských děl a podílu vysílacího času vyhrazeného vysílání evropské 
tvorby vyrobené nezávislými výrobci, v rozsahu dle žádosti doručené dne 16. května 2018 



evidované pod č.j. RRTV/11315/2017-vra a jejího doplnění č.j. RRTV/11909/2018-vra 
doručeného dne 28. května 2018. 

11-0-0 

26. RRTV/2018/519/smu: TV Nova s.r.o. / Nova Action / TV - vysílače / žádost o předchozí 
souhlas se změnou licenčních podmínek - podílu evropské tvorby 

-  Rada uděluje podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb. 
provozovateli TV Nova s.r.o., IČ: 45800456, se sídlem: Praha 5, Kříženeckého náměstí 
1078/5, PSČ: 152 00, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci sp. 
zn. 2011/720/sve/CET, č.j. sve/2664/2011 ze dne 23. srpna 2011, spočívající ve změně 
licenčních podmínek, resp. snížení podílu celkového vysílacího času, který by měl být 
vyhrazen vysílání evropských děl a podílu vysílacího času vyhrazeného vysílání evropské 
tvorby vyrobené nezávislými výrobci, v rozsahu dle žádosti doručené dne 16. května 2018 
evidované pod č.j. RRTV/11315/2017-vra a jejího doplnění č.j. RRTV/11909/2018-vra 
doručeného dne 28. května 2018. 

11-0-0 

27. RRTV/2018/586/fia: HBO Europe s.r.o. /TV / HBO /zvláštní přenosové systémy – 
změna licenčních podmínek – předchozí souhlas  

-  Rada uděluje provozovateli HBO Europe s.r.o., IČ 614 66 786, se sídlem Praha 7, 
Jankovcova 1037/49, PSČ 170 00, souhlas dle § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 
Sb., se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci programu HBO prostřednictvím 
zvláštních přenosových systémů, sp. zn.: 2011/1014/sve/HBO, č.j.: sve/3995/2011, ze 
dne 13. prosince 2011, spočívající v rozšíření výčtů států, na jejichž území má být vysílání 
programu zcela nebo převážně směřováno, o území Kosova, v rozsahu žádosti, č.j.: 
RRTV/12313/2018-vra, ze dne 8. června 2018.  

11-0-0 

28. RRTV/2018/587/fia: HBO Europe s.r.o. /TV /HBO 2 Adria /zvláštní přenosové systémy 
– změna licenčních podmínek – předchozí souhlas  

-  Rada uděluje provozovateli HBO Europe s.r.o., IČ 614 66 786, se sídlem Praha 7, 
Jankovcova 1037/49, PSČ 170 00, souhlas dle § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 
Sb., se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci programu HBO 2 Adria 
prostřednictvím zvláštních přenosových systémů, sp. zn.: 2016/67/FIA/HBO, č.j.: 
RRTV/644/2016-FIA, ze dne 1. března 2016, spočívající v rozšíření výčtů států, na jejichž 
území má být vysílání programu zcela nebo převážně směřováno, o území Kosova, v 
rozsahu žádosti, č.j.: RRTV/12313/2018-vra, ze dne 8. června 2018.  

11-0-0 

29. RRTV/2018/588/fia: HBO Europe s.r.o. /TV /HBO 3 Adria /zvláštní přenosové systémy 
– změna licenčních podmínek – předchozí souhlas  

-  Rada uděluje provozovateli HBO Europe s.r.o., IČ 614 66 786, se sídlem Praha 7, 
Jankovcova 1037/49, PSČ 170 00, souhlas dle § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 
Sb., se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci programu HBO 3 Adria 
prostřednictvím zvláštních přenosových systémů, sp. zn.: 2016/65/zem/HBO, č.j.: 
RRTV/659/2016-zem, ze dne 1. března 2016, spočívající v rozšíření výčtů států, na 
jejichž území má být vysílání programu zcela nebo převážně směřováno, o území 
Kosova, v rozsahu žádosti, č.j.: RRTV/12313/2018-vra, ze dne 8. června 2018.  

11-0-0 

30. RRTV/2018/589/fia: HBO Europe s.r.o. /TV /CINEMAX /zvláštní přenosové systémy – 
změna licenčních podmínek – předchozí souhlas  

-  Rada uděluje provozovateli HBO Europe s.r.o., IČ 614 66 786, se sídlem Praha 7, 
Jankovcova 1037/49, PSČ 170 00, souhlas dle § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 
Sb., se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci programu CINEMAX 
prostřednictvím zvláštních přenosových systémů, sp. zn.: 2016/1049/SPM/HBO, č.j.: 



RRTV/3659/2016-SPM, ze dne 20. prosince 2016, spočívající v rozšíření výčtů států, na 
jejichž území má být vysílání programu zcela nebo převážně směřováno, o území 
Kosova, v rozsahu žádosti, č.j.: RRTV/12313/2018-vra, ze dne 8. června 2018.  

11-0-0 

31. RRTV/2018/590/fia: HBO Europe s.r.o. /TV /CINEMAX 2 /zvláštní přenosové systémy 
– změna licenčních podmínek – předchozí souhlas  

-  Rada uděluje provozovateli HBO Europe s.r.o., IČ 614 66 786, se sídlem Praha 7, 
Jankovcova 1037/49, PSČ 170 00, souhlas dle § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 
Sb., se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci programu CINEMAX 2 
prostřednictvím zvláštních přenosových systémů, sp. zn.: 2016/1050/SPM/HBO, č.j.: 
RRTV/3660/2016-SPM, ze dne 20. prosince 2016, spočívající v rozšíření výčtů států, na 
jejichž území má být vysílání programu zcela nebo převážně směřováno, o území 
Kosova, v rozsahu žádosti, č.j.: RRTV/12313/2018-vra, ze dne 8. června 2018.  

11-0-0 

32. RRTV/2018/635/fia: S&P Broadcasting a.s. /TV /Vau TV /zvláštní přenosové systémy 
– žádost o zánik platnosti licence, ukončení vysílání – oznámení 

-  Rada bere na vědomí, že provozovateli S&P Broadcasting a.s., IČ: 041 17 310, se 
sídlem Podkovářská 674/2, Vysočany, 190 00 Praha 9, zanikla dne 14. června 2018, dle 
§ 24, písm. f) zákona č. 231/2001 Sb., licence k provozování televizního vysílání 
programu Vau TV, šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových systémů, udělená 
rozhodnutím, sp. zn.: 2016/870/FIA/S&P, č.j.: RRTV/3123/2016-FIA, ze dne 25. října 
2016, dle oznámení ze dne 14. června 2018, č.j.: RRTV/12896/2018-vra. O této 
skutečnosti Rada dle § 154 a násl., zákona č. 500/2004 Sb., vydává osvědčení.  

11-0-0 

-  Rada bere na vědomí oznámení provozovatele S&P Broadcasting a.s., IČ: 041 17 310, 
se sídlem Podkovářská 674/2, Vysočany, 190 00 Praha 9, podle § 32 odst. 1 písm. s) 
zákona č. 231/2001 Sb., o ukončení vysílání televizního programu Vau TV, licence, sp. 
zn.: 2016/870/FIA/S&P, č.j.: RRTV/3123/2016-FIA, ze dne 25. října 2016, šířeného 
prostřednictvím zvláštních přenosových systémů, ke dni 14. června 2018, dle oznámení 
ze dne 14. června 2018.  

11-0-0 

33. RRTV/2018/631/smu: Meridi s.r.o. Regionální televize JIŽNÍ ČECHY / TV - vysílače 
(reg.) / upozornění - neoznámení ve lhůtě změny sídla 

-  Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) a f), § 59 odst. 1 – 3 
zákona č. 231/2001 Sb., upozorňuje provozovatele televizního vysílání Meridi s.r.o, IČ: 
28147324, se sídlem: Senovážné nám. 248/2, České Budějovice, PSČ: 370 05, (licence 
sp. zn. 2014/167/FIA/Mer, č.j. FIA/1254/2014 ze dne 1. dubna 2014) na porušení 
ustanovení § 21 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., neboť neoznámil změnu sídla v zákonné 
lhůtě do 30 dnů ode dne zápisu v obchodním rejstříku. Rada stanovuje provozovateli 
lhůtu k nápravě 30 dnů ode dne doručení tohoto upozornění. 

11-0-0 

34. RRTV/2018/559/fia: AMC Networks Central Europe s.r.o. TV / družice, zvláštní 
přenosové systémy – změna ostatních skutečností v žádosti o licenci – oznámení; 
změna zakladatelské listiny bez předchozího souhlasu Rady - upozornění na porušení 
zákona 

-  Rada se dle § 21 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., seznámila s oznámením 
provozovatele, společnosti AMC Networks Central Europe s.r.o. , IČ 271 12 501, se 
sídlem Praha 8 - Karlín, Pobřežní 620/3, PSČ 186 00, se změnou ostatních skutečností 
uvedených v žádosti o licenci, spočívající ve zvýšení počtu jednatelů společnosti, 
jmenováním dvou nových jednatelů společnosti – Marcela Mareše a Ireny Novotné, 
přičemž současně došlo ke změně zakladatelské listiny společnosti v rozsahu oznámení, 
č.j.: RRTV/11873/2018-vra, ze dne 28. května 2018.  



11-0-0 

-  Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1 – 3 
zákona č. 231/2001 Sb., upozorňuje provozovatele televizního vysílání, společnost AMC 
Networks Central Europe s.r.o. , IČ 271 12 501, se sídlem Praha 8 - Karlín, Pobřežní 
620/3, PSČ 186 00, na porušení ustanovení § 21 odst. 1, písm. e) zákona č. 231/2001 
Sb., kterého se dopustil tím, že předem nepožádal Radu o písemný souhlas se změnou 
skutečností uvedených v žádosti o licenci, a to se změnou zakladatelské listiny 
společnosti. Rada provozovateli stanovuje lhůtu k nápravě do 15 dnů ode dne doručení 
tohoto upozornění.  

11-0-0 

35. RRTV/2018/612/smu: Mediapoint Consulting s.r.o. / Plzeň TV / TV - vysílače, ZPS / 
upozornění - nepředložení dokladů o schválených a provedených změnách 

-  Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) a f), § 59 odst. 1 – 3 
zákona č. 231/2001 Sb., upozorňuje provozovatele Mediapoint Consulting s.r.o.,  IČ: 
27970043 se sídlem: Palackého náměstí 753/26,  Jižní Předměstí, Plzeň, PSČ: 301 00, 
na porušení ustanovení § 21 odst. 1 písm. e) a  odst. 4 zákona č. 231/2001 Sb., neboť  a) 
provedl rozdílně změnu než bylo odsouhlaseno rozhodnutím č.j. RRTV/1637/2016-SMU, 
sp. zn. 2016/475/SMU/Med ze dne 17. května 2016, tj.  převedl rozdílné výše obchodních 
podílů; b)  nepředložil Radě  do 30 dnů doklady o schválených změnách od jejich 
provedení a  doklady o změnách, které se zapisují do obchodního rejstříku ode dne jejich 
zapsání v obchodním rejstříku. Rada stanovuje provozovateli  lhůtu k nápravě 15 dnů ode 
dne doručení tohoto upozornění. 

          11-0-0 

36. RRTV/2018/540/fia: Meridi s.r.o. /TV /Regionální televize JIŽNÍ ČECHY /pozemní 
vysílače /ukončení místního vysílání v důsledku vypovězení smlouvy ze strany Českých 
Radiokomunikací a.s. – oznámení  

-  Rada se seznámila s oznámením provozovatele Meridi s.r.o., IČ: 281 47 324 se sídlem 
Senovážné nám. 248/2, České Budějovice 6, 370 01 České Budějovice, (licence, č.j.: 
FIA/1254/2014, sp. zn.: 2014/167/Fia/Mer, ze dne 1. dubna 2014), spočívající v ukončení 
vysílání programu Regionální televize JIŽNÍ ČECHY, v územním rozsahu Lipno, Vítkův 
kámen, 29. kanál, k 30. dubnu 2018, na základě výpovědi smlouvy ze strany společnosti 
České Radiokomunikace a.s., v souvislosti s přechodem na DVB-T2, dle oznámení č.j.: 
RRTV/11490/2018-vra, ze dne 22. května 2018, a stanoví další postup podle rozpravy. 

10-0-0 

37. RRTV/2018/606/fia: Různí provozovatelé /převzaté vysílání /změna programové 
nabídky - oznámení 

-  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 DVB-
T: 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; Brno TV z lokalit: Brno-Barvičova, Brno-Jihlavská, Uherské Hradiště Rovnina 
a Zlín Segment, dle oznámení č.j.: RRTV/11500/2018-vra, doručeného dne 22. května 
2018. 

11-0-0 

 

 



38. RRTV/2018/630/smp: Různí provozovatelé; Přehled doručených oznámení 

-  Rada se seznámila s 8 oznámeními. 

11-0-0 

-  Rada se seznámila s oznámením provozovatele MTV NETWORKS s.r.o., IČ: 
28970438, doručeným Radě dne 12. 6. 2018 pod č.j. RRTV/12807/2018-vra, spočívajícím 
v zahájení vysílání programu Spike dne 15. 6. 2018 dle udělené licence sp. zn. 
RRTV/2018/867/smu ze dne 24. 10. 2017. 

11-0-0 

39. RRTV/2018/576/vop: Různí provozovatelé / Souhrn podání 11/2018 rozhlas 

-  Rada se seznámila se stížností (RRTV/11408/2018-vra) na nevyváženost části pořadu 
Svět ve 20 minutách odvysílané dne 15. května na programu ČRo Plus, jejímž obsahem 
byl pohled vybraných světových médií na izraelsko-palestinský konflikt v Pásmu Gazy (1), 
a se stížností (RRTV/11850/2018-vra) na vulgarismy odvysílané dne 24. května 2018 v 
pořadu 3v1 na programu Evropa 2 (2).  

11-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v 
rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o 
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen 
zákon č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona 
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci 
možného přestupku odvysílání neobjektivního pořadu (č. j. RRTV/11408/2018-vra), že 
věc odkládá. 

11-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané 
ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 
231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele EVROPA 2, spol. s.r.o., 
sídlem Wenzigova 4, 120 00, Praha 2, na porušení ustanovení § 32 odst. 1, písm. g) 
zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 24. května 2018 od 20:14:45 na 
programu Evropa 2 odvysílal pořad 3v1, v němž pojednával téma nevěry způsobem 
nekonvenujícím tradičním evropským etickým hodnotám, čímž porušil povinnost 
nezařazovat v době od 06.00 hodin do 22.00 hodin pořady a upoutávky, které by mohly 
ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých. Rada stanovuje lhůtu k 

nápravě v délce 10 dnů ode dne doručení tohoto upozornění. 

  11-0-0 

40. RRTV/2018/562/tic: Souhrn podání AO 11/2018 (53 podání) 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s následujícími podáními k 
obsahu televizních programů a audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání 
doručenými od 28. května do 15. června 2018: TV Nova s.r.o./NOVA – Ulice (3479), 31. 
května 2018 v 18:25 hod; ČESKÁ TELEVIZE/ČT1 – Reportéři ČT, Tajnosti metra D, 28. 
května 2018 v 21:35 hod.; ČESKÁ TELEVIZE/ČT24 – Newsroom ČT24, Omezování 
českých desinformačních webů na Twitteru, 10. června 2018 v 22:05 hod.; ČESKÁ 
TELEVIZE/ČT24 – 90´ČT24, Trest pro aktivistu Robinsona zrušen, 29. května 2018 v 
20:00 hod. (22 podání); Barrandov Televizní Studio a.s./Televize Barrandov – Kauzy 
Jaromíra Soukupa, 10. června 2018 v 12:55 hod.; ČESKÁ TELEVIZE/ČT1 – Reportéři 
ČT, Jak se stát miliardářem, 27. března 2017 v 21:45 hod.; ČESKÁ TELEVIZE/ČT24 – 
Události, komentáře, Společná azylová politika EU, 5. června 2018 v 22:00 hod.; ČESKÁ 
TELEVIZE/ČT1 – Infiltrace: Obchod se zdravím, 21. května 2018 v 21:05 hod (7 podání); 
ČESKÁ TELEVIZE/ČT1 – Otisky doby: Když zazvoní exekutor, 28. března 2018 v 22:00 
hod.; Barrandov Televizní Studio a.s./Televize Barrandov – Svět podle Putina (2), 13. 
června 2018 v 20:15 hod.; Barrandov Televizní Studio a.s./Televize Barrandov – Týden 
podle Jaromíra Soukupa, 13. června 2018 v 22:45 hod.; ČESKÁ TELEVIZE/ČT sport – 



Fotbalové pozdravy z Ruska, 14. června 2018 v 16:05 hod.; ČESKÁ TELEVIZE – 
informování o událostech v Top hotelu, reakce na postup Rady; FTV Prima, spol. s 
r.o./Prima – Štiky, 28. května 2018 v 21:34 hod.; TV Nova s.r.o./NOVA – Televizní noviny 
+ FTV Prima, spol. s r.o./Prima – Policie v akci, nespecifikované datum; TV Nova 
s.r.o./Nova Action – předěl s motivem pořadu Pěsti v akci, 3. června 2018 v 15:19 hod.; 
Česká asociace pojišťoven/Prima ZOOM – reklama Nepozornost zabíjí, 12. května 2018 
v 07:17:54 hod.; ČESKÁ TELEVIZE/ČT2 – reklama Cemio RED, 17. ledna 2017 v 
21:50:08 hod.; Vědmy s.r.o./RELAX – teleshopping Vědmy radí, 4. června 2018 v 12:30 
hod. a 5. června 2018 v 12:30 hod.; BILLA, spol. s.r.o./NOVA – reklama Billa, 15. dubna 
2018 v 10:44 hod.; FTV Prima, spol. s.r.o./Prima – hlasitost rekamy, 11. června 2018 v 
23:41:33 hod.; Seznam.cz, a.s./www.stream.cz – Jak ušetřit, Jak ušetřit na kultuře; 
Otevřený list ČBK ohledně divadla v Brně.  

11-0-0 

-  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 Ulice (3479) na programu NOVA 
dne 31. května 2018 v 18:25 hodin, že věc odkládá. 

11-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své kompetence dané 
§ 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního 
vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a 
v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen 
„zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele ČESKÁ TELEVIZE, IČ 00027383, sídlem 
Na hřebenech II 1132/4, Praha 4, PSČ 14700, o podání vysvětlení, z jakého důvodu v 
reportáži Tajnosti metra D, odvysílané v rámci pořadu Reportéři ČT dne 28. května 2018 
od 21:35 hodin na programu ČT1, uvedl, že „za linku, která propojí centrum se sídlišti na 
jižním předměstí, se má v příštích 15 letech utratit více než 40 miliard korun. Celou akci 
má řídit nová akciová společnost, kterou společně založí dopravní podnik a finanční 
skupina Penta“, ačkoli tzv. společný podnik zřizuje Dopravní podnik hl. m. Prahy spolu se 
společností Penta především pro usnadnění výkupu pozemků, nikoli proto, aby „řídil celou 
akci“, tj. kompletní výstavbu trasy metra I.D, a rozpočet uvedené akciové společnosti 
bude činit pouze 6,5 miliard Kč (tedy 15 % celkových nákladů). A dále, z jakého důvodu 
divákům nezprostředkoval opozitní vyjádření k výroku advokátky Hany Marvanové, která 
projekt společného podniku v reportáži přirovnávala k problematickým projektům 
Opencard a tunelu Blanka, a diváci tak mohli nabýt dojmu, že výstavbu metra budou 
provázet obdobné komplikace. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne 
doručení této výzvy.  

11-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) 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 Newsroom ČT24, resp. příspěvku 
o blokování odkazů některých serverů sociální sítí Twitter na programu ČT24 dne 10. 
června 2018 v 22:05 hodin, že věc odkládá. 

10-1-0 

-  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 hladinou hlasitosti při vysílání reklam na 
programech provozovatele O2 TV s.r.o., že věc odkládá. 

11-0-0 

-  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 reklamy Nivea s polibkem mladého muže 
s mladou ženou dne 25. dubna 2018 ve 20:56 hodin na programu DISNEY JUNIOR 
(Rumunsko), že věc odkládá. 

11-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v 
rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o 
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen 
zákon č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona 
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci 
možného přestupku spáchaného odvysíláním pořadu 90´ČT24, resp. příspěvku Trest pro 
aktivistu Robinsona zrušen na programu ČT24 dne 29. května 2018 v 20:00 hodin, že věc 
odkládá. 

11-0-0 

-  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 na 
programu Televize Barrandov dne 10. června 2018 v 12.55 hodin, že věc odkládá. 

11-0-0 

-  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 Reportéři ČT, resp. příspěvku Jak 
se stát miliardářem na programu ČT1 dne 27. března 2017 v 21:45 hodin, že věc odkládá. 

11-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v 
rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o 
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen 
zákon č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona 
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci 
možného přestupku spáchaného odvysíláním pořadu Události, komentáře, resp. 
tematického bloku Společná azylová politika EU na programu ČT24 dne 5. června 2018 
v 22:00 hodin, že věc odkládá. 

10-1-0 

-  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 Infiltrace: Obchod se zdravím na 
programu ČT1 dne 21. května 2018 v 21:05 hodin, že věc odkládá. 

11-0-0 

-  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 Otisky doby: Když zazvoní exekutor 
na programu ČT1 dne 28. března 2018 v 22:00 hodin, že věc odkládá. 

11-0-0 

-  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 Svět podle Putina na programu 
Televize Barrandov dne 13. června 2018 v 21:05 hodin, 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 Týden podle Jaromíra Soukupa na 
programu Televize Barrandov dne 13. června 2018 v 22:45 hodin, 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 Fotbalové pozdravy z Ruska na 
programu ČT sport dne 14. června 2018 v 16:05 hodin, že věc odkládá. 

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 FTV Prima, spol. s r.o., IČ 48115908, sídlem Na žertvách 132/24, 
Praha 8, PSČ 180 00 (dále „obviněný“), řízení o přestupku z moci úřední pro možné 
porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. i) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl 
dopustit odvysíláním pořadu Štiky dne 28. května 2018 od 21:34 hodin na programu 
Prima. V čase 39:17 minut od začátku pořadu byla zařazena scéna, která zachycovala 
hádku mezi protagonisty reality show. Žárlivý muž ženě vyčítal, že si posílá textové zprávy 
s jinými muži, přičemž ji obviňoval z kontaktu s „cigány“, které označoval jako „špinavé“ 
(např. „Ježišimarja, já mám pocit, že i kdyby to byl Fin, tak to furt bude cigán“, „Tak furt 
by to bylo lepší než špinavej cigán prostě“). Oba partneři sdíleli předsudky vůči 
příslušníkům romské menšiny, potenciální sexuální vztah s Romy pokládali za skandální 
a diskreditující, nevěru s Romy prezentovali jako zavrženíhodnější než nevěru s muži 



jiných etnik. Tím mohl pořad utvrzovat stereotypní předsudky týkající se etnických 
menšin.  

11-0-0 

-  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 Televizní noviny na programu 
NOVA v nespecifikovaném datu a Policie v akci na programu Prima v nespecifikovaném 
datu, že věc odkládá. 

11-0-0 

-  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 programového předělu s motivem pořadu 
Pěsti v akci na programu Nova Action dne 3. června 2018 v 15:19 hodin, že věc odkládá. 

11-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada"), jakožto ústřední správní 
úřad, v rámci své kompetence dané § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci 
reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a 
televizního vysílání, ve znění platných předpisů (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“), 
rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o 
odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku 
spáchaného odvysíláním reklamy České asociace pojišťoven s motivem „Nepozornost 
zabíjí“ premiérově na programu Prima ZOOM dne 12. května 2018 v 07:17:54 hodin, že 
věc odkládá. 

11-0-0 

-  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 reklamy s motivem „Cemio RED“ na 
programu ČT2 dne 17. ledna 2017 v čase od 21:50:08 hodin, že věc odkládá. 

11-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada"), jakožto ústřední správní 
úřad, v rámci své kompetence dané § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci 
reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a 
televizního vysílání, ve znění platných předpisů (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“), 
rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o 
odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku 
spáchaného odvysíláním teleshoppingových bloků Vědmy radí na programu RELAX ve 
dnech 4. a 5. června 2018 vždy v 12:30 hodin, že věc odkládá. 

11-0-0 

-  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 obchodních sdělení na programu v době 
vysílání pořadu Štiky na programu Prima dne 11. června 2018 od 22:50 hodin, že věc 
odkládá.  

11-0-0 

-  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 umístěním pořadu Jak Ušetřit, díl Jak ušetřit na kultuře 
v rámci audiovizuální mediální služby na vyžádání www.stream.cz, že věc odkládá. 

11-0-0 

41. RRTV/2018/572/kro: ČESKÁ TELEVIZE /Analýza kontinuálního úseku vysílání 
programu ČT24 ze dne 4. dubna 2018 v čase 00.00 hodin až 24.00 hodin 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s analýzou vysílání programu 
ČT24 provozovatele Česká televize ze dne 4. 4. 2018 od 00.00 hod. do 24.00 hod. 

10-0-1 

42. RRTV/2018/582/onz: Analýza kontinuálního úseku vysílání programu ZDĚCHOV 
INFO, 19.-20.4.2018, 00:00–24:00 hod, Obec Zděchov 

-  Rada se seznámila s analýzou záznamu vysílání programu ZDĚCHOV INFO 
provozovatele Obec Zděchov ze dnů 19.–20. dubna 2018. 

11-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané 
ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a 
televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném 
znění, a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále 
jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele Obec Zděchov, IČ 00304484, se sídlem 
Zděchov 175, 756 07 Zděchov, o podání vysvětlení, jakým způsobem naplňuje 
ustanovení § 32 odst. 7 písm. a), b) a c) zákona č. 231/2001 Sb., ukládající provozovateli 
povinnost poskytnout divákům programu ZDĚCHOV INFO snadný, přímý a trvalý přístup 
k základním údajům o provozovateli televizního vysílání, jimiž jsou název nebo jméno a 
identifikační číslo, bylo-li přiděleno, a adresa sídla v případě právnické osoby, dále k 
údajům, které umožňují rychlé, přímé a účinné navázání kontaktu s provozovatelem 
televizního vysílání, zejména k poštovní adrese pro doručování, telefonnímu číslu, 
popřípadě k adrese pro doručování elektronické pošty, a k informaci o tom, že orgánem 
dohledu nad provozováním televizního vysílání je Rada. Rada stanovuje lhůtu k podání 
vysvětlení 30 dnů ode dne doručení této výzvy. 

11-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané 
ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a 
televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném 
znění, a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále 
jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele Obec Zděchov, IČ 00304484, se sídlem 
Zděchov 175, 756 07 Zděchov, o podání vysvětlení, proč bylo v rámci vysílací smyčky 
programu ZDĚCHOV INFO odvysílané ve dnech 19. a 20. dubna 2018 (čas 00:53 min) 
uvedeno, že budou na infokanálu následovat mj. reklamy a inzerce, přičemž dle 
licenčních podmínek nemají být obchodní sdělení do vysílání zařazována. Rada 
stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dnů ode dne doručení této výzvy. 

11-0-0 

43. RRTV/2018/595/chu: Analýza kontinuálního úseku vysílání programů REGIONÁLNÍ 
INFORMAČNÍ KANÁL a TELEVIZE IVANČICE v časovém úseku 18. dubna 2018, 00.00 
hod., až 19. dubna 2018, 24.00 hod 



-  Rada se seznámila s analýzou kontinuálního záznamu vysílání programů REGIONÁLNÍ 
INFORMAČNÍ KANÁL a TELEVIZE IVANČICE provozovatele vysílání Jaroslava 
Voborného ze dnů 18. a 19. dubna 2018 v časovém úseku od 00:00 hodin do 24:00 hodin.  

11-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své kompetence dané 
§ 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního 
vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a 
v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen 
„zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele Jaroslava Voborného, IČ 44040300, 
bydlištěm Ivančice, Luční 7, PSČ 664 91, o podání vysvětlení, o jaký typ obchodního 
sdělení se jednalo v případě oznámení, že partnerem pořadu Ze zaprášeného archivu, 
odvysílaného dne 18. dubna 2018 od 9:15, 18:15 a 22:15 hodin a 19. dubna 2018 od 9:15 
hodin na programu TELEVIZE IVANČICE, je Selfnet, konkrétně zda se jednalo o 
oznámení sponzora pořadu (pokud ano, z jakého důvodu oznámení takto neidentifikoval). 
Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy. 

11-0-0 

44. RRTV/2018/603/vis: Západočeská kabelová televize s.r.o. - monitoring programu 
ZKTV 22.–23. dubna 2018 

-  Rada se seznámila s monitoringem vysílání programu ZKTV provozovatele 
Západočeská kabelová televize s.r.o. ve dnech 22.–23. dubna 2018 2018 v úseku 00:00-
24:00 hodin. 

11-0-0 

45. RRTV/2018/609/nej: S&P Broadcasting a.s., Mňau TV, analýza kontinuálního úseku 
vysílání ze dne 15. března 2018, časového úseku 12.00 – 16.00 hodin. 

-  Rada se seznámila s analýzou kontinuálního úseku vysílání programu Mňau TV 
provozovatele S&P Broadcasting a.s. ze dne 15. března 2018, časového úseku 12.00 – 
16.00 hodin.  

11-0-0 

46. RRTV/2018/608/nej: FIBERA s.r.o., IFK, analýza kontinuálního úseku vysílání z 
období od 25. do 26. března 2018 

-  Rada se seznámila s analýzou kontinuálního úseku vysílání programu IFK 
provozovatele Fibera s.r.o. z období 25. – 26. března 2018. 

11-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své kompetence dané 
§ 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání 
a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu 
s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen „zákon č. 
500/2004 Sb.“) žádá provozovatele vysílání Fibera s.r.o., IČ 28509463, sídlem Frýdecká 
201/0, Třinec, PSČ 73961, o podání vysvětlení, k jakému konkrétnímu pořadu se vztahují 
sponzorské vzkazy MORAVIA STEEL (v čase 0:00:11 stopáže vysílací smyčky) a 
FINITRADING (v časech 0:18:50 a 1:00:10 stopáže vysílací smyčky), odvysílané ve 
dnech 25. a 26. března 2018 na programu IFK jakožto sponzoring pořadu, neboť z důvodu 
zařazení těchto sponzorských vzkazů do reklamního bloku nelze identifikovat, který pořad 
je uvedenými subjekty sponzorován. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode 
dne doručení této výzvy. 

11-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své kompetence dané 
§ 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání 
a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu 
s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen „zákon č. 
500/2004 Sb.“) žádá provozovatele vysílání Fibera s.r.o., IČ 28509463, sídlem Frýdecká 



201/0, Třinec, PSČ 73961, o podání vysvětlení v souvislosti s informací uvedenou v čase 
1:18:58 stopáže zaslané smyčky ve znění „Vysílání Těšínských křesťanských minut je 
finančně podpořeno z rozpočtu města Český Těšín“. Rada žádá o vysvětlení, za jakých 
podmínek provozovatel čerpá finance od města na natáčení pořadu Těšínské křesťanské 
minuty, jestliže uvedená textová informace zařazená před začátkem pořadu evokuje 
sponzorský vztah města k danému pořadu, ale jako sponzoring není tento vztah ve 
vysílání formálně prezentován. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne 
doručení této výzvy. 

11-0-0 

47. RRTV/2018/584/bur: AMC Networks Central Europe s.r.o./FILM CAFE 
ROMANIA/28.2.2018/12:00–24:00 - kontinuální analýza 

-  Rada se seznámila s analýzou kontinuálního záznamu programu FILM CAFE 
ROMANIA provozovatele AMC Networks Central Europe s.r.o., IČ 27112501, se sídlem 
Pobřežní 620/3, PSČ 186 00 Praha 8 – Karlín, ze dne 28. února 2018 v čase od 12:00 do 
24:00 hodin. 

11-0-0 

48. RRTV/2018/585/bur: AMC Networks Central Europe s.r.o./TV Paprika (Rumunsko a 
Moldávie)/28.2.2018/12:00–24:00 - kontinuální analýza 

-  Rada se seznámila s analýzou kontinuálního záznamu programu TV Paprika (určený 
pro Rumunsko a Moldávii) provozovatele AMC Networks Central Europe s.r.o., IČ 
27112501, se sídlem Pobřežní 620/3, PSČ 186 00 Praha 8 – Karlín, ze dne 28. února 
2018 v čase od 12:00 do 24:00 hodin. 

11-0-0 

49. RRTV/2018/583/bur: HBO Europe s.r.o./HBO (Maďarsko)/12.3.2018/12.00-24.00 - 
kontinuální analýza 

-  Rada se seznámila s analýzou kontinuálního záznamu programu HBO (určeného pro 
Maďarsko) provozovatele HBO Europe s.r.o., IČ 61 466 786, se sídlem Jankovcova 
1037/49, PSČ 170 00 Praha 7, ze dne 12. března 2018 v čase od 12:00 do 24:00 hodin. 

11-0-0 

50. RRTV/2018/557/bur: HBO Europe s.r.o./HBO (Polsko)/12.3.2018/12:00–24:00 - 
kontinuální analýza 

-  Rada se seznámila s analýzou kontinuálního záznamu programu HBO (určený pro 
Polsko) provozovatele HBO Europe s.r.o., IČ 61 466 786, se sídlem Jankovcova 1037/49, 
PSČ 170 00 Praha 7, ze dne 12. března 2018 v čase od 12:00 do 24:00 hodin. 

11-0-0 

51. RRTV/2018/596/kus: Screening - FILM EUROPE, s.r.o. - ČESKOSLOVENSKO - 14. a 
18.3.2018 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila se zprávou o kontrole televizního 
vysílání prostřednictvím tzv. screeningu za období březen 2018, která pokrývala úseky 
programu ČESKOSLOVENSKO provozovatele FILM EUROPE, s.r.o. v těchto dnech a v 
těchto časech: 14. 3. 2018 09:00:00 – 20:59:00 hod. a 18. 3. 2018 06:00:00 - 20:59:00 
hod.  

9-0-0 

52. RRTV/2018/550/tic: Screening TV duben 2018 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila se zprávou o kontrole televizního 
vysílání prostřednictvím screeningu za období duben 2018, která pokrývala úseky 
následujících programů v těchto dnech a v těchto časech: Barrandov Televizní Studio a.s. 
/ Televize Barrandov 4. dubna 2018 20:00 – 24:00 hod., 5. dubna 2018 00:00 – 20:00 
hod., 16. dubna 2018 20:00 – 24:00 hod., 17. dubna 2018 00:00 – 20:00 hod.; Barrandov 
Televizní Studio a.s. / KINO BARRANDOV 5. dubna 2018 00:00 – 24:00 hod., 14. dubna 
2018 00:00 – 24:00 hod.; S&P Broadcasting a.s. / Mňam TV 5. dubna 2018 00:00 – 24:00 



hod., 9. dubna 2018 00:00 – 24:00 hod.; Hudební televize, s.r.o. / Retro Music Television 
5. dubna 2018 20:00 – 24:00 hod., 6. dubna 2018 00:00 – 20:00 hod., 12. dubna 2018 
20:00 – 24:00 hod., 13. dubna 2018 00:00 – 20:00 hod.; SAT Plus, s.r.o. (UPC Česká 
republika, s.r.o.) / Regiony+ 18. dubna 2018 06:00 – 21:00 hod., 19. dubna 2018 06:00 – 
21:00 hod. 

11-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané 
ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 
231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele S&P Broadcasting a.s., IČ 
04117310, sídlem Podkovářská 674/2, Praha 9, PSČ 19000 na porušení ustanovení § 
53a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že na programu Mňam TV 
odvysílal pořady s umístěním produktu, které byly jakožto pořady obsahující umístění 
produktu označeny pouze na svém začátku, nikoli už na konci. Diváci tak mohli být 
uvedeni v omyl o povaze těchto pořadů. Jednalo se o následující pořady: Veget s Klárkou, 
5. dubna 2018 od 07:00 a 07:12, 14:00 a 14:12 hod., Tetovaný chef, 5. dubna 2018 od 
07:50 a 10:20 hod. a 9. dubna 2018 od 07:50 a 10:20 hod. a Chlap za plotnou, 9. dubna 
2018 od 07:00 a 14:00 hod. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení 
upozornění.  

11-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané 
ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 
231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele Barrandov Televizní Studio 
a.s., IČ 41693311, sídlem Kříženeckého náměstí 322/5, Praha 5, PSČ 15200 na porušení 
ustanovení § 53a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 16. 
dubna 2018 od 21:25 hodin na programu Televize Barrandov odvysílal pořad Instinkty 
Jaromíra Soukupa, který je pořadem s umístěním produktu. Pořad byl jakožto pořad 
obsahující umístění produktu označen pouze na svém začátku a konci, po přerušení 
reklamou označení chybělo. Diváci tak mohli být o povaze pořadu uvedeni v omyl. Rada 
stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení upozornění. 

11-0-0 

53. RRTV/2018/591/mra: SYSTEMATICKÝ MONITORING HLASITOSTI OBCHODNÍCH 
SDĚLENÍ na programu Seznam.cz TV ze dne 19. května 2018, 19:00 – 21:00 hodin 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s výsledky systematického 
monitoringu hlasitosti obchodních sdělení na programu Seznam.cz TV provozovatele 
Seznam.cz TV, s.r.o. ze dne 19. května 2018, 19:00 - 21:00 hodin. 

10-0-0 

54. RRTV/2018/573/mra: Analýza výskytu obchodních sdělení na programu ČT sport 
během mistrovství světa v hokeji 2018 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s výsledky analýzy výskytu 
obchodních sdělení na programu ČT sport provozovatele Česká televize během 
květnového mistrovství světa v hokeji 2018. 

10-0-0 

55. RRTV/2018/289/had: Korespondence SUKL – ALAVIS TRIPLE BLEND EXTRA SILNÝ 
a Olynth HA 

-  Rada se seznámila se stanoviskem Státního ústavu pro kontrolu léčiv ve věci 
obchodního sdělení Olynth HA, které bylo premiérově odvysíláno na programu Film+ dne 
25. 9. 2017 od 6:07:32 hodin, a ALAVIS TRIPLE BLEND EXTRA SILNÝ- označení 
sponzora pořadu, které bylo premiérově odvysíláno dne 25. 3.2017 od 18:27:25 hodin na 
programu ČT 1. 

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 zadáním reklamy Olynth HA, která byla premiérově 
odvysílána na programu Film+ dne 25. 9. 2017 od 6:07:32 hodin, 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 zadáním obchodního sdělení ALAVIS TRIPLE BLEND 
EXTRA SILNÝ- označení sponzora pořadu, které bylo premiérově odvysíláno dne 25. 
3.2017 od 18:27:25 hodin na programu ČT 1, že věc odkládá. 

10-0-0 

56. RRTV/2018/574/mra: Analýza obchodních sdělení - únor 2018 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s výsledky analýzy obchodních 
sdělení za měsíc únor 2018. 

11-0-0 

-  Rada postupuje ČNB k posouzení dle svých kompetencí obchodní sdělení s motivem 
„Kamali“, které bylo odvysíláno dne 6. února 2018 v čase 8:25:28 hodin na programu 
Prima ZOOM. 

10-0-0 

57. 2016/145/RUD/FTV: FTV Prima, spol. s r.o./Prima love/evropská tvorba 2015 - 
nenaplnění nadpolovičního podílu evropských děl ve vysílání 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad na 
základě ustanovení § 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 podle ustanovení § 66 odst. 2 a ustanovení § 76 zákona č. 500/2004 
Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen zákon č. 500/2004 Sb.) vydala dne 26. 
června 2018 toto usnesení: Rada zastavuje s provozovatelem FTV Prima, spol. s r.o., IČ 
48115908, sídlem v Praze, Na žertvách 132/24, PSČ 180 00, správní řízení vedené z 
moci úřední pro možné porušení ustanovení § 42 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se 
mohl dopustit tím, že na programu Prima love v roce 2015 nevyhradil nadpoloviční podíl 
celkového vysílacího času pro evropská díla, neboť v dané věci nebyla naplněna 
potřebná míra společenské škodlivosti a uvedené jednání tak není správním deliktem ani 
přestupkem.  

10-0-0 

58. 2015/213/RUD/FTV: FTV Prima, spol. s r.o./Prima love/evropská tvorba 2014 - 
nenaplnění nadpolovičního podílu evropských děl ve vysílání 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad na 
základě ustanovení § 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 podle ustanovení § 66 odst. 2 a ustanovení § 76 zákona č. 500/2004 
Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen zákon č. 500/2004 Sb.) vydala dne 26. 
června 2018 toto usnesení: Rada zastavuje s provozovatelem FTV Prima, spol. s r.o., IČ 
48115908, sídlem v Praze, Na žertvách 132/24, PSČ 180 00, správní řízení vedené z 
moci úřední pro možné porušení ustanovení § 42 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se 
mohl dopustit tím, že na programu Prima love v roce 2014 nevyhradil nadpoloviční podíl 
celkového vysílacího času pro evropská díla, neboť v dané věci nebyla naplněna 



potřebná míra společenské škodlivosti a uvedené jednání tak není správním deliktem ani 
přestupkem.  

11-0-0 

59. 2014/209/RUD/FTV: FTV Prima, spol. s r.o./Prima love/evropská tvorba 2013 - 
nenaplnění nadpolovičního podílu evropských děl ve vysílání 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad na 
základě ustanovení § 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 podle ustanovení § 66 odst. 2 a ustanovení § 76 zákona č. 500/2004 
Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen zákon č. 500/2004 Sb.) vydala dne 26. 
června 2018 toto usnesení: Rada zastavuje s provozovatelem FTV Prima, spol. s r.o., IČ 
48115908, sídlem v Praze, Na žertvách 132/24, PSČ 180 00, správní řízení vedené z 
moci úřední pro možné porušení ustanovení § 42 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se 
mohl dopustit tím, že na programu Prima love v roce 2013 nevyhradil nadpoloviční podíl 
celkového vysílacího času pro evropská díla, neboť v dané věci nebyla naplněna 
potřebná míra společenské škodlivosti a uvedené jednání tak není správním deliktem ani 
přestupkem.  

11-0-0 

60. RRTV/2018/298/loj: Infokanál Boršice_SATTURN HOLEŠOV_14_15.1.2018_nedodání 
záznamů v odvysílané podobě_ 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v 
rámci své působnosti dané § 5 písm. 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.), dle § 60 odst. 1 písm. e) a § 60 odst. 7 písm. a) zákona č. 
231/2001 Sb., v platném znění, v řízení o přestupku vedeném podle zákona č. 250/2016 
Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (dále jen „zákon o odpovědnosti za 
přestupky“), rozhodla takto: I. Obviněná společnost SATTURN HOLEŠOV spol. s r.o., IČ: 
46900250, sídlem Dlažánky 305, Holešov, 769 01 okres Kroměříž, se uznává vinnou v 
souladu s § 60 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb. pro porušení povinností zapůjčit 
Radě vyžádaný záznam pořadu nebo dalších částí vysílání do 15 dnů ode dne doručení 
žádosti podle § 32 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustila tím, že 
na písemnou výzvu Rady zapůjčila záznam informační smyčky programu Infokanál 
Boršice ze dnů 14.–15. ledna 2018, který nebyl záznamem tohoto programu v odvysílané 
podobě. II. Za přestupek se pachateli v souladu s § 60 odst. 7 písm. a) zákona č. 231/2001 
Sb., ukládá pokuta ve výši 10.000,- Kč (slovy desettisíckorun). Pokuta je splatná ve lhůtě 
30 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí na účet 3754-19223001/0710, variabilní 
symbol 2018298. III. V souladu s ustanovením § 95 odst. 1 zákona č. 250/2016, o 
odpovědnosti za přestupky, a § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb. uložila Rada účastníku řízení 
povinnost uhradit paušální částku nákladů řízení ve výši 1.000,- Kč (slovy jedentisíckorun) 
na účet č. 3711-19223001/0710, variabilní symbol 2018298, úhrada nákladů je splatná 
do pěti pracovních dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí.  

11-0-0 

61. RRTV/2018/385/kus: SP Broadcasting - nedodání záznamu programu Vau TV 
13.1.2018/10:00-22:00 + 20.2.2018/10:00-22:00 - zastavení 

-  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 a podle ustanovení § 86 
odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, 
vydala dne 15. května 2018 toto usnesení: Rada zastavuje správní řízení s obviněným 
provozovatelem S&P Broadcasting a.s., IČ: 04117310, se sídlem Podkovářská 674/2, 
PSČ 190 00, Praha 9, vedené pro možné porušení § 32 odst. 1 písm. l) zákona č. 
231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit tím, že nezapůjčil na písemnou výzvu Rady č. j. 
RRTV/4983/2018-bur záznam vysílání programu Vau TV ze dne 13. ledna 2018 v 



časovém úseku od 10.00 do 22.00 hodin, a neposkytl ani záznam vysílání programu Vau 
TV ze dne 20. února 2018 v časovém úseku od 10.00 do 22.00 hodin, který byl v 
uloženém upozornění na porušení zákona, č. j. RRTV/7549/2018-kus, požadován jako 
alternativní, pokud by již provozovatel nedisponoval záznamem vysílání programu Vau 
TV ze dne 13. ledna 2018, neboť skutek, o němž se vede řízení, se nestal. 

11-0-0 

62. RRTV/2018/367/rud: TV Nova s.r.o./NOVA/Polední televizní noviny, reportáž Boje o 
syrský Afrín/19.3.2018/od 12:00 hodin - VYSVĚTLENÍ 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele vysílání TV Nova s.r.o., IČ 
45800456, sídlem Kříženeckého nám. 1078/5, Praha 5, PSČ 15200, k obsahu pořadu 
Polední televizní noviny, resp. reportáže Boje o syrský Afrín pokračují, odvysílaného dne 
19. března 2018 od 12.00 hodin na programu NOVA, o jaké zdroje se opírala redaktorka 
Karolína Tomašková, když v souvislosti s dobytím syrského města Afrín uvedla, že 
„turecké jednotky se společně se syrskou armádou diktátora Bašára Asada radovaly z 
vítězství nad kurdskými milicemi podporovanými Spojenými státy i střelbou do vzduchu.“ 

11-0-0 

-  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 TV 
Nova s.r.o., IČ 45800456, sídlem Kříženeckého nám. 1078/5, Praha 5, PSČ 152 00, na 
porušení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil odvysíláním pořadu 
Polední televizní noviny, resp. reportáže Boje o syrský Afrín pokračují, dne 19. března 
2018 od 12.00 hodin na programu NOVA, kde v souvislosti s informováním o dobytí 
syrského města Afrín redaktorka uvedla, že „turecké jednotky se společně se syrskou 
armádou diktátora Bašára Asada radovaly z vítězství nad kurdskými milicemi 
podporovanými Spojenými státy i střelbou do vzduchu.“ Tato informace není pravdivá, 
neboť Bašár Asad a jeho armáda tureckými spojenci v těchto bojích nebyli, Asad tureckou 
invazi odsoudil. Spojencem, který Turecku v invazi zásadně pomohl, byla opoziční 
Svobodná syrská armáda (SSA/FSA, nikoliv SAA – Syrská arabská armáda). Redaktorka 
navíc na konec reportáže zařadila záběr Bašára Asada, gratulujícího vojákům v Ghútě, a 
tím diváky utvrdila v dojmu, že vládní Syrská arabská armáda po celé zemi, včetně Afrínu, 
bojuje po boku Turecka proti kurdským milicím. Redaktorka svým prohlášením o společné 
radosti tureckých jednotek a syrské armády Bašára Asada v Afrínu výrazně 
dezinterpretovala skutečnost a poskytla divákům reportáž, která velmi nepřesně 
informuje o dvou odlišných bojištích v Sýrii. Tím se provozovatel dopustil porušení 
povinnosti zajistit, aby ve zpravodajských a politicko-publicistických pořadech bylo dbáno 
zásad objektivity a vyváženosti.Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení 
upozornění. 

11-0-0 

63. RRTV/2018/369/rud: ČESKÁ TELEVIZE/ČT24/Horizont ČT24/28.2.2018/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 Horizont ČT24, 
který byl vysílán 28. února 2018 od 21:30 hodin na programu ČT24, respektive k tomu, 
proč byl v rámci příspěvku Lekce z východoněmecké Chotěbuze rozhovor se 
zpravodajem Václavem Černohorským doprovázen záběry z berlínské demonstrace 
Frauenmarsch ze 17. 2. 2018, když se rozhovor i předchozí reportáž věnovaly situaci ve 
městě Chotěbuz. 

11-0-0 

-  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 Horizont ČT24 dne 28. února 2018 
od 21:30 hodin na programu ČT24, že věc odkládá.  

11-0-0 

64. RRTV/2018/393/kus: Mediashop Holding GmbH - Livington PRIME - 18.12.2017 - 
dobíjení baterie - vysvětlení 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením zadavatele Mediashop GmbH, se sídlem 
Schwarzottstrasse 2a, A-2620 Neunkirchen, Rakousko, k obchodnímu 
sdělení/teleshoppingu s motivem „Livington PRIME“, které bylo odvysíláno dne 18. 
prosince 2017 v čase 11:14:50 na programu Nova Cinema. Rada žádá o vysvětlení, 
jakým způsobem je možné dobíjet akumulátor, kterým je poháněn vysavač Livington 
PRIME, respektive zda je možné akumulátor dobíjet i bez „nabíjecí základny“, která je v 
předmětném obchodním sdělení zobrazena. 

11-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své kompetence dané 
ustanovením § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění 
zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění 
platných předpisů (dále jen „zákon č. 40/ 1995 Sb.), v souladu s ustanovením § 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 obchodního sdělení, společností 
Mediashop GmbH, sídlem Schwarzottstrasse 2a, A-2620 Neunkirchen, Rakousko, řízení 
o přestupku z moci úřední pro možné porušení § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 40/1995 
Sb., kterého se mohl dopustit zadáním reklamy, respektive teleshoppingu „Livington 
PRIME“, který byl odvysílán dne 18. prosince 2017 v čase 11:14:50 hodin na programu 
Nova CINEMA a který může být nekalou obchodní praktikou podle zvláštního předpisu, 
tj. podle ustanovení § 4 odst. 3 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, respektive 
písm. s) Přílohy 1 k tomuto zákonu, když v teleshoppingu uvádí, že k produktu Livington 
Prime obdrží divák jako dárek „prostorově úspornou nabíjecí základnu, která signalizuje 
nabíjení baterie“. Ve skutečnosti však cena výrobku zahrnuje sadu výrobků (vysavač 
Livington Prime, otočný kloub, turbo kartáč a nabíjecí stanici), neboť žádný z těchto 
výrobků není prodáván samostatně a všechny tedy tvoří integrální součást sady výrobků. 
Zadavatel se tvrzením, že kupující obdrží k vysavači zdarma nabíjecí stanici, dopouští 
klamavé obchodní praktiky, kdy v divákovi, resp. spotřebiteli vyvolává klamavý dojem, že 
kupuje samostatný produkt, vysavač Livington Prime, k němuž získává nabíjecí stanici 
jako dárek, ale ve skutečnosti divák kupuje sadu výrobků, která krom vysavače zahrnuje 
otočný kloub, turbo kartáč a nabíjecí stanici a žádný dárek zdarma nezískává. 

11-0-0 

65. RRTV/2018/390/kus: FTV Prima, spol. s r.o. - Prima MAX - 14.3.2018 - Pravidla mlčení 
- reklamní bannery - vysvětlení 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele FTV Prima, spol. s r.o., IČ: 
48115908, se sídlem Na Žertvách 24/132, 18000 Praha 8, ve vztahu k obsahu stížnosti 
týkající se zveřejnění reklamních sdělení formou bannerů v průběhu vysílání pořadu 
Pravidla mlčení, zařazeného dne 14. 3. 2018 od 20.00 hod. do vysílání programu Prima 
MAX, šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových systémů. 

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 spočívajícího ve zveřejnění reklamních sdělení formou bannerů v 
průběhu vysílání pořadu Pravidla mlčení, zařazeného dne 14. 3. 2018 od 20.00 hod. do 
vysílání programu Prima MAX, šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových 
systémů, že věc odkládá. 

10-0-0 

66. RRTV/2018/233/loj: FTV Prima_kvoty pro evropská díla 2017_podání vysvětlení 

-  Rada se seznámila s podanými vysvětleními společností GOOD TV PRODUCTION SE 
( č.j. RRTV/11422/2018-vra), Unicorn Pictures, s.r.o. (č.j. RRTV/11503/2018-vra), CORE 
PRODUCTION a.s. (č.j. RRTV/11489/2018-vra) a Altánek s. r. o. (č.j. RRTV/12021/2018-
vra), ke skutečnosti, zda naplňují definiční znaky nezávislého výrobce, resp. zda nejsou 
majetkově propojeni s provozovatelem FTV Prima spol. s r.o. a zda v průběhu 3 let 
dodávky provozovateli FTV Prima spol. s r.o. nepřesáhly 90 % jejich celkové výroby. 

11-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své působnosti dané 
ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a 
televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), v 
platném znění, a na základě ustanovení § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní 
řád, žádá evropskou společnost GOOD TV PRODUCTION SE se sídlem Štítného 
1233/34, Žižkov, 130 00 Praha, IČO: 24247570, o podání vysvětlení, resp. konkrétní 
identifikaci více než 10 % pořadů ze své výroby, které byly v letech 2015-2017 dodány 
jinému příjemci než provozovateli FTV Prima spol. s r.o., a to zejména s ohledem na 
statistiky tvorby pořadů zveřejněné společností zde: 
https://www.goodtv.cz/statistika.html. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní 
ode dne doručení této výzvy. 

10-0-0 

67. RRTV/2018/234/loj: SP Broadcasting a.s._kvoty pro evropská díla 2017_podání 
vysvětlení 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele S&P Broadcasting a.s. (č.j. 
RRTV/11818/2018-vra) k nesrovnalostem plynoucím z výkazu, jímž dokládá naplnění 
povinností dle § 42 – 44 zákona č. 231/2001 Sb. na programu Mňau TV. Konkrétně k 
otázce, proč ve výkazu neidentifikoval nezávislé producenty, jejichž pořady byly v roce 
2017 nasazovány do vysílání programu Mňau TV, když vykázal, že takovýchto pořadů 
bylo v daném roce odvysíláno 12, 6 %. 

11-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své kompetence dané 
§ 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního 
vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a 
v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen 
„zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele S&P Broadcasting a.s., IČ 04117310, 
sídlem Podkovářská 674/2, Praha 9, PSČ 190 00 o podání vysvětlení k nesrovnalostem 
vyplývajícím z výkazu doručeného dne 24. 5. 2018 pod č.j. RRTV/11818/2018-vra, 
přesněji k těmto otázkám: 1) Proč tabulka, kterou provozovatel dokládá naplnění 
povinností dle § 42 – 44 zákona č. 231/2001 Sb. na programu Mňau TV v roce 2017, 
doručená dne 24. 5. 2018 pod č.j. RRTV/11812/2018-vra, poskytuje odlišné souhrnné 
údaje, než tabulka, která byla provozovatelem poskytnuta na prvotní výzvu v lednu 2018?; 
2) Proč některé pořady, které nebyly zařazeny v prvotním výkazu do evropské tvorby, 
tam nyní jsou podřazeny?; 3) Proč prvotní tabulka a tabulka doručená Radě dne 24. 5. 
2018 vykazují odlišný celkový vysílací čas a jak provozovatel k těmto údajům dospěl za 
předpokladu, že začal vysílat 10. března 2017?; 4) Proč poskytnuté přehledové tabulky 
neidentifikují shodné tituly pořadů? Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode 
dne doručení této výzvy. 

11-0-0 



68. RRTV/2018/424/loj: HBin_4._5.3.2018_0000_2400_povinně zveřejňované 
údaje_dohled RRTV_podání vysvětlení 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele TELEVIZE Hbin, družstvo, 
jakým způsobem je naplňována povinnost provozovatele vysílání plynoucí z § 32 odst. 7 
písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve zveřejnění informace o tom, že orgánem 
dohledu nad provozováním televizního vysílání je Rada pro rozhlasové a televizní 
vysílání.  

11-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané 
ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 
231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele TELEVIZE HBin, družstvo, se 
sídlem B. Kobzinové 2020/0, Havlíčkův Brod, PSČ 58001, IČ: 25918133 na porušení § 
32 odst. 7 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., neboť neumožňuje divákům snadný, přímý a 
trvalý přístup k informaci o tom, že orgánem dohledu nad provozováním televizního 
vysílání je Rada. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení upozornění. 

11-0-0 

69. RRTV/2018/285/had: Podání vysvětlení – Nutricia, a. s./“Nutrilon“/ Prima Comedy 
Central/12.02.2018/6:17:23 hodin-podání vysvětlení 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s podaným vysvětlením 
společnosti Nutricia, a. s. ve věci reklamy Nutrilon, která byla odvysílána v premiéře na 
programu Prima Comedy Central dne 12. 02. 2018 od 6:17:23 hodin. 

11-0-0 

-  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 zadáním reklamy Nutrilon, která byla odvysílána v 
premiéře na programu Prima Comedy Central dne 12. 02. 2018 od 6:17:23 hodin, že věc 
odkládá. 

11-0-0 

70. RRTV/2018/370/rud: Vědmy s.r.o./RELAX/Poznej svůj osud/8.3.2018/od 12:30 hodin 
- VYSVĚTLENÍ 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením společnost Vědmy s.r.o., IČ: 04937961, se 
sídlem Podlišovská 1284, Praha 9, PSČ 19800, v souvislosti s teleshoppingem Poznej 
svůj osud, odvysílaném dne 8. března 2018 od 12:30 hodin na programu RELAX.  

11-0-0 

71. RRTV/2018/423/loj: HBO_12.3.2018_1200_2400_32_7_povinně zveřejňované 
informace_podání vysvětlení 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele HBO Europe s. r. o. (č.j. 
RRTV/11487/2018-vra) k otázce, jakým způsobem jsou vůči divákům programu HBO 
(určeného pro: Bulharsko, Chorvatsko, Slovinsko, Srbsko, Černou Horu, Bosnu a 
Hercegovinu, Makedonii) naplňovány základní povinnosti provozovatele vysílání plynoucí 
z § 32 odst. 7 písm. a), b) a c) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající v umožnění přímého 
a trvalého přístupu diváků k informacím o provozovateli televizního vysílání, údajům 
umožňujícím rychlé a účinné navázání kontaktu s provozovatelem a zveřejnění informace 
o tom, že orgánem dohledu nad provozováním televizního vysílání je Rada.  

11-0-0 

 



72. RRTV/2018/420/loj: Seznam.cz TV_6.3.2018_od 15.30_Kam to bude_smluvní 
ujednání_podání vysvětlení 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele Seznam.cz TV, s. r. o. č.j. 
RRTV/11813/2018-vra k obsahu pořadu Kam to bude?, který byl vysílán dne 6. března 
2018 od 15:30:41 hodin na programu Seznam.cz TV, na základě jakého smluvního 
ujednání byla do pořadu zahrnuta prezentace automobilu; Rada požádala o toto 
vysvětlení zejména v kontextu sdělení „Poděkování za zapůjčení vozu společnosti: 
Scuderia Praha a.s., oficiální dealer Ferrari a Maserati“, doplněného logem dealerské 
firmy, které bylo součástí závěrečných titulků pořadu, a v kontextu povinností označování 
pořadů ve smyslu § 53 odst. 4 zákona č. 231/2001 Sb., respektive ve smyslu § 53a odst. 
3 zákona č. 231/2001 Sb.  

11-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své kompetence dané 
§ 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního 
vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a 
v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen 
„zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele Seznam.cz TV, s.r.o., IČ: 06387233, sídlem: 
Radlická 3294/10, Smíchov, 150 00 Praha 5,, o podání vysvětlení, proč neposoudil 
smlouvu o dodání vozu pro účely natáčení pořadu Kam to bude?, odvysílaného dne 6. 
března 2018 od 15:30:41 hodin na programu Seznam.cz TV, jako smlouvu o umístění 
produktu jako rekvizity, jak to předpokládá § 53a odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. 
Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy. 

11-0-0 

73. RRTV/2018/421/loj: Seznam.cz TV_6.3.2018_14_24hod_Sport_smluvní 
ujednání_podání vysvětlení 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele Seznam.cz TV, s. r. o. (č.j. 
RRTV/11814/2018-vra) k obsahu pořadu Sport, který byl vysílán dne 6. března 2018 od 
18:30:11 hodin na programu Seznam.cz TV, na základě jakého smluvního ujednání byla 
do pořadu zahrnuta vizuální prezentace fotbalové počítačové hry včetně prvoplánové 
vizuální prezentace loga obchodní společnosti EA Sports, která produkuje tuto 
počítačovou hru, po vstřelených gólech v rámci hry, a z jakého důvodu nebyl pořad 
označen ve smyslu § 53 odst. 4 zákona č. 231/2001 Sb., respektive ve smyslu § 53a odst. 
3 zákona č. 231/2001 Sb.  

10-0-0 

74. RRTV/2018/422/loj: Seznam.cz TV_6.3.2018_14_24hod_povinně uváděné info_32 
7_podání vysvětlení 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele Seznam.cz TV, s. r. o. (č.j. 
RRTV/11815/2018-vra), jakým způsobem ve vysílání programu Seznam.cz TV dne 6. 
března 2018 v úseku 14-24 hodin plnil své informační povinnosti vůči divákům programu 
Seznam.cz TV podle § 32 odst. 7 zákona č. 231/2001 Sb. 

11-0-0 

75. RRTV/2018/526/loj: AMC Networks Central Europe_FILM CAFE ROMANIA_Seven 
Psychopaths_23.2.2018_13.55_32_1_g_ upozornění 

-  Rada se seznámila s reakcí provozovatele AMC Networks Central Europe s. r. o. na 
upozornění, č.j. RRTV/11400/2018-LOJ, na porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 
231/2001 Sb., kterého se provozovatel dopustil odvysíláním pořadu Seven Psychopaths, 
dne 23. února 2018 od 13:55 hodin na programu FILM CAFE ROMANIA, čímž došlo k 
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. 

11-0-0 

76. RRTV/2018/527/loj: AMC networks Central europe_AMC CHANNEL 
HUNGARY_Tenká červená linie_14.3.2018_13.05_32_1_g_upozornění 

-   Rada se seznámila s reakcí provozovatele AMC Networks Central Europe s. r. o. na 
upozornění Rady, č.j. RRTV/11402/2018-LOJ, na porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona 
č. 231/2001 Sb., kterého se provozovatel dopustil odvysíláním snímku Tenká červená 
linie (The Thin Red Line), dne 14. března 2018 od 13:05 hod na programu AMC 
CHANNEL HUNGARY, čímž došlo k 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.  

11-0-0 

77. RRTV/2018/418/loj: AMC CHANNEL HUNGARY_17 2 2018_9_45_The Cave_32 1 
g_upozornění 

-  Rada se seznámila s reakcí provozovatele AMC Networks Central Europe s. r. o. (č.j. 
RRTV/11761/2018-vra) na upozornění (č.j. RRTV/10177/2018-loj) na porušení § 32 odst. 
1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., neboť se odvysíláním pořadu The Cave dne 17. února 
2018 od 9:45 hodin 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 film obsahoval děsivé a násilné scény útoků netvorů, jež měly potenciál 
způsobit zejména u dětských diváků traumatickou reakci v podobě trvalejších stavů 
úzkosti, nočních můr apod., případně mohly být spouštěčem vzniku závislosti na 
nepřímém násilí a následně zvýšení agresivního chování. 

11-0-0 

78. 2014/808/RUD/TV: TV CZ s.r.o./ACTIVE TV/Sexy výhra/18.5.2014/od 01.00 hodin - 300 
000 Kč - ROZSUDEK NSS 

-  Rada se seznámila s rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 24. dubna 2018, 
č.j. 9 As 55/2017, kterým byla zamítnuta kasační stížnost společnosti TV CZ s.r.o., IČ 
I24267309, se sídlem Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1 - Staré Město, proti rozsudku 
Městského soudu v Praze ze dne 17. ledna 2017, č.j. 11 A 35/2015, kterým byla zamítnuta 
žaloba této společnosti proti rozhodnutí Rady ze dne 20. ledna 2015, č.j. RRTV/417/2015-
RUD, sp.zn. 2014/808/RUD/TV, kterým jí byla uložena pokuta ve výši 300 000,- Kč, za 
porušení ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 40/1995 Sb., čehož se dopustila 
šířením teleshoppingového bloku uvozeného znělkou Sexy výhra, který byl odvysílán na 
programu ACTIVE TV dne 18. 5. 2014 od 01.00 hod. a který je nekalou obchodní 
praktikou podle zvláštního předpisu, respektive klamavou obchodní praktikou dle 
ustanovení § 4 odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, a to tím, že v 
teleshoppingovém bloku, jehož předmětem byla audiotexová služba, prostřednictvím níž 
měl divák správně odpovědět na soutěžní otázku, byla uvedena jako správná odpověď 
odpověď objektivně nesprávná, neboť výsledek 386 na c, jestliže c je myšlena konstanta 
vyjadřující rychlost šíření světla ve vakuu, která závisí na tom, v jakých jednotkách je 



uvedena – km/s, m/s, km/h, se může lišit. Není možné mluvit o nejvyšším čísle vzhledem 
k tomu, že jeho součástí jsou i možné rozdílné jednotky rychlosti.  

11-0-0 

79. 2015/910/RUD/ABC: ABC TV s.r.o./Rebel/Sexy výzva/30.8.2015/od 23:45 hodin - 
klamavá reklama - 200 000 Kč - ROZSUDEK NSS 

-  Rada se seznámila s rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 20. dubna 2018, 
č.j. 4 As 60/2018, kterým byla zamítnuta kasační stížnost společnosti ABC TV s.r.o., IČ 
01617184, sídlem Lednická 1533, Praha 9, proti rozsudku Městského soudu v Praze ze 
dne 7. února 2018, č.j. 3A 96/2016, kterým byla zamítnuta žaloba této společnosti proti 
rozhodnutí Rady ze dne 15. března 2016, č.j. RRTV/949/2016-RUD, sp.zn. 
2015/910/RUD/ABC, kterým jí byla uložena pokuta ve výši 200 000 Kč za porušení 
ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 40/1995 Sb., kterého se dopustila zadáním 
reklamy/teleshoppingového bloku „Sexy výzva“, zařazeného dne 30. srpna 2015 od 23:45 
hodin do vysílání programu Rebel, neboť tento teleshopping byl nekalou obchodní 
praktikou podle zvláštního předpisu, tj. dle ustanovení § 4 odst. 1 zákona č. 634/1992 
Sb., o ochraně spotřebitele. Součástí teleshoppingu, fungujícího na principu interaktivní 
soutěže, byl i úkol, v rámci kterého měli diváci spočítat finanční obnos zachycený v 
podobě mincí na obrázku. Splnění úlohy přitom spočívalo v takové racionálně 
neuchopitelné podmínce, že ji soutěžící nemohl odkrýt, neboť chyby na mincích (které 
kvůli drobné odchylce byly chápány jako neplatné, a do konečného výsledku se proto 
nezapočítávaly), nebylo možné identifikovat ani poté, co moderátorka správnou odpověď 
ukázala, a kdy byly chybné mince označeny červeným kroužkem. Spotřebitel objektivně 
nemohl rozpoznat velmi drobné odchylky na jednotlivých mincích, a tudíž ani nemohl 
vyhodnotit, že některé mince vlastně nejsou mincemi v pravém slova smyslu a že se tedy 
do konečného výsledku nemají započítat, a na základě této skutečnosti mohl učinit 
obchodní rozhodnutí, které by jinak neučinil, tzn. zavolat na uvedené telefonní číslo za 
zvýšenou sazbu, aby sdělil odpověď, kterou považuje za správnou, přestože vzhledem k 
zavádějící odpovědi, která byla na závěr teleshoppingového bloku označena jako 
správná, neměl reálně šanci na výhru. 

11-0-0 

80. RRTV/2017/559/rud: Lesy České republiky, s.p. - žaloba na ochranu před 
nezákonným zásahem správního orgánu - ROZSUDEK MS 

-  Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 25. dubna 2018, č.j. 
5A 82/2017, kterým byla zamítnuta žaloba společnosti Lesy České republiky, s.p., IČ 
42196451, sídlem Přemyslova 1106/39, Hradec Králové, na ochranu před nezákonným 
zásahem správního orgánu spočívajícím v nevydání upozornění provozovateli televizního 
vysílání Česká televize podle ustanovení § 59 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., v 
souvislosti s odvysíláním reportáže „Lesu zdar aneb inventura Lesů ČR“ v pořadu „Nedej 
se plus“ odvysílaném dne 5. února 2017 na programu ČT2.  

11-0-0 

81. RRTV/2018/597/chu: Záštita Rady nad mediálně-výchovným seminářem v rámci 50. 
Dětského filmového a televizního festivalu Oty Hofmana v Ostrově 

-  Rada se seznámila s projektem semináře Mediální výchova 2018, který se uskuteční v 
rámci 50. Dětského filmového a televizního festivalu Oty Hofmana v Ostrově, a přebírá 
nad seminářem záštitu. 

10-0-0 

82. RRTV/2018/565/had: Návrh novely zákona o regulaci reklamy - připomínky a 
odpověď 

-  Rada se seznámila s návrhem poslanecké novely 193/0 ve věci regulace reklamy na 
spotřebitelské úvěry. 

11-0-0 



83. RRTV/2018/613/had: Stanovisko - ve věci reklamy léčivé přípravky s obsahem 
pseudoefedrinu 

-  Rada se seznámila se stanoviskem Ministerstva zdravotnictví a Státního ústavu pro 
kontrolu léčiv ve věci reklamy na léčivé přípravky obsahující pseudoefedrin. 

11-0-0 

84. RRTV/2018/617/had: Zpráva o naplňování priorit Akčního plánu realizace Národní 
strategie protidrogové politiky na období 2015–2018 pro oblast hazardního hraní. 

-  Rada se seznámila se zprávou o naplňování priorit Akčního plánu realizace Národní 
strategie protidrogové politiky na období 2015–2018 pro oblast hazardního hraní. 

11-0-0 

85. RRTV/2018/571/loj: Zpřístupnění televizního vysílání osobám se sluchovým a 
zrakovým postižením (Ofcom a CSA) 

-  Rada se seznámila s obsahem zprávy Ofcom "Access services report: 2017" a zprávy 
Conseil Supérieur de l'Audiovisuel "L'accessibilité des programmes de télévision aux 
personnes handicapées et la représentation du handicap a l'antenne". 

11-0-0 

86. RRTV/2018/558/kus: Žádost o zápis AVMS - SledovaniTV 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti podle 
ustanovení § 4 odst. 2 písm. a) a § 5 odst. 3 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních 
mediálních službách na vyžádání, a podle ustanovení § 154 násl. zákona č. 500/2004 
Sb., správního řádu, vydává na základě písemného oznámení společnosti sledovanitv.cz 
s.r.o., ze dne 30. dubna 2018 toto potvrzení: Poskytovatel sledovanitv.cz s.r.o., IČ: 
01607910, se sídlem U Vodárny 3032/2A, 616 00 Brno, byl Radou dne 26. června 2018 
zapsán do Evidence poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání ve 
smyslu ustanovení § 5 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách 
na vyžádání. 

11-0-0 

87. RRTV/2018/560/kus: Žádost o zápis do Evidence poskytovatelů AVMS - František 
Stýblo - Nature, příroda kolem nás 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti podle 
ustanovení § 4 odst. 2 písm. a) a § 5 odst. 3 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních 
mediálních službách na vyžádání, a podle ustanovení § 154 násl. zákona č. 500/2004 
Sb., správního řádu, vydává na základě písemného oznámení poskytovatele František 
Stýblo, ze dne 1. května 2018 toto sdělení: Poskytovatel František Stýblo, IČ: 12620432, 
se sídlem Kbel 142, 294 71 Benátky nad Jizerou, nebyl Radou dne 26. června 2018 
zapsán do Evidence poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání ve 
smyslu ustanovení § 5 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách 
na vyžádání. 

11-0-0 

88. RRTV/2018/621/chr: Město Jilemnice/Videozprávy města Jilemnice/žádost o zápis 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané 
ustanovením § 4 odst. 2 písm. a) a § 5 odst. 3 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních 
mediálních službách na vyžádání, a podle ustanovení § 154 a násl. zákona č. 500/2004 
Sb., správního řádu, vydává na základě písemné žádosti subjektu Město Jilemnice, ze 
dne 25. května 2018, toto sdělení: Město Jilemnice, IČ 002 75 808, se sídlem Masarykovo 
náměstí 82, Jilemnice PSČ 514 01, nebylo Radou dne 26. června 2018 zapsáno do 
Evidence poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání ve smyslu 
ustanovení § 5 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na 
vyžádání. 

11-0-0 



89. RRTV/2018/555/kus: Středisko společných činností AV ČR, 
v.v.i./VideoJournal/www.videojournal.cz - vysvětlení hospodářská činnost 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením poskytovatele Středisko společných 
činností AV ČR, v.v.i., IČ: 604 57 856, se sídlem Praha 1, Národní 1009/3, PSČ 110 00, 
jakým způsobem je prostřednictvím služby VideoJournal umístěné na adrese 
www.videojournal.cz vykonávána hospodářská činnost.  

11-0-0 

-  Rada bere na vědomí ukončení poskytování audiovizuální mediální služby na vyžádání 
VideoJournal, umístěné na internetové adrese www.videojournal.cz, poskytovatele 
Středisko společných činností AV ČR, v.v.i., IČ: 604 57 856, se sídlem Praha 1, Národní 
1009/3, PSČ 110 00. 

11-0-0 

90. RRTV/2018/288/kus: Seznam.cz - Stream.cz - Skvěle v těle - chybějící symbol PP - 
vysvětlení 

-  Rada se seznámila s vysvětlením poskytovatele Seznam.cz, a.s., IČ 26168685, se 
sídlem Praha 5, Radlická 3294/10, PSČ 15000, z jakého důvodu označil pořad Skvěle v 
těle, díl Jaká dieta opravdu funguje?, zařazený do audiovizuální mediální služby na 
vyžádání Stream.cz dne 31. ledna 2018, a díl Tlouštíci a jejich výmluvy – Kreativitě a 
obezitě se meze nekladou, zařazený do audiovizuální mediální služby na vyžádání 
Stream.cz dne 7. února 2018, symbolem PP značícím umístění produktu v pořadu vždy 
pouze na začátku pořadu, avšak na jeho konci tato informace absentovala. 

11-0-0 

91. RRTV/2018/616/chr: SAT Plus, s.r.o./UPC EXPRESS/ukončení poskytování avmsnv 

-  Rada bere na vědomí ukončení poskytování audiovizuální mediální služby na vyžádání 
umístěné na adrese http://www.youtube.com/upcexpress poskytovatele SAT Plus, s.r.o., 
IČ: 260 58 952, se sídlem Závišova 5, PSČ 140 00.  

11-0-0 

92. RRTV/2018/618/chr: Falcon Media Broadcast s.r.o./Pellmelltv a TV-Hobby/výmaz 

-  Rada provádí výmaz poskytovatele Falcon Media Broadcast s.r.o., IČ 28544536, se 
sídlem Legerova 389/56, Praha 2, PSČ 120 00, z Evidence poskytovatelů audiovizuálních 
mediálních služeb na vyžádání v souvislosti s uplynutím 1 roku od ukončení poskytování 
audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání Pellmelltv a TV-Hobby. 

11-0-0 

93. RRTV/2018/619/chr: Dita Kocmanová/Východočeská internetová televize 
Internetovka.cz /výmaz 

-  Rada provádí výmaz poskytovatele Dity Kocmanové, IČ: 05139490, bytem Kyjevská 
444, Hradec Králové, PSČ 503 41, z Evidence poskytovatelů audiovizuálních mediálních 
služeb na vyžádání v souvislosti s uplynutím 1 roku od ukončení poskytování 
audiovizuální mediální služby na vyžádání.  

11-0-0 

94. RRTV/2017/74/kod: Přehled odpovědí poskytnutých podle zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím 

-  Rada se seznámila s přehledem odpovědí poskytnutých podle zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím. 

11-0-0 

95. RRTV/2018/662/dut: Pracovní skupina na pluralitu médií - ERGA 

-  Rada souhlasí s texty vypracovaných odpovědí v rámci dotazníku SG1 on Internal and 
External Plurality (ERGA).  

11-0-0 



ověřovatel:  

Z. Malach 


