Zápis z 12. zasedání 2017, konaného dne 18. 7. 2017
Přítomni: Bezouška, Burketová, Jaklová, Jehlička, Kasalová, Mencl, Novák, Poledníček,
Richterová, Svoboda, Šincl
Omluveni: Krejčí, Zvěřinová
Ověřovatel: Bartoš

1. RRTV/2017/635/bla: Schválení programu 12. zasedání 2017
- Rada schvaluje program ve znění projednaných změn
11-0-0
2. RRTV/2017/616/smu: AMC Networks Central Europe s.r.o. / Sundance TV PE / TV družice / řízení o udělení licence; nařízené ústní jednání 18. července 2017, 13:40 hod.
- Rada uděluje společnosti AMC Networks Central Europe s.r.o., IČ 271 12 501, se
sídlem Praha 8 - Karlín, Pobřežní 620/3, PSČ 186 00, dle § 25 zákona č. 231/2001 Sb.
licenci k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím družice na 12 let;
označení (název) programu: Sundance TV PE; základní programová specifikace: Fiktivní
a dokumentární filmy a seriály klasické a televizní kinematografie všech žánrů vyrobené
zejména v USA; výčet států, na jejichž území má být vysílání zcela nebo převážně
směrováno: Albánie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvatsko, Česká republika,
Kypr, Řecko, Maďarsko, Kosovo, Lichtenštejnsko, Makedonie, Malta, Moldavsko, Černá
Hora, Polsko, Rumunsko, Srbsko, Slovenská republika, Slovinsko, Turecko; hlavní jazyk
vysílání: Anglický jazyk; časový rozsah vysílání: 24 hodin denně; v rozsahu žádosti
doručené Radě dne 3. července 2017, č.j. RRTV/10364/2017-vra.
10-0-0
- Rada informuje regulační orgán členských států Evropské unie, tj. Slovenské republiky,
Kypru, Řecka, Maďarska, Malty, Polska, Rumunska, Slovinska, na jejichž území bude
televizní vysílání zcela nebo převážně směrováno o udělení licence společnosti AMC
Networks Central Europe s.r.o., IČ 271 12 501, se sídlem Praha 8 - Karlín, Pobřežní
620/3, PSČ 186 00, k televiznímu vysílání programu Sundance TV PE šířeného
prostřednictvím družice se základní programovou specifikací: Fiktivní a dokumentární
filmy a seriály klasické a televizní kinematografie všech žánrů vyrobené zejména v USA.
11-0-0
3. RRTV/2017/617/smu: AMC Networks Central Europe s.r.o. / Sundance TV FR / TV družice / řízení o udělení licence, nařízené ústní jednání 18. července 2017, 13:45 hod.
- Rada uděluje společnosti AMC Networks Central Europe s.r.o., IČ 271 12 501, se
sídlem Praha 8 - Karlín, Pobřežní 620/3, PSČ 186 00, dle § 25 zákona č. 231/2001 Sb.
licenci k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím družice na 12 let;
označení (název) programu: Sundance TV FR; základní programová specifikace: Fiktivní
a dokumentární filmy a seriály klasické a televizní kinematografie všech žánrů vyrobené
zejména v USA; výčet států, na jejichž území má být vysílání zcela nebo převážně
směrováno: Francie, Monako, Andorra, Martinik, Guadeloupe, Francouzská Guyana,
Réunion, Mayotte, Saint-Pierre a Miquelon, Saint Martin, Belgie, Nizozemí, Lucembursko,
Švýcarsko; hlavní jazyk vysílání: Francouzský jazyk; časový rozsah vysílání: 24 hodin
denně; v rozsahu žádosti doručené Radě dne 3. července 2017, č.j. RRTV/10366/2017vra.
11-0-0
- Rada informuje regulační orgán členských států Evropské unie, tj. Francie, Belgie,
Nizozemí a Lucemburska, na jejichž území bude televizní vysílání zcela nebo převážně
směrováno, o udělení licence společnosti AMC Networks Central Europe s.r.o., IČ 271

12 501, se sídlem Praha 8 - Karlín, Pobřežní 620/3, PSČ 186 00, k televiznímu vysílání
programu Sundance TV FR šířeného prostřednictvím družice se základní programovou
specifikací: Fiktivní a dokumentární filmy a seriály klasické a televizní kinematografie
všech žánrů vyrobené zejména v USA.
11-0-0
4. RRTV/2017/618/smu: AMC Networks Central Europe s.r.o. / AMC CHANNEL RU / TV družice / řízení o udělení licence, nařízené ústní jednání 18. července 2017, 13:50 hod.
- Rada uděluje společnosti AMC Networks Central Europe s.r.o., IČ: 27112501, se
sídlem Praha 8 - Karlín, Pobřežní 620/3, PSČ 186 00, dle § 25 zákona č. 231/2001 Sb.
licenci k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím družice na 12 let;
označení (název) programu: AMC CHANNEL RU; základní programová specifikace:
Filmy a seriály klasické a televizní kinematografie všech žánrů vyrobené zejména v USA;
výčet států, na jejichž území má být vysílání zcela nebo převážně směrováno: Arménie,
Ázerbájdžán, Bělorusko, Estonsko, Gruzie, Kazachstán, Kyrgyzstán, Lotyšsko, Litva,
Moldavsko, Rusko, Tádžikistán, Turkmenistán, Ukrajina, Uzbekistán; hlavní jazyk
vysílání: Ruský jazyk; časový rozsah vysílání: 24 hodin denně; v rozsahu žádosti
doručené Radě dne 3. července 2017, č.j. RRTV/10365/2017-vra.
11-0-0
- Rada informuje regulační orgán členských států Evropské unie, tj. Estonska, Lotyšska
a Litvy, na jejichž území bude televizní vysílání zcela nebo převážně směrováno o udělení
licence společnosti AMC Networks Central Europe s.r.o., IČ: 27112501, se sídlem Praha
8 - Karlín, Pobřežní 620/3, PSČ 186 00, k televiznímu vysílání programu AMC CHANNEL
RU šířeného prostřednictvím družice se základní programovou specifikací: Filmy a seriály
klasické a televizní kinematografie všech žánrů vyrobené zejména v USA.
11-0-0
5. RRTV/2017/601/fia: AMC Networks Central Europe s.r.o. / Sport4 Czechia and Slovakia
– řízení o udělení licence k provozování televizního vysílání prostřednictvím zvláštních
přenosových systémů – ústní jednání dne 18. července 2017 ve 13.55 hodin
- Rada uděluje společnosti AMC Networks Central Europe s.r.o., IČ 271 12 501, se
sídlem Praha 8 - Karlín, Pobřežní 620/3, PSČ 186 00, dle § 25 zákona č. 231/2001 Sb.
licenci k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím zvláštních
přenosových systémů na 12 let; označení (název) programu: Sport4 Czechia and
Slovakia; základní programová specifikace: Sportovní program; výčet států, na jejichž
území má být vysílání zcela nebo převážně směřováno: Česká republika a Slovenská
republika; hlavní jazyk vysílání: český jazyk; časový rozsah vysílání: 24 hodin denně;
Identifikace přenosového systému: Vysílání prostřednictvím uzavřeného okruhu vláken,
dvoubodový spoj mezi BIX (Budapest Internet Exchange) a itself s.r.o.; Informace o
přístupu k vysílání: Individuální příjem signálu prostřednictvím optických vláken českými
operátory z vlastní sítě optických vláken společnosti itself s.r.o., v rozsahu žádosti ze dne
28. června 2017, č.j.: RRTV/10213/2017-vra.
10-0-0
- Rada informuje regulační orgán členských států Evropské unie, tj. Slovenskou
republiku, na jejíž území bude televizní vysílání zcela nebo převážně směřováno o
udělení licence společnosti AMC Networks Central Europe s.r.o., IČ 271 12 501, se
sídlem Praha 8 - Karlín, Pobřežní 620/3, PSČ 186 00, k televiznímu vysílání programu
Sport4 Czechia and Slovakia šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových systémů
se základní programovou specifikací: Sportovní program.
11-0-0
6. RRTV/2017/574/kro: Česká televize / ČT1 / analýza záznamu vysílání ze dne 9. 6. 2017
od 6.00 hod. do 18.00 hod.
- Rada se seznámila s analýzou kontinuálního úseku vysílání programu ČT1
provozovatele Česká televize ze dne 9. června 2017 od 6.00 hod. do 18.00 hod.

9-0-0
7. RRTV/2017/589/kro: Kabelová televize Kopřivnice / KTK / analýza záznamu vysílání ze
dnů 1. a 2. května 2017 od 00:00 do 24:00 hodin
- Rada se seznámila s analýzou kontinuálního záznamu programu KTK provozovatele
Kabelová televize Kopřivnice, s.r.o., ze dnů 1. a 2. května 2017 od 00:00 do 24:00 hodin.
11-0-0
8. RRTV/2017/588/vis: TVSat multimedia s.r.o. - monitoring kontinuálního úseku vysílání
13.–14. dubna 2017
- Rada se seznámila s monitoringem vysílání programu TVML provozovatele TVSat
multimedia s.r.o. v období 13.–14. dubna 2017.
10-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své kompetence dané
§ 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního
vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a
v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen
„zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele vysílání TVSat multimedia s.r.o., IČ:
26321181, se sídlem U Ploché dráhy 640/14, 35301 Mariánské Lázně, v souvislosti s
monitoringem obsahu vysílání programu TVML ve dnech 13.-14. dubna 2017 o podání
vysvětlení, jakým způsobem poskytl v tomto období divákům programu TVML snadný,
přímý a trvalý přístup k údaji o provozovateli vysílání, kterým je podle § 32 odst. 7 písm.
a) zákona č. 231/2001 Sb. mimo jiné identifikační číslo provozovatele vysílání, které
nebylo při monitoringu zaznamenáno ve vysílání, ani na internetové stránce programu
TVML na adrese http://www.tvml.cz/. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní
ode dne doručení této výzvy.
11-0-0
9. RRTV/2017/578/vis: 4 M Rožnov spol. s r.o. - monitoring kontinuálního úseku vysílání
19.–20. března 2017
- Rada se seznámila s monitoringem vysílání programů INFO Hostašovice a Straník,
INFO Vigantice, INFO Ženklava, INFO Životice, INFO Jarcová, INFO Hukvaldy, INFO
Vsetín, INFO Teplice a INFO Rožnov provozovatele 4 M Rožnov spol. s r.o. v období 19.20. března 2017.
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 vysílání 4 M Rožnov spol. s r.o., IČ:
45195579, se sídlem Videčská 473, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, o podání vysvětlení,
z jakého důvodu na žádost Rady o zapůjčení záznamů programů, které jsou vysílány na
základě rozhodnutí č. j. Ru/189/02/2109 ze dne 9. července 2002, včetně programu INFO
Hutisko-Solanec, ze dnů 19.-20. března 2017 nezapůjčil záznamy tohoto programu. 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) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního
vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a
v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen
„zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele vysílání 4 M Rožnov spol. s r.o., IČ:
45195579, se sídlem Videčská 473, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, o podání vysvětlení,
z jakého důvodu se v souborech se záznamy vysílání programu INFO Životice
označených jako záznamy z 19. března 2017 v rámci bloku infotextu objevila informace:
„Životický portál od 20. do 26. března 2017“, podle které šlo o záznam z jiného data, než

které bylo deklarováno v názvu souborů se záznamem. 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) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního
vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a
v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen
„zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele vysílání 4 M Rožnov spol. s r.o., IČ:
45195579, se sídlem Videčská 473, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, o podání vysvětlení,
z jakého důvodu záznamy vysílání programu INFO Jarcová ze dnů 19.-20. března 2017,
které zapůjčil na žádost Rady, obsahovaly pouze infotext, ale nikoliv vlastní nebo
převzaté pořady o délce minimálně 10 minut a maximálně 60 minut, které by podle licence
měly být vysílány na tomto programu každou sudou hodinu. 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) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního
vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a
v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen
„zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele vysílání 4 M Rožnov spol. s r.o., IČ:
45195579, se sídlem Videčská 473, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, v souvislosti s
vysíláním cyklického zpravodajského pořadu Zlínský kraj v rámci programových smyček
programů INFO Vsetín a INFO Rožnov ve dnech 19.-20. března 2017 o podání
vysvětlení, na základě jakého smluvního ujednání byla v pasážích pořadu Zlínský kraj, ve
kterých moderátorka ze studia uváděla další reportáže, do obrazu injektována označení
firem; Rada žádá provozovatele, aby to vysvětlil zejména v kontextu zákonné regulace
vysílání sponzorovaných pořadů podle § 53 odst. 4 a 6 zákona č. 231/2001 Sb. a pořadů
s umístěním produktu podle § 53a odst. 1 písm. a) a b), odst. 2 c) a odst. 3 zákona č.
231/2001 Sb. 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) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního
vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a
v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen
„zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele vysílání 4 M Rožnov spol. s r.o., IČ:
45195579, se sídlem Videčská 473, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, o podání vysvětlení,
z jakého důvodu záznamy vysílání programu INFO Vsetín ze dnů 19.-20. března 2017,
které zapůjčil na žádost Rady, obsahovaly pouze vlastní nebo převzaté pořady, ale nikoliv
informační smyčku infotextu, která by měla být podle licence na tomto programu vysílána
v lichých hodinách. 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) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního
vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a
v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen
„zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele vysílání 4 M Rožnov spol. s r.o., IČ:
45195579, se sídlem Videčská 473, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, v souvislosti s
vysíláním programů, které jsou vysílány na základě rozhodnutí č. j. Ru/189/02/2109 ze
dne 9. července 2002, ve dnech 19.-20. března 2017, o podání vysvětlení ke způsobu,
jakým umožnil divákům těchto programů ve jmenovaném období snadný, přímý a trvalý
přístup k údajům a informacím, jejichž zveřejnění v taxativně dané skladbě vyžaduje § 32

odst. 7 zákona č. 231/2001 Sb.; Rada žádá provozovatele, aby zejména vysvětlil, jakým
způsobem byli diváci každého z výše uvedených programů informováni o jeho postavení
provozovatele vysílání, jakým způsobem byl výše specifikovaný okruh informací
adresován jmenovitě divákům jednotlivých programů, jakým způsobem bylo zajištěno
informování členů domácnosti zákazníka, který podepsal smlouvu uživatele televizních
služeb, co v provozovatelově způsobu informování vyjadřovalo rysy snadného, přímého
a trvalého přístupu všech diváků každého programu k výše specifikovaným údajům a
informacím, a jakým způsobem informoval diváky o identifikačním čísle společnosti, která
je provozovatelem vysílání. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne
doručení této výzvy.
11-0-0
10. RRTV/2017/591/tic: Analýza záznamu vysílání programu VIDEO JS - Účko ze dnů 4.
- 5. května 2017 v časovém úseku 00:00 - 24:00 hodin
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s analýzou záznamu vysílání
programu VIDEO JS – Účko provozovatele Jiřího Středy ze dnů 4. – 5. května 2017.
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 Jiřího Středu, IČ 10518266,
sídlem Seifertova 899, Úpice, PSČ 54232, na porušení § 32 odst. 1 písm. n) zákona č.
231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že v rámci vysílací smyčky programu VIDEO JS –
Účko, zařazené do vysílání ve dnech 4. a 5. května 2017, odvysílal v průběhu
zpravodajského bloku reportáž o absolventském koncertu na ZUŠ Úpice a reportáž o
schůzi Klubu českého pohraničí Úpice, během kterých nebylo na obrazovce uvedeno
označení televizního programu (logo). Diváci tak mohli mít po dobu sledování reportáží
potíž sledovaný program identifikovat. 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 Jiřího Středu, IČ 10518266,
sídlem Seifertova 899, Úpice, PSČ 54232, na porušení § 49 odst. 1 písm. a) zákona č.
231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, ze v rámci smyčky programu VIDEO JS – Účko,
zařazené do vysílání ve dnech 4. a 5. května 2017, odvysílal reklamu propagující služby
společnosti Nej.cz s.r.o. (Nej NET TV), která nebyla na svém začátku oddělena od
ostatních částí vysílání, resp. od zpravodajského bloku (rubriky „Aktuálka“), a nebyla tak
pro diváky jakožto reklama snadno rozeznatelná. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní
ode dne doručení upozornění.
11-0-0
11.
RRTV/2017/599/bur:
HBO
Europe
s.r.o./HBO
3
Romania/analýza
kontinuální/6.3.2017/10:00–22:00
- Rada se seznámila s kontinuální analýzou programu HBO 3 Romania provozovatele
vysílání HBO Europe s.r.o. ze dne 6. března 2017 v čase od 10:00 do 22:00 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 ustanoveními § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen
„zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele televizního vysílání HBO Europe s.r.o., IČ
61 466 786, se sídlem Jankovcova 1037/49, PSČ 170 00 Praha 7, o podání vysvětlení,

jakým způsobem jsou naplňovány základní povinnosti provozovatelů vysílání plynoucí z
§ 32 odst. 7 písm. a), b) a c) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající v umožnění přímého a
trvalého přístupu diváků programu HBO 3 Romania 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. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne
doručení výzvy.
11-0-0
12.
RRTV/2017/598/bur:
HBO
Europe
s.r.o./HBO
3
Poland/analýza
kontinuální/6.3.2017/10:00–22:00
- Rada se seznámila s kontinuální analýzou programu HBO 3 Poland provozovatele
vysílání HBO Europe s.r.o. ze dne 6. března 2017 v čase od 10:00 do 22:00 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 ustanoveními § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen
„zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele televizního vysílání HBO Europe s.r.o., IČ
61 466 786, se sídlem Jankovcova 1037/49, PSČ 170 00 Praha 7, o podání vysvětlení,
jakým způsobem jsou naplňovány základní povinnosti provozovatelů vysílání plynoucí z
§ 32 odst. 7 písm. a), b) a c) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající v umožnění přímého a
trvalého přístupu diváků programu HBO 3 Poland 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. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne
doručení výzvy.
11-0-0
13. RRTV/2017/571/mra: Analýza obchodních sdělení - březen 2017
- Rada se seznámila s výsledky analýzy obchodních sdělení za měsíc březen 2017.
11-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své kompetence dané
§ 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č.
468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění platných
předpisů (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“), v souladu s ustanovením § 46 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) rozhodla zahájit se
zadavatelem reklamy KIA MOTORS CZECH s.r.o., IČ: 49703188, se sídlem V Oblouku
128, 25243 Čestlice, správní řízení z moci úřední pro možné porušení § 2 odst. 4 zákona
č. 40/1995 Sb., kterým se stanoví, že reklama nesmí podporovat chování poškozující
zdraví nebo ohrožující bezpečnost osob nebo majetku, jakož i jednání poškozující zájmy
na ochranu životního prostředí, ke kterému mohlo dojít zadáním reklamy propagující
automobil Kia Rio, odvysílané na programu Prima dne 13. března 2017 v čase 21:18:33
hodin, neboť ztvárnění reklamy může vyvolat pocit, že bezpečnostní prvky automobilu
snímají z řidiče odpovědnost za bezpečné řízení vozidla. Kombinace sloganu „Váš život,
Vaše pravidla“ a zkratkovité a nekomentované zobrazení asistenčního brzdného systému
AEB v praxi evokuje, že se řidič nemusí plně věnovat řízení vozidla (může se i na silnici
chovat dle vlastních pravidel) a nemusí sledovat situaci v provozu na pozemních
komunikacích, jak mu ukládá zákon o provozu na pozemních komunikacích, neboť
vozidlo vyřeší kritickou situaci za něj (samo včas zabrzdí a předejde kolizi s chodcem
jdoucím po přechodu). Takové ztvárnění reklamy může podporovat chování ohrožující
bezpečnost osob nebo majetku.
11-0-0

- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) jako orgán dozoru pro oblast
regulace reklamy dle § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně
a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 40/1995 Sb.), vyzývá dle § 7a odst. 4 a
5 zákona č. 40/1995 Sb. provozovatele vysílání FTV Prima, spol. s r.o., IČ: 48115908, se
sídlem Na žertvách 132/24, 18000 Praha-Libeň, který byl ve smyslu ustanovení § 1 odst.
7 zákona č. 40/1995 Sb. šiřitelem obchodního sdělení / teleshoppingového bloku
„Vychytávky extra“, jehož součástí byla i prezentace s motivem „Express Diet“, respektive
„Chilliburner“, odvysílaného dne 19. března 2017 v čase 13:21:56 hodin na programu
Prima, ke sdělení osoby, která si u něj šíření předmětného obchodního sdělení objednala,
a ke sdělení zadavatele a zpracovatele obchodního sdělení.
11-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) coby ústřední správní úřad v
rámci své kompetence dané § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o
změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního
vysílání, ve znění platných předpisů (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“), v souladu s
ustanovením § 46 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“)
rozhodla zahájit se zadavatelem reklamy, společností VIVANTIS a.s., IČ: 25977687, se
sídlem Školní náměstí 14, 53701 Chrudim II., správní řízení z moci úřední pro možné
porušení § 5d odst. 3 zákona č. 40/1995 Sb., neboť zadáním reklamy s motivem
„MELATONIN FORTE“, premiérově vysílané 2. března 2017 v čase 13:56:46 hodin na
programu ŠLÁGR TV, mohlo dojít k porušení povinnosti, aby reklama, prostřednictvím
které byl propagován doplněk stravy MELATONIN FORTE, obsahovala zřetelný text
"doplněk stravy". V obchodním sdělení zřetelný text absentuje.
11-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) coby ústřední správní úřad v
rámci své kompetence dané § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o
změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního
vysílání, ve znění platných předpisů (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“), v souladu s
ustanovením § 46 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“)
rozhodla zahájit se zadavatelem reklamy, společností JRP Enterprise, s.r.o., IČ:
03323561, se sídlem Husitská 107/3, PSČ 130 00 Praha - Žižkov, správní řízení z moci
úřední pro možné porušení § 5d odst. 3 zákona č. 40/1995 Sb., neboť zadáním reklamy
s motivem „Wurm-Ex“, premiérově vysílané 9. března 2017 v čase 16:06:25 hodin na
programu Televize Barrandov, mohlo dojít k porušení povinnosti, aby reklama,
prostřednictvím které byl propagován doplněk stravy Wurm-Ex, obsahovala zřetelný text
"doplněk stravy". V obchodním sdělení zřetelný text absentuje.
11-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své kompetence dané
§ 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č.
468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění platných
předpisů (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“), v souladu s ustanovením § 46 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) rozhodla zahájit se
zadavatelem reklamy, Loterie Korunka a.s., IČ: 14613549, se sídlem Radniční 13,
Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, správní řízení z moci úřední pro možné porušení § 2 odst.
3 zákona č. 40/1995 Sb., čehož se mohl dopustit zadáním reklamního spotu „loterie
Korunka“, odvysílaného dne 20. března 2017 v čase 7:20:28 hodin na programu O
(Óčko), který může být v rozporu s dobrými mravy, neboť nepatřičně vybízí k častému a
systematickému sázení a vzbuzuje dojem, že bude-li se divák držet určitého způsobu
sázení, bude zaručeně opakovaně vyhrávat. Jinak řečeno, vzbuzuje dojem, že sázení,
respektive loterie není hazardem, neboť (garantovaný) úspěch závisí na tom, zda je divák
dostatečně chytrý a sází dostatečně často loterii Korunka, což vyplývá z kombinace
obrazové a zvukové složky sdělení: „…paní Šťastná si už opět jede pro svou výhru. Dělá

to chytře. Ví, že losujeme dvakrát denně, sedm dní v týdnu. A tak sází častěji, po menších
částkách. (…) Kdo má pod čepicí, sází u nás.“, a to může ohrožovat obecně nepřijatelným
způsobem mravnost.
11-0-0
14. RRTV/2017/597/chu: Souhrn podání AO 12/2017 (10 podnětů)
- Rada se seznámila s následujícími podáními k obsahu televizních programů
doručenými v období 16. června až 25. června 2017: TV Nova s.r.o. / Nova – Divoké vlny;
Barrandov Televizní Studio a.s. /Televize Barrandov – Duel Jaromíra Soukupa; TV Nova
s.r.o. / Nova – Ulice; Česká televize / ČT 24 – přímý přenos z programové konference
ČSSD; Barrandov Televizní Studio a.s. /Televize Barrandov – audiotexová soutěž; Česká
televize / ČT2 – nepovolené reklamní bloky; Magical roof s.r.o. / JOJ Family – audiotexová
soutěž; Česká televize / ČT1 – 168 hodin; Česká televize/ČT1 – Reportéři ČT.
10-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané
ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č.
231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele TV Nova s.r.o., IČ: 45800456,
se sídlem Kříženeckého nám. 1078/5, Praha 5, PSČ 152 00, na porušení ustanovení §32
odst. 1 písm. j) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil odvysíláním pořadu Divoké
vlny dne 25. června 2017 od 9:05 hodin na programu Nova. Pořad obsahoval vulgarismus
„sladká děvka“ (v čase 00:43:01 od začátku pořadu). Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7
dnů od doručení upozornění.
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 vysílání Barrandov Televizní Studio a.s., IČ
41693311, sídlem Kříženeckého náměstí 322/5, Praha, PSČ 15200, o podání vysvětlení,
na základě jakého klíče jsou zváni hosté do politicko-diskusního pořadu Duel Jaromíra
Soukupa vysílaného na programu Televize Barrandov, konkrétně pak z jakého důvodu
byl do všech vydání pořadu odvysílaných do 22. června 2017 včetně pozván zástupce
hnutí ANO 2011. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této
výzvy.
11-0-0
15. RRTV/2017/600/tic: Souhrn podání AO 12/2017 - část 2 (13 podání)
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s následujícími podáními k
obsahu televizních programů doručenými od 27. června do 7. července 2017: FTV Prima,
spol. s r.o./Prima – Zprávy FTV Prima, příspěvek Nebezpečná zábava: děti si pořizují
elektronické cigarety, 25. června 2017 v 18:55 hod (3 podání).; ČESKÁ TELEVZE/ČT1Zázraky přírody, 1. července 2017 v 20:10 hod.; LINARXUS Czech s.r.o./Film+ - Oko, 22.
června 2017 v 20:30 hod.; FTV Prima, spol. s r.o./Prima COOL – Simpsonovi, epizoda
Hříchy našich otců, 1. července 2017 v 20:43 hod.; ČESKÁ TELEVIZE/ČT24 – Události,
komentáře, 29. června 2017 v 22:00 hod.; ČESKÁ TELEVIZE/ČT1 – 168 hodin, příspěvek
Severokorejské kóma, 25. června 2017 v 22:00 hod.; ČESKÁ TELEVIZE/ČT1 – Losování
SAZKAmobil šance, 3. července 2017 v 19:53 hod.; Magical roof s.r.o./JOJ Family a
Barrandov Televizní studio a.s./Televize Barrandov – audiotextové soutěže (2 podání);
TELEPACE s.r.o./Tv NOE – animovaný film na motivy biblického příběhu královny Ester;
TV Nova s.r.o./NOVA – natáčení pořadu o znečištěném WC.
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 FTV Prima, spol. s r.o., IČ 48115908, sídlem
Na žertvách 132/24, Praha, PSČ 180 00, o podání vysvětlení, z jakých zdrojů čerpal
informaci, že náplně elektronických cigaret bez nikotinu často obsahují látky nejasného
původu, kterou uvedl v průběhu reportáže Nebezpečná zábava: děti si pořizují
elektronické cigarety, odvysílané v rámci zpravodajské relace Zprávy FTV Prima, dne 25.
června 2017 od 18:55 hodin na programu Prima. Rada stanovuje lhůtu k podání
vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
11-0-0
16. 2016/1164/RUD/CET: TV Nova s.r.o./NOVA/Ordinace v růžové zahradě
2/15.11.2016/od 20:20 hodin - nepatřičně zdůrazněný PP Innogy
- 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.) a § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, vydala
dne 18. července 2017 toto rozhodnutí: Rada ukládá provozovateli TV Nova s.r.o. (dříve
CET 21 spol. s r.o.), IČ: 45800456, se sídlem Kříženeckého nám. 1078/5, 152 00 Praha
5, pokutu dle ustanovení § 60 odst. 1 písm. k) zákona č. 231/2001 Sb. ve výši 500 000,Kč za porušení ustanovení § 53a odst. 2 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se
dopustil odvysíláním pořadu Ordinace v růžové zahradě 2 dne 15. listopadu 2016 od
20:20 hodin na programu Nova, neboť tento pořad nepatřičně zdůrazňoval umístěný
produkt Innogy (scéna v čase 00:46:58- 00:47:46 od začátku pořadu), který byl
neopodstatněně zmiňován nad rámec dějového kontextu s cílem na produkt upozornit a
vzbudit divákův zájem o produkt a rovněž byl zdůrazňován i obrazovými prostředky (detail
vyúčtování bez zjevného dramaturgicko-režijního opodstatnění). Umístěný produkt
Innogy nebyl součástí či kulisou děje, ale naopak ústředním a jediným motivem scénky.
Účelem rozhovoru probíhajícího mezi hlavními aktéry scény bylo zmínění společnosti
Innogy a jejich služeb. Pokuta je splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne právní moci tohoto
rozhodnutí na účet č. 3754-19223001/0710, vedený u České národní banky, variabilní
symbol 20161164. Účastníkovi řízení se ukládá povinnost nahradit náklady řízení
paušální částkou 1000 Kč podle § 79 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, a
§ 6 odst. 1 vyhlášky č. 520/2005 Sb. na účet č. 3711-19223001/0710 vedený u České
národní banky, variabilní symbol 20161164. Náhrada nákladů řízení je splatná do pěti
pracovních dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí.
9-0-0
17. 2016/1160/RUD/CET: TV Nova s.r.o./NOVA/Snídaně s Novou/21.10.2016/od 05:55
hodin - nepatřičně zdůrazněný PP KIKA nábytek
- 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.) a § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, vydala
dne 18. července 2017 toto rozhodnutí: Rada ukládá provozovateli TV Nova s.r.o. (dříve
CET 21 spol. s r.o.), IČ: 45800456, se sídlem Kříženeckého nám. 1078/5, 152 00 Praha
5, pokutu dle ustanovení § 60 odst. 1 písm. k) zákona č. 231/2001 Sb. ve výši 300 000,Kč za porušení ustanovení § 53a odst. 2 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se
dopustil odvysíláním pořadu Snídaně s Novou, dne 21. října 2016 od 05:55 hodin na
programu NOVA, neboť tento pořad nepatřičně zdůrazňoval umístěný produkt, resp.
produkty obchodního domu KIKA nábytek (např. postele, skříně, matrace, jídelní stoly,
sedací soupravy, kuchyně, ložní prádlo, vánoční dekorace), které byly prezentovány
prostřednictvím rozhovorů se zástupci a zaměstnanci tohoto obchodního domu v těchto
vysílacích časech: 6:14:39–6:20:28, 6:24:56–6:29:39, 6:51:51–7:00:08, 7:15:21–7:20:43,
7:23:51–7:29:51, 7:43:12–7:50:20, 8:14:11–8:19:58, 8:22:32–8:25:52 hodin. Třebaže v

rozhovorech bylo hovořeno i o aktuálních trendech týkajících se oblasti nábytku a
dekorací, tedy o informacích zdánlivě nekomerčních, tyto trendy byly prezentovány na
jednotlivých produktech obchodního domu KIKA nábytek, čímž docházelo k
nepatřičnému zdůrazňování konkrétních produktů ve vysílání. Verbální prezentace
produktů byly nadto silně podporovány vizuální složkou, která propagované produkty
zachycovala. Současně s verbální a vizuální prezentací produktů docházelo opakovaně
i k přímému vyzdvihování kvalit prezentovaných produktů, a to jak ze strany jednotlivých
hostů (zástupců obchodního domu KIKA), tak ze strany redakce pořadu. Pokuta je
splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí na účet č. 375419223001/0710, vedený u České národní banky, variabilní symbol 20161160.
Účastníkovi řízení se ukládá povinnost nahradit náklady řízení paušální částkou 1000 Kč
podle § 79 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, a § 6 odst. 1 vyhlášky č.
520/2005 Sb. na účet č. 3711-19223001/0710 vedený u České národní banky, variabilní
symbol 20161160. Náhrada nákladů řízení je splatná do pěti pracovních dnů ode dne
doručení tohoto rozhodnutí.
9-0-0
18. 2016/815/RUD/Dig: Digital Broadcasting s.r.o./Rebel/IQ Kvíz/6.7.2016 od 09:15 hodin
+ 22.7.2016 od 23:45 hodin - nekalá obchodní praktika
- 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 § 66 odst.
2 a ustanovení § 76 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen zákon
č. 500/2004 Sb.), vydala dne 18. července 2017 toto usnesení: Rada zastavuje správní
řízení se společností Digital Broadcasting s.r.o., IČ: 26839407, se sídlem Stavební 992/1,
Ostrava, PSČ 708 00, vedené pro možné porušení ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) zákona
č. 40/1995 Sb., kterého se mohl dopustit šířením reklamy/teleshoppingového bloku „IQ
kvíz“, zařazeného dne 6. července 2016 od 9:15 hodin a dne 22. července od 23:45 hodin
do vysílání programu Rebel, neboť ještě před zahájením správního řízení došlo k nápravě
vytýkaného stavu, čímž odpadl důvod správního řízení.
10-0-0
19. 2016/1135/RUD/ABC: ABC TV s.r.o./Rebel/IQ Kvíz/6.7.2016 od 09:15 hodin +
22.7.2016 od 23:45 hodin - nekalá obchodní praktika
- 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 § 66 odst.
2 a ustanovení § 76 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen zákon
č. 500/2004 Sb.), vydala dne 18. července 2017 toto usnesení: Rada zastavuje správní
řízení se společností ABC TV s.r.o., IČ 01617184, se sídlem Poděbradská 777/9,
Vysočany, 190 00 Praha 9, vedené pro možné porušení ustanovení § 2 odst. 1 písm. b)
zákona č. 40/1995 Sb., kterého se mohl dopustit zadáním reklamy/teleshoppingového
bloku „IQ kvíz“, zařazeného dne 6. července 2016 od 9:15 hodin a dne 22. července od
23:45 hodin do vysílání programu Rebel, neboť ještě před zahájením správního řízení
došlo k nápravě vytýkaného stavu, čímž odpadl důvod správního řízení.
11-0-0
20. 2016/693/PIM/Bar: Televize Barrandov/5.6.2016/Naše zprávy/ Bioplynová stanice
všem navzdory - zdroje/ po vysvětlení
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele Barrandov Televizní Studio
a.s., IČ 41693311, se sídlem Praha, Kříženeckého náměstí 322/5, PSČ 152 00, na
základě jakých zdrojů uvádí v reportáži s názvem Bioplynová stanice všem navzdory,
odvysílané v rámci pořadu Naše zprávy dne 5. 6. 2016 od 18.30 hod. na programu
Televize Barrandov, že vlastník bioplynové stanice, Pavel Voltr, byl vynalézavý a

schvalovací proces (stavby) obešel takzvanou veřejnoprávní smlouvou, pokud
veřejnoprávní smlouva vznikla v době, kdy Pavel Voltr nebyl předsedou představenstva
společnosti, která stavbu vlastní.
10-0-0
21. RRTV/2017/492/rud: Barrandov Televizní Studio a.s./Televize Barrandov/Naše
Zprávy, reportáž "Zelený pochod"/14.4.2017/od 18:30 hodin - podání vysvětlení
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele Barrandov Televizní Studio
a.s., IČ 41693311, sídlem Praha 5, Kříženeckého náměstí 322/5, PSČ 15200, z jakého
důvodu neposkytl v reportáži nazvané „Zelený pochod“, odvysílané v pořadu Naše Zprávy
dne 14. dubna 2017 na programu Televize Barrandov, prostor rovněž zastáncům novely
zákona o ochraně přírody a krajiny.
11-0-0
22. RRTV/2017/470/rud: POLAR televize Ostrava, s.r.o./POLAR/VOLBY 2016/22.9.6.10.2016/kritéria vybírání hostů
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele POLAR televize Ostrava,
s.r.o., IČ: 25859838, se sídlem Boleslavova 710/19, Ostrava - Mariánské Hory, 709 00,
na základě jakých kritérií byli v období před volbami do krajských zastupitelstev 2016
vybíráni hosté vystupující v pořadu VOLBY 2016 vysílaném na programu POLAR v
období od 22. září od 6. října 2016 a co určovalo pořadí, v němž byli v rámci pořadu
prezentováni.
11-0-0
23. RRTV/2017/37/rud: Boží Dar/TV Boží Dar/naplňování ustanovení § 32 odst. 7 písm. c)
- podání vysvětlení
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele Město Boží Dar, IČ 479705,
se sídlem 1/0, Boží Dar, PSČ 36262, jakým způsobem naplňuje ustanovení § 32 odst. 7
písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., ukládající provozovatelům povinnost poskytnout
divákům programu TV Boží Dar snadný, přímý a trvalý přístup k informaci o tom, že
orgánem dohledu nad provozováním televizního vysílání je Rada.
11-0-0
24.
2014/462/had/Kof:
Kofola
ČeskoSlovensko
a.s./Jupík
Crazy
Aquatobogan/1.4.2014/06:27:25/Televize Barrandov-nevhodné zobrazení-150 000 - rozsudek
NSS
- Rada se seznámila s rozsudkem Nejvyššího správního soudu č. j. 7 As 65/2017 ze dne
22. června 2017, kterým byla zamítnuta kasační stížnost proti rozsudku Městského soudu
v Praze č. j. 11 A 7/2015 ze dne 19. ledna 2017 o zamítnutí žaloby proti rozhodnutí Rady
ze dne 21. října 2014, sp. zn. 2014/462/had/Kof, č.j. had/3826/2014, jímž byla uložena
pokuta ve výši 150 000 Kč společnosti Kofola Československo, a.s., se sídlem Nad
Porubkou 2278/31a, Ostrava – Poruba pro porušení § 2c písm. a) a e) zákona č. 40/1995
Sb., ke kterému došlo zadáním reklamy Jupík Crazy Aqua, odvysílané dne 1. dubna 2014
v čase 06:27:25 hodin na programu Televize Barrandov.
11-0-0
25. RRTV/2017/270/had: Korespondence MF – stanovisko ve věci specificky
nastavených her-ASTROBLESKOVKA
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila se stanoviskem Ministerstva
financí ve věci kategorizace specificky nastavené hry „Astrobleskovka“, která byla
předmětem televizní reklamy.
11-0-0

26. RRTV/2017/593/tic: Kulatý stůl Společně proti diskriminaci: výstupy diskusní
skupiny Efektivní ochrana spotřebitele před diskriminací
- Rada se seznámila s výstupy kulatého stolu Společně proti diskriminaci, pořádaného
Kanceláří veřejného ochránce práv, resp. diskusní skupiny Efektivní ochrana spotřebitele
před diskriminací.
11-0-0
27. RRTV/2017/619/bur: Studie EU Pledge Survey 2016
- Rada se seznámila se studií EU Pledge Survey 2016.
11-0-0
28. RRTV/2017/551/kro: Souhrn podání ONS 12/2017 (1 podání)
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s následujícími podáními k
obsahu audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání doručenými v období od 5. června
do 26. června 2017: Extra Online Media s.r.o. / Extra.cz - článek s názvem Sex s tímto
hezkým klukem rozhodně nezkoušejte. Zabije vás to!
11-0-0
29. RRTV/2017/577/mra: Analýza služby Webové stránky (tvkotva-kurim.cz)
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s analýzou audiovizuální
mediální služby na vyžádání Webové stránky poskytovatele Aleš Kadlec.
10-0-0
30. RRTV/2017/594/pim: Analýza neaktivních audiovizuálních mediálních služeb na
vyžádání 2017
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své působnosti dané
ustanovením § 4 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách
na vyžádání, v platném znění, a na základě ustanovení § 137 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, žádá poskytovatele audiovizuální mediální služby na vyžádání TV Mělníček,
umístěné na internetové adrese www.melnicek.tv, poskytovatele Martin Šváb, IČ:
74128078, se sídlem Větrová 1525, 276 01, o podání vysvětlení, zda stále poskytuje
uvedenou službu či zda došlo k ukončení poskytování této služby. Rada stanovuje lhůtu
k podání vysvětlení 20 dní ode dne doručení této výzvy.
11-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své působnosti dané
ustanovením § 4 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách
na vyžádání, v platném znění, a na základě ustanovení § 137 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, žádá poskytovatele audiovizuální mediální služby na vyžádání ERUDIA,
umístěné na internetové adrese www.erudia.cz, poskytovatele Prosperita, o.p.s., IČ: 269
12 384, se sídlem Nad Šutkou 540/14, 180 00 Praha 8, o podání vysvětlení, zda stále
poskytuje uvedenou službu či zda došlo k ukončení poskytování této služby. Rada
stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 20 dní ode dne doručení této výzvy.
11-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své působnosti dané
ustanovením § 4 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách
na vyžádání, v platném znění, a na základě ustanovení § 137 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, žádá poskytovatele audiovizuální mediální služby na vyžádání Webové
stránky TV RTM, umístěné na internetové adrese www.tvrtm.cz, poskytovatele Studio R
e V i s.r.o., IČ: 46709975, Mrštíková 399/2a, 460 07 Liberec, o podání vysvětlení, zda
stále poskytuje uvedenou službu či zda došlo k ukončení poskytování této služby. Rada
stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 20 dní ode dne doručení této výzvy.
11-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své působnosti dané
ustanovením § 4 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách

na vyžádání, v platném znění, a na základě ustanovení § 137 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, žádá poskytovatele audiovizuální mediální služby na vyžádání BOOMtv,
umístěné na internetové adrese www.boomtv.cz, společnost TOCCULIO s.r.o., IČ
27607941, se sídlem U Habrovky 247/11, Praha 4, PSČ 140 00, o podání vysvětlení, zda
stále poskytuje uvedenou službu či zda došlo k ukončení poskytování této služby. Rada
stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 20 dní ode dne doručení této výzvy.
11-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své působnosti dané
ustanovením § 4 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách
na vyžádání, v platném znění, a na základě ustanovení § 137 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, žádá poskytovatele audiovizuální mediální služby na vyžádání WebTV HC
LEV Praha, umístěné na internetové adrese www.levpraha.cz/webtv, poskytovatele
WORLD SPORT PROMOTION, a.s., IČ: 24258474, se sídlem Na Sychrově 975/8,
Michle, 101 00 Praha 10, o podání vysvětlení, zda stále poskytuje uvedenou službu či
zda došlo k ukončení poskytování této služby. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení
20 dní ode dne doručení této výzvy.
11-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané
ustanovením § 4 odst. 1 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách
na vyžádání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 132/2010 Sb.), v platném znění,
a na základě § 137 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá poskytovatele Dušek
Martin, IČ: 73818054, se sídlen Bělkovice – Lašťany 656, 783 16, o podání vysvětlení,
jakým způsobem plní povinnost plynoucí z § 6 odst. 1 písm. a) zákona č. 132/2010 Sb.,
konkrétně, jakým způsobem umožňuje příjemcům služby Televize BLIK, umístěné na
internetové adrese www.bliktv.cz, snadný, přímý a trvalý přístup k informaci o adrese
svého sídla. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 20 dní ode dne doručení výzvy.
11-0-0
31. 2016/726/zab: MEDIA BOHEMIA a.s./Rock Radio/RV/ Licenční řízení - Kolín 91,4 MHz
/ 100 W a Pec pod Sněžkou 99,6 MHz / 50 W - rozhodnutí
- Rada uděluje společnosti MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 26765586, se sídlem Koperníkova
794/6, 12000 Praha podle § 18 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k provozování
rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů se soubory technických parametrů Kolín
91,4 MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 15 11 47 / 50 01 29 a Pec pod Sněžkou 99,6
MHz / 50 W souřadnice WGS 84: 15 44 09 / 50 41 46, pro program Rock Radio na dobu
8 let, nejdéle však do 10. října 2025.
11-0-0
32. RRTV/2017/416/blu: FRANTIŠEK VOSTÁL s.r.o./Hitrádio Vysočina 94.3 FM/RV/změna
licence § 21 odst. 1 písm. a) a d) - rozhodnutí
- Rada uděluje provozovateli FRANTIŠEK VOSTÁL s.r.o. IČ: 26220407, se sídlem
Jiráskova 1424/78. 58601 Jihlava, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti
o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu Hitrádio Vysočina 94.3 FM
(licence č.j. Ru/279/00/202) podle § 21 odst. 1 písm. a) a d) zákona č. 231/2001 Sb.,
spočívající ve změně názvu programu na nový název Hitrádio Vysočina a ve změně
licenčních podmínek, neboť tyto změny by nevedly k neudělení licence na základě
veřejného slyšení. Aktuální a platné znění licenčních podmínek tvoří přílohu tohoto
rozhodnutí.
11-0-0
33. RRTV/2017/510/blu: MEDIA BOHEMIA a.s./RV/změna licence dle § 21 odst. 1 písm. e)
- rozhodnutí
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v souladu s ustanovením §
5 písm. b) a § 21 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového
a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č.

231/2001 Sb.“), a ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v
platném znění (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“), vydala toto rozhodnutí: Rada uděluje
společnosti MEDIA BOHEMIA, a.s., IČ 26765586, se sídlem Koperníkova 794/6, PSČ
120 00 Praha, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k
provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů dle § 21 odst. 1 písm. e)
zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně stanov provozovatele, neboť tato
požadovaná změna by nevedla k neudělení licence na základě veřejného slyšení. Příloha
obsahující aktuální znění stanov provozovatele tvoří nedílnou součást tohoto rozhodnutí.
11-0-0
34. RRTV/2017/608/blu: Naturprodukt CZ spol. s r. o./FORFEMINA a FORFEMINA
PLUS/RV/FREKVENCE 1/7. 6. 2017/14:29:12 - zahájení správního řízení se zadavatelem
reklamy
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání v rámci své kompetence dané § 7 odst. 1 písm.
a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a v souladu s ustanovením § 46 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, zahajuje se zadavatelem reklamy, společností Naturprodukt
CZ spol. s r. o., IČ: 48401722, se sídlem Na Viničkách 638, 250 92 Šestajovice, správní
řízení z moci úřední, neboť zadáním reklamy na doplněk stravy FORFEMINA a
FORFEMINA SLIM, která byla odvysílaná dne 7. června 2017 v čase 14:29:12 hodin na
programu FREKVENCE 1 (94,1 MHZ, České Budějovice) se mohl dopustit porušení
ustanovení § 5d odst. 1 zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, podle kterého v
reklamě na potraviny mohou být uvedena výživová nebo zdravotní tvrzení za podmínek
přímo použitelného předpisu Evropské unie.
11-0-0
35. RRTV/2017/620/hak: Rádio Samson, spol. s r. o. / Rádio SAMSON, 8.6. 2017, 00:00 24:00 hodin, analýza
- Rada se seznámila s analýzou programu Rádio SAMSON provozovatele Rádio
Samson, spol. s r.o., ze dne 8.6. 2017 od 00:00 do 24:00 hodin.
11-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání v rámci své působnosti dané § 5 písm. a) a f)
a § 59 odst. 1-3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního
vysílání, v platném znění, upozorňuje provozovatele Rádio Samson, spol. s r.o., IČ:
28010957, se sídlem Podbabská 1112/13, 160 00 Praha 6 na nedodržení licenčních
podmínek programu Rádio SAMSON (licence č.j. KOZ/262/2009 sp.zn. 2008/1061/zab),
neboť ve vysílání v analyzovaném dnu 8.6. 2017 od 00:00 do 24:00 hodin nedodržel
licenční podmínku v části, která zavazuje provozovatele zařazovat ve všední dny
všeobecné zpravodajství 1x za hodinu v čase od 06:00 do 18:00 hodin a v čase od 06:00
do 09:00 hodin v půl informační rubriku. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 14 dní ode dne
doručení upozornění.
11-0-0
36. RRTV/2017/606/jum: Různí provozovatelé / Souhrn podání 12/2017 rozhlas
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila se stížností (RRTV/9792/2017vra) na opětovnou účast generálního ředitele Českého rozhlasu René Zavorala v porotě
„Krameriovy ceny za nezávislou žurnalistiku“ (1) a s upřesněním (č. j. RRTV/10156/2017vra) stížnosti na úryvek pořadu Písnička na přání odvysílaný dne 20. 5. 2017 na programu
SIGNÁL RÁDIO BRNO (2).
11-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s analýzou úryvku pořadu
Písnička na přání odvysílaného dne 20. 5. 2017 na programu SIGNÁL RÁDIO BRNO a
shledala, že vysílání bylo v souladu se zákonem o rozhlasovém a televizním vysílání. (2)
11-0-0

37. RRTV/2017/579/blu: Různí provozovatelé/rozhlasové vysílání; analýza obchodních
sdělení na potraviny, doplňky stravy, léky a na loterie a jiné podobné hry / zasedání
12/2017
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s analýzami obchodních sdělení
odvysílaných provozovateli MEDIA BOHEMIA a.s. (program Rádio BLANÍK; Ústí nad
Labem 94,5 MHz) dne 22. června 2017, RadioPraha s. r. o. (program Rádio Dechovka;
České Budějovice 96,8 MHz) dne 22. června 2017, MEDIA BOHEMIA a.s. (program
Hitrádio Magic; Jičín 107,3 MHz) dne 22. června 2017, RADIO UNITED
BROADCASTING s. r. o. (program Radio Beat; Ostrava 90,4 MHz) dne 22. června 2017,
NONSTOP s.r.o. (program RÁDIO KROKODÝL; Brno 103,0 MHz) dne 22. června 2017,
HAMCO, s.r.o. (program RADIO HANÁ; Olomouc 92,3 MHz) dne 22. června 2017, MAX
LOYD, s.r.o. (program DANCE RADIO; Praha-Jinonice 102, MHz) dne 22. června 2017
a RADIO UNITED BROADCASTING s. r. o. (program KISS; Jihlava-Holý vrch 107,7 MHz)
dne 22. června 2017.
11-0-0
38. RRTV/2017/425/smu: Jaroslav Heindl / TV FOCUS / TV (místní) - vysílače / podání
vysvětlení - odpověď
- Rada se seznámila s písemným vyjádřením provozovatele Jaroslava Heindla, IČ:
67219888, bydliště: Vinohrady 2005/0, Kadaň 432 01, doručeným pod č.j.
RRTV/9660/2016-P dne 13. června 2017, spočívajícím ve vysvětlení skutečností ohledně
vysílání programu TV FOCUS šířeného prostřednictvím vysílačů na základě rozhodnutí
o udělení licence sp. zn. 2015/846/SMU/Jar, č.j. RRTV/4363/2015-SMU z 1. prosince
2015.
11-0-0
39. RRTV/2017/512/spm: KATRO SERVIS, spol. s r.o./infokanály; televizní vysílání šířené
prostřednictvím kabelových systémů - změna územního rozsahu vysílání - předchozí
souhlas
- Rada přerušuje správní řízení sp.zn. 2017/512/spm o udělení předchozího souhlasu se
změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci, č.j. Ru/80/02/1082 ze dne 19. března
2002, spočívající ve změně územního rozsahu vysílání u kabelových systémů, vedené s
provozovatelem televizního vysílání KATRO SERVIS, spol. s r.o., IČO: 15043355, se
sídlem Plynárenská 671, Kolín IV, 280 02 Kolín, za účelem odstranění nedostatku žádosti
spočívajícím v doplnění, kterého z informačních programů provozovatele se má týkat
rozšíření územního rozsahu vysílání na celoplošné vysílání a za účelem zjištění toho, zda
si je účastník řízení vědom povinností platných pro provozovatele celoplošného vysílání
dle ustanovení § 42 a následujících zákona č. 231/2001 Sb. Rada stanovuje lhůtu k
nápravě 30 dní ode dne doručení výzvy k odstranění nedostatků žádosti.
11-0-0
40. RRTV/2017/513/spm: KATRO SERVIS, spol. s r.o./TV/registrace k provozování
převzatého vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů - změna územního
rozsahu vysílání – předchozí souhlas
- Rada registruje provozovateli KATRO SERVIS, spol. s r.o., IČO: 15043355, se sídlem
Plynárenská 671, Kolín IV, 280 02 Kolín, změnu v přihlášce k registraci převzatého
vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů č.j. Rg/35/96 ze dne 12. června
1996 podle § 29 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb. spočívající ve změně územního
rozsahu vysílání, a to v rozšíření na katastrální území celé České republiky podle
vyhlášky 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými
průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, v platném znění a okresy dle
zákona č. 36/1960 Sb. o územním členění státu, v platném znění, dle žádosti ze dne 16.
května 2017, č.j. RRTV/8511/2017-vra, ve znění pozdějších doplnění.
11-0-0

41. RRTV/2017/563/smu: Různí provozovatelé / převzaté vysílání / změna registrace oznámení změny programové nabídky
- Rada se dle ustanovení § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. seznámila s oznámením
provozovatele převzatého vysílání SMART Comp, a.s., IČ: 25517767, se sídlem:
Kubíčkova 1115/8, Bystrc, 635 00 Brno, o změně ostatních skutečností uvedených v
přihlášce k registraci převzatého vysílání sp. zn.: 2014/1008/zem/SMA, č.j.: zem/4311/14,
ze dne 2. prosince 2014, spočívající v rozšíření programové nabídky o české televizní
programy: ČESKOSLOVENSKO, FESTIVAL, Mňam TV, Prima Comedy Central, Prima
MAX, v rozsahu dle podání č.j. RRTV/9788/2017-vra doručeného dne 21. června 2017.
11-0-0
- Rada se dle ustanovení § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. seznámila s oznámením
provozovatele převzatého vysílání Prague Digital TV s.r.o., IČ: 28991800, se sídlem:
Ortenovo náměstí 1571/15a, Holešovice, 170 00 Praha 7, o změně ostatních skutečností
uvedených v přihlášce k registraci převzatého vysílání sp. zn.: 2012/767/sve/adm, č.j.:
sve/4200/2012, ze dne 30. října 2012, spočívající v zúžení programové nabídky o český
televizní program Harmonie TV, v rozsahu dle podání č.j. RRTV/10350/2017-vra
doručeného dne 3. července 2017.
10-0-0
42. RRTV/2017/565/koz: Analýza vlastnických struktur - Taxparency
- Rada se seznámila s analýzou vlastnických struktur skutečných majitelů a osob
ovládajících provozovatele rozhlasového a televizního vysílání, provedenou spolkem
Lexperanto, z.s., která byla Radě doručena dne 9. června 2017, a schvaluje návrh
odpovědi dle rozpravy.
11-0-0
43. RRTV/2017/614/smp: Různí provozovatelé; Přehled doručených oznámení
- Rada se seznámila s 5 oznámeními.
11-0-0
- Rada se seznámila s oznámením provozovatele RADIO UNITED BROADCASTING
s.r.o., IČ: 29131901, doručeným Radě dne 3. 7. 2017 pod č.j. RRTV/10380/2017-vra, o
zahájení vysílání po nabytí právní moci licence spočívající v zahájení rozhlasového
vysílání programu Radio Beat na kmitočtu Vsetín 93,5 MHz / 100 W a Domažlice 106,5
MHz / 100 v červnu roku 2017.
11-0-0
44. RRTV/2017/624/bah: Návrh rozpočtu na rok 2018 a SDV 2019-2020
- Rada se seznámila s pracovními instrukcemi k sestavení návrhu rozpočtu na rok 2018
a k návrhu SDV na roky 2019 - 2020.
11-0-0
- Rada schvaluje nadpožadavky kapitoly na roky 2018 - 2020.
11-0-0
45. RRTV/2017/561/zem: GRAPE SC, a.s. / Registrace / kabelové systémy / změna
programové nabídky a územního rozsahu vysílání a oznámení změn / prodloužení lhůty
k odstranění vad
- Rada se seznámila s žádostí GRAPE SC, a.s., IČ 257 08 783, se sídlem Štěpánská
621/34, Nové Město, 110 00 Praha 1, o prodloužení lhůty k odstranění vad žádosti o
udělení souhlasu se změnou skutečností uváděných v přihlášce k registraci, v rozsahu
podání ze dne 17. července 2017, č.j. RRTV/10629/2017-vra.
11-0-0
- Rada prodlužuje provozovateli GRAPE SC, a.s., IČ 257 08 783, se sídlem Štěpánská
621/34, Nové Město, 110 00 Praha 1, lhůtu k odstranění vad žádosti o udělení souhlasu

se změnou skutečností uváděných v přihlášce k registraci, v rozsahu podání ze dne 17.
července 2017, č.j. RRTV/10629/2017-vra, a to v délce 30 dnů.
11-0-0
ověřovatel:
P. Bartoš

