Zápis z 12. zasedání 2020, konaného dne 30. 6. 2020

Přítomni: Bezouška, Jakl, Jaklová, Jehlička, Kasalová, Krejčí, Novák Mencl, Petrov,
Poledníček, Zvěřinová
Omluveni: Nastoupilová, Šincl
Ověřovatel: Bartoš

1 RRTV/2020/559/bla: Schválení programu 12. zasedání 2020
- Rada schvaluje program ve znění projednaných změn
8-0-0
2 RRTV/2020/239/had: Palírna U Zeleného stromu a.s./Prima/27.11.2019/v čase 17:16:14
hodin/„Hanácká vodka - Pure Silvestr Spirit“- Dokazování 13:30
- Rada v rámci řízení o přestupku spis. zn. RRTV/2020/239/had provedla důkaz
zhlédnutím záznamu reklamního spotu s motivem „Hanácká vodka - Pure Silvestr Spirit“,
který byl odvysílán dne 27. listopadu 2019 v čase 17:16:14 hodin na programu Prima.
10-0-0
3 RRTV/2020/202/had: Mast-Jaegermeister CZ s.r.o./„Jägermeister“/ Prima/Dokazování
13:35
- Rada v rámci řízení o přestupku spis. zn. RRTV/2020/202/had provedla důkaz
zhlédnutím záznamu reklamního spotu s motivem „Jägermeister“, který byl reprízově
odvysílán dne 1. října 2019 v čase 9:44:50 hodin na programu Prima.
11-0-0
4 RRTV/2020/281/kus: Emporia Style Kft. - KINO BARRANDOV - Klenot TV 28.4.2019 zpracovatel - dokazování od 13:40 hod.
- Rada v rámci řízení o přestupku sp. zn. RRTV/2020/281/kus provedla důkaz zhlédnutím
záznamu reklamy, respektive teleshoppingu Klenot TV vysílaného dne 28. dubna 2019 od
11:21 hodin na programu KINO BARRANDOV.
11-0-0
5 RRTV/2019/615/blu: Eviso Czech Republic, s.r.o./Skylink/RV/FREKVENCE
1/29.11.2018/07:00:32/řízení o přestupku - dokazování od 15.40
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání v rámci řízení o přestupku sp.zn. 2019/615/blu
provedla důkaz vyslechnutím reklamy, která byla odvysílána dne 29. listopadu 2018 v čase
07:00:32 na programu FREKVENCE 1 (Praha 102,5 MHz).
11-0-0
6 RRTV/2019/775/zab: Licenční řízení/RV/Písek město 3 92,2 MHz / 100 W - veřejné
slyšení od 15:45 hodin
- Rada na veřejném slyšení v řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání
šířeného prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Písek město 3
92,2 MHz / 100 W souřadnice WGS84: 14 09 15 / 49 18 13 projednala se žadatelem otázky
týkající se programové skladby navrhované účastníkem licenčního řízení.
9-0-0

7 RRTV/2020/488/blu: MEDIA BOHEMIA a.s./Hitrádio FM (Ru/121/02)/RV/změna licence §
21 odst. 1 písm. d) - rozhodnutí
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v souladu s ustanovením § 5
písm. b), § 21 odst. 1 písm. d) a § 21 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen
„zákon č. 231/2001 Sb.“), a ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, v platném znění (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“), vydala toto rozhodnutí: Rada
uděluje provozovateli MEDIA BOHEMIA a.s., IČ 26765586, se sídlem Bělehradská
299/132, Vinohrady, 120 00 Praha 2, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti
o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu Hitrádio FM (licence č.j.
Ru/121/02) podle § 21 odst. 1 písm. d) a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve
změně licenčních podmínek programu, neboť tato změna by nevedla k neudělení licence
na základě veřejného slyšení. Aktuální a platné znění licenčních podmínek tvoří přílohu
tohoto rozhodnutí.
9-0-0
8 RRTV/2020/489/blu: MEDIA BOHEMIA a.s./Hitrádio FM (2016/1019/zab/KAL)/RV/změna
licence § 21 odst. 1 písm. d) - rozhodnutí
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v souladu s ustanovením § 5
písm. b), § 21 odst. 1 písm. d) a § 21 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen
„zákon č. 231/2001 Sb.“), a ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, v platném znění (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“), vydala toto rozhodnutí: Rada
uděluje provozovateli MEDIA BOHEMIA a.s., IČ 26765586, se sídlem Bělehradská
299/132, Vinohrady, 120 00 Praha 2, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti
o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu Hitrádio FM (licence sp.zn.
2006/1019/zab/KAL) podle § 21 odst. 1 písm. d) a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb.,
spočívající ve změně licenčních podmínek programu, neboť tato změna by nevedla k
neudělení licence na základě veřejného slyšení. Aktuální a platné znění licenčních
podmínek tvoří přílohu tohoto rozhodnutí.
11-0-0
9 RRTV/2020/486/blu: MEDIA BOHEMIA a.s./Hitrádio FM Crystal (Ru/284/00)/RV/změna
licence § 21 odst. 1 písm. d) - rozhodnutí
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v souladu s ustanovením § 5
písm. b), § 21 odst. 1 písm. d) a § 21 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen
„zákon č. 231/2001 Sb.“), a ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, v platném znění (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“), vydala toto rozhodnutí: Rada
uděluje provozovateli MEDIA BOHEMIA a.s., IČ 26765586, se sídlem Bělehradská
299/132, Vinohrady, 120 00 Praha 2, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti
o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu Hitrádio FM Crystal (licence č.j.
Ru/284/00) podle § 21 odst. 1 písm. d) a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve
změně licenčních podmínek programu, neboť tato změna by nevedla k neudělení licence
na základě veřejného slyšení. Aktuální a platné znění licenčních podmínek tvoří přílohu
tohoto rozhodnutí.
11-0-0
10 RRTV/2020/490/blu: MEDIA BOHEMIA a.s./Hitrádio City (Ru/116/04)/RV/změna licence
§ 21 odst. 1 písm. d) - rozhodnutí
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v souladu s ustanovením § 5
písm. b), § 21 odst. 1 písm. d) a § 21 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen
„zákon č. 231/2001 Sb.“), a ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní

řád, v platném znění (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“), vydala toto rozhodnutí: Rada
uděluje provozovateli MEDIA BOHEMIA a.s., IČ 26765586, se sídlem Bělehradská
299/132, Vinohrady, 120 00 Praha 2, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti
o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu Hitrádio City (licence č.j.
Ru/116/04) podle § 21 odst. 1 písm. d) a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve
změně licenčních podmínek programu, neboť tato změna by nevedla k neudělení licence
na základě veřejného slyšení. Aktuální a platné znění licenčních podmínek tvoří přílohu
tohoto rozhodnutí.
11-0-0
11 RRTV/2020/556/blu: Různí provozovatelé/rozhlasové vysílání; analýza obchodních
sdělení na potraviny, doplňky stravy, léky a na loterie a jiné podobné hry/zasedání
12/2020
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s analýzami obchodních sdělení
odvysílaných provozovateli EVROPA 2, spol. s r.o. (program EVROPA 2; Liberec 88,1
MHz) dne 17. června 2020, RADIO BONTON a.s. (program Rádio Bonton; Česká Lípa
96,9 MHz) dne 17. června 2020, MEDIA BOHEMIA a.s. (program HELAX; Ostrava 93,7
MHz) dne 17. června 2020, Rádio Pálava s.r.o. (program RÁDIO JIH; Brno-Kohoutovice
105,1 MHz) dne 17. června 2020, RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o. (program
Radio Spin; Praha 96,2 MHz) dne 17. června 2020 a MEDIA BOHEMIA a.s. (program
Rádio BLANÍK; Ústí nad Labem 94,5 MHz) dne 17. června 2020.
10-0-0
12 RRTV/2020/557/zab: krátkodobé oprávnění 12/2020
- Rada se seznámila s informacemi Českého telekomunikačního úřadu o vydání
krátkodobých oprávnění k využívání rádiových kmitočtů rozhlasové služby na provoz VKV
vysílačů.
10-0-0
13 RRTV/2020/532/zab: Různí provozovatelé / přehled doručených oznámení 12/2020
- Rada se seznámila s oznámením provozovatele RADIO UNITED BROADCASTING
s.r.o., IČ: 29131901, se sídlem Vinohradská 3217/167, Praha 10, PSČ 100 00, doručeným
Radě dne 10.06.2020, č.j.: RRTV/9944/2020-vra spočívajícím v oznámení o zahájení
vysílání programu COUNTRY RADIO v průběhu měsíce dubna a května 2020 (licence
sp.zn.: RRTV/2018/270/zab) na kmitočtech Boskovice 2 101,1 MHz / 200 W; Břeclav I
92,4 MHz / 50 W; Domažlice Vavřinec 90,8 MHz / 200 W; Hodonín Doly 92,2 MHz / 50 W;
Nový Jičín Silo 107,7 MHz / 100 W; Slavíč 94,6 MHz / 200 W; Velké Meziříčí 5 91,6 MHz
/ 100 W; Žďár nad Sázavou 1 91,9 MHz / 100 W.
11-0-0
- Rada se seznámila s oznámením provozovatele TEKOM CZ spol. s r.o., IČ:25196359,
se sídlem Čechova 726, České Budějovice, PSČ 370 01, doručeným Radě dne
15.06.2020, č.j.: RRTV/10052/2020-vra spočívajícím v oznámení o zahájení vysílání
programu Netro Life rádio dne 15.06.2020 (licence sp.zn.: RRTV/2019/186/zab) na
kmitočtu České Budějovice 100,8 MHz / 200 W.
11-0-0
- Rada se seznámila s oznámením provozovatele RADIO PROGLAS s.r.o., IČ: 49435001,
se sídlem Barvičova 85, Brno, PSČ 602 00, doručeným Radě dne 05.06.2020, č.j.:
RRTV/9792/2020-vra spočívajícím v oznámení výluk a výpadků vysílání Radia Proglas za
měsíc květen 2020 dle přehledu v uvedeném oznámení.
11-0-0

14 RRTV/2020/531/smu: AIDEM & Vyšší odborná škola televizní Brno a.s. / Brno TV / TV
/ kabelové systémy a družice / zánik platnosti licence - uplynutí doby platnosti
- Rada konstatuje, že provozovateli AIDEM & Vyšší odborná škola televizní Brno a.s., IČ:
27695964, se sídlem: Vídeňská 51/122, Přízřenice, 619 00 Brno, zanikla dne 6. března
2020 podle ustanovení § 24 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., licence k provozování
televizního vysílání programu Brno TV, šířeného prostřednictvím kabelových systémů a
družice, udělená rozhodnutím Rady sp. zn. 2008/166/sve/AID, č.j. sve/1504/2008 ze dne
26. února 2008.
O této skutečnosti Rada vydává osvědčení v souladu s ustanovením § 154 správního řádu.
11-0-0
15 RRTV/2020/536/smu: ZAK s.r.o. / Televize ZAK (zkratka "TV ZAK") / regionální zemské
digitální TV - vysílače / žádost o předchozí souhlas s převodem obchodního podílu
- Rada uděluje podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb.
provozovateli ZAK s.r.o., IČ: 64835669, se sídlem: Prokopova 166/26, Jižní Předměstí,
301 00 Plzeň, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci Čj. Ru/32/97
ze dne 12. prosince 1996, ve znění pozdějších změn, a to s převodem celého obchodního
podílu jednoho ze společníků, p. Aloise Valtra, nar. 3. března 1959, bydliště Plzeň,
Východní předměstí, Kyjevská 1189/88, 326 00, ve výši 50 %, tj.100 000,- Kč (slovy:
jednostotisíckorunčeských) na nového společníka, společnost EURO NOVA & PARTNER
S spol. s r.o., IČ: 49685601, se sídlem: Nádražní 2744/14, Východní Předměstí, 301 00
Plzeň, v rozsahu žádosti doručené dne 12. června 2020 pod č.j. RRTV/9996/2020-vra.
11-0-0
16 RRTV/2020/535/smu: Mediapoint Consulting s. r. o. / Plzeň TV / reg. zemské vysílače / žádost o předchozí souhlas s převodem obchodního podílu
- Rada uděluje podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb.
provozovateli Mediapoint Consulting s. r. o., IČ: 27970043, se sídlem: Palackého náměstí
753, 301 00 Plzeň, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci sp. zn.
2012/879/zem/Sty, č.j. zem/156/2013 ze dne 8. ledna 2013, ve znění pozdějších změn, a
to s převodem celého obchodního podílu jednoho ze společníků, p. Aloise Valtra, nar. 3.
března 1959, bydliště Plzeň, Východní předměstí, Kyjevská 1189/88, 326 00, ve výši 50
%, tj. 105 000,- Kč (slovy jednostopěttisíckorunčeských) na nového společníka, společnost
EURO NOVA PARTNER S spol. s r.o. ., IČ: 49685601, se sídlem: Nádražní 2744/14,
Východní Předměstí, 301 00 Plzeň, v rozsahu žádosti doručené dne 11. června 2020 pod
č.j. RRTV/9977/2020-vra.
11-0-0
- Rada vrací provozovateli Mediapoint Consulting s. r. o., IČ: 27970043, se sídlem:
Palackého náměstí 753, 301 00 Plzeň, v souladu s ustanovením § 7 odst. 1 písm. a)
zákona č. 634/2004 Sb., správní poplatek ve výši 20 000,- (slovy:
dvacettisíckorunčeských), uhrazený na účet Rady dne 12. června 2020, VS 10200085 za
žádost, která však uhrazení správního poplatku nepodléhá, na účet provozovatele č.
212458494/0300, dle žádosti doručené dne 16. června 2020 pod č.j. RRTV/10080/2020vra.
11-0-0
17 RRTV/2020/438/zem: Roman Gronský / TV / vysílače / Českokrumlovská televize
CKTV / změna názvu programu, licenčních podmínek a územního rozsahu vysílání
- Rada uděluje provozovateli, fyzické osobě Roman Gronský, IČ 62505882, Březí 30,
Kamenný Újezd, 370 07 České Budějovice 1, souhlas podle § 21 odst. 1 písm. a), b) a d)
zákona č. 231/2001 Sb., se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci, č.j.
RRTV/2810/2015-Gro, spis. zn.: 2015/464/zem/Gro ze dne 4. srpna 2015, k provozování
zemského digitálního televizního vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů, a to změnou

1) označení (názvu) programu na JČ1 televize Jižní Čechy, 2) licenčních podmínek
(dalších programových podmínek) a 3) územního rozsahu vysílání podle § 2 odst. 1 písm.
y) zákona č. 231/2001 Sb., rozšířením o Jindřichohradecko a Dačicko v souladu se
stanoviskem Českého telekomunikačního úřadu č.j. ČTÚ-30 970/2020-613 ze dne 10.
června 2020, v rozsahu dle žádosti doručené 4. května 2020, č.j. RRTV/7626/2020-vac,
ve znění podání ze dne 5. června 2020, č.j. RRTV/9790/2020-vac.
10-0-0
23 RRTV/2020/543/smu: MTV NETWORKS s.r.o. / VH 1 Classic European / TV / družice /
žádost o předchozí souhlas - změna výčtu států
- Rada podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. d), zákona č. 231/2001 Sb. uděluje
provozovateli MTV NETWORKS s.r.o., IČ 28970438, se sídlem: Perlová 371, 110 00
Praha 1, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci, sp.
zn.2009/1034/zem/MTV, č.j. sve/7047/09 ze dne 6. října 2009, ve znění pozdějších změn,
spočívající v rozšíření výčtů států, na jejichž území má být vysílání programu VH 1 Classic
European, šířeného prostřednictvím družice zcela nebo převážně směrováno, a to o
Gibraltar, v rozsahu žádosti doručené dne 12. června 2020 pod č.j. RRTV/10000/2020vra.
11-0-0
25 RRTV/2020/551/smu: MTV NETWORKS s.r.o. / Nick Toons / TV /družice / žádost o
předchozí souhlas - změna výčtu států, hlavního jazyka vysílání a podílu evropské
tvorby
- Rada podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. d), zákona č. 231/2001 Sb. uděluje
provozovateli MTV NETWORKS s.r.o., IČ 28970438, se sídlem: Perlová 371, 110 00
Praha 1, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci, sp. zn.
RRTV/2019/511/fia, č.j. RRTV/9310/2019-fia ze dne 23. července 2019, spočívající: a) v
rozšíření výčtů států, na jejichž území má být vysílání programu NickToons, šířeného
prostřednictvím družice zcela nebo převážně směrováno, a to o Afghánistán, Alžírsko,
Bahrajn, Čad, Džibutsko, Egypt, Írán, Irák, Jordán, Kuvajt, Libanon, Libye, Maroko,
Mauritánie, Omán, Palestina, Katar, Saudská Arábie, Somálsko, Jižní Súdán, Súdán,
Sýrie, Tunisko, Spojené arabské emiráty, Jemen, Německo, Rakousko, Švýcarsko,
Nizozemsko, Belgie, Lucembursko, Argentina, Kolumbie, Costa Rica, Dánsko, Estonsko,
Salvador, Ekvádor, Guatemala, Honduras, Jamajka, Litva, Lotyšsko, Mexiko, Norsko,
Peru, Rusko, Švédsko, Trinidad a Tobago, Venezuela, Srbská republika, Slovinsko,
Chorvatsko, Makedonie, Černá Hora, Bosna a Hercegovina, Albánie; b) ve změně
hlavního jazyka vysílání na anglický jazyk; c) ve změně podílu evropské tvorby, v rozsahu
žádosti doručené dne 16. června 2020 pod č.j. RRTV/10076/2020-vra.
11-0-0
26 RRTV/2020/534/fia: České Radiokomunikace a.s. /Nalaďte se na DVB-T2 /vysílače
/změna stanov - předchozí souhlas, změna ostatních skutečností - oznámení; převzaté
vysílání /vysílače /změna ostatních skutečností v přihlášce k registraci - oznámení
- Rada uděluje provozovateli, společnosti České Radiokomunikace a.s., IČ: 247 38 875,
se sídlem Skokanská 2117/1, Břevnov, 169 00 Praha 6, souhlas se změnou skutečností
uvedených v žádosti o licenci, sp. zn.: 2019/481/zem, č.j.: RRTV/9413/2019-zem, ze dne
23. června 2019, podle § 21 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně
stanov společnosti, v rozsahu žádosti ze dne 11. června 2020, č.j.: RRTV/9958/2020-vac.
11-0-0
- Rada se seznámila s oznámením provozovatele, společnosti České Radiokomunikace
a.s., IČ: 247 38 875, se sídlem Skokanská 2117/1, Břevnov, 169 00 Praha 6, se změnou
ostatních skutečností uvedených v žádosti o licenci, sp. zn.: 2019/481/zem, č.j.:
RRTV/9413/2019-zem, ze dne 23. června 2019, podle § 21 odst. 2 zákona č. 231/2001
Sb.
a se změnou skutečností uvedených v přihlášce k registraci, sp. zn.:

2013/736/FIA/Čes, č.j.: FIA/975/2014, ze dne 18. března 2014, podle § 29 odst. 3 zákona
č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně: statutárního orgánu - představenstva společnosti,
a to odvolání z představenstva společnosti ke dni účinnosti změny stanov, člena
představenstva - WILLIAM DAVID GEORGE PRICE a jmenování do funkce člena dozorčí
rady společnosti s účinností od 1. června 2020, Ing. BARBORU ČÁBELKOVOU, dle
oznámení, ze dne 11. června 2020, č.j.: RRTV/9958/2020-vac.
11-0-0
27 RRTV/2020/558/zem: ŠLÁGR TV, spol. s r.o. / TV / žádost o splátkový kalendář /
pokuta za neoprávněné vysílání
- Rada se seznámila s žádostí provozovatele ŠLÁGR TV, spol. s r.o., IČ 261 02 293, se
sídlem Dubné 158, PSČ 373 84, doručenou Radě dne 17. června 2020, č.j.
RRTV/10096/2020-vra, o schválení splátkového kalendáře pro splacení pokuty ve výši
300 000,- Kč uložené rozhodnutím Rady č.j. RRTV/6795/2018-zem ze dne 20. února 2018.
11-0-0
- Rada se seznámila s žádostí provozovatele ŠLÁGR TV, spol. s r.o., IČ 261 02 293, se
sídlem Dubné 158, PSČ 373 84, doručenou Radě dne 17. června 2020, č.j.
RRTV/10096/2020-vra, o schválení splátkového kalendáře pro splacení pokuty ve výši
300 000,- Kč uložené rozhodnutím Rady č.j. RRTV/6795/2018-zem ze dne 20. února 2018.
10-0-0
- Rada schvaluje žádost provozovatele ŠLÁGR TV, spol. s r.o., IČ 261 02 293, se sídlem
Dubné 158, PSČ 373 84, doručenou Radě dne 17. června 2020, č.j. RRTV/10096/2020vra, o schválení splátkového kalendáře pro splacení pokuty ve výši 300 000,- Kč uložené
rozhodnutím Rady č.j. RRTV/6795/2018-zem ze dne 20. února 2018, a to tak, že úhrada
pokuty proběhne ve dvanácti měsíčních splátkách ve výši 25 000,- Kč (slovy dvacetpět
tisíc korun českých), s první splátkou dne 15. července 2020 a poslední splátkou dne 15.
června 2021.
11-0-0
28 RRTV/2020/539/zem: Různí provozovatelé převzatého vysílání / oznámení změny
programové nabídky / Livesport TV s.r.o.
- Rada se dle § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., seznámila s oznámením provozovatele
Livesport TV s.r.o., IČ 034 99 618, se sídlem Bucharova 2928/14a, 158 Praha 5 - Stodůlky,
Aspira Business Centre, o změně skutečností uvedených v přihlášce k registraci
převzatého vysílání šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových systémů, registrace
č.j. RRTV/10055/2019-rap ze dne 4. září 2019, spočívající ve změně programové nabídky,
a to rozšíření o české televizní programy: ČT sport, GOLF CHANNEL, SPORT 5;
zahraniční televizní programy: Arena sport 1, Arena sport 2, CiNX Esports TV; v rozsahu
podání ze dne 12. června 2020, č.j. RRTV/10004/2020-vra, ve znění upřesnění ze dne 19.
června 2020, č.j. RRTV/10171/2020-vra.
11-0-0
29 RRTV/2020/533/smu: Různí provozovatelé televizního a převzatého vysílání / Přehled
doručených oznámení
- Rada se seznámila s 2 oznámeními.
11-0-0
30 RRTV/2020/550/koz: Zápis z plenárního online setkání skupiny ERGA 4.6.2020
- Rada se seznámila se zápisem z jednání Evropské skupiny regulátorů ERGA, které se
konalo online dne 4. 6. 2020
11-0-0

31 RRTV/2020/554/poj: Různí provozovatelé / Souhrn podání 12/2020 rozhlas
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila se stížností č. j. RRTV/9803/2020vra ohledně údajné neobjektivity programu Český rozhlas Plus. Rada pro rozhlasové a
televizní vysílání se seznámila se stížností č. j. RRTV/10123/2020-vra ohledně toho, že
na programu ČRo radiožurnál dne 18. 6. 2020 ve zprávách v 7:00 redaktorka uvedla, že
atentát na Heydricha byl „spáchán“.
11-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 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, ohledně údajné neobjektivity
programu Český rozhlas Plus (RRTV/9803/2020-vra), že věc odkládá.
11-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 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, ohledně toho, že na programu
ČRo radiožurnál dne 18. 6. 2020 ve zprávách v 7:00 redaktorka uvedla, že atentát na
Heydricha byl „spáchán“ (RRTV/10123/2020-vra), že věc odkládá.
11-0-0
32 RRTV/2020/516/tic: Souhrn podání AO 12/2020 (32 podání)
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s následujícími podáními k obsahu
televizních programů doručenými od 1. do 19. června 2020: Plzeňský Prazdorj, a.s. / Nova
Action - reklama Pilsner Urquell, 22. 5. 2020 v 15:34:14 hod.; ČESKÁ TELEVIZE / ČT1 168 hodin, příspěvky Doba pokoronavirová a Proti Faltýnkům, 7. 6. 2020 v 21:45 hod.; TV
Nova s.r.o. / NOVA - Výměna manželek IX, 30. 5. 2020 v 14:09 hod.; Stanice O, a.s. / O
(Óčko) - Óčko chart, videoklip 6ix9ine feat. Nicki Minaj: TROLLZ, 18. 6. 2020 v 10:00 hod.;
ČESKÁ TELEVIZE / ČT1, ČT24 - informování o protestech v USA; ČESKÁ TELEVIZE /
ČT24 - Studio ČT24, příspěvek Příčiny rasové nesnášenlivosti, 16. 6. 2020 v 17:33 hod.;
FTV Prima, spol. s r.o. / Prima a CNN Prima News - Hlavní zprávy, příspěvek Senátní
volby na Teplicku, 5. 6. 2020 v 18:55 hod.; FTV Prima, spol. s.r.o. / Prima - Velké zprávy,
příspěvek Každá třetí kontrolovaná restaurace nesplňuje hygienické normy, 31. 10. 2019
v 18:55 hod.; ČESKÁ TELEVIZE / ČT24 - Události komentáře, debata s Vojtěchem Filipem
a Milošem Vystrčilem, 19. 5. 2020 v 22:00 hod.; ČESKÁ TELEVIZE / ČT1 - Zprávy ve 12,
příspěvek 78 let od vyhlazení Lidic nacisty, 10. 10. 2020 v 12:00 hod.; ČESKÁ TELEVIZE
/ ČT24 - textová informace o stavbě chrámu u Moskvy, 14. 6. 2020 v 21:05 hod.; ČESKÁ
TELEVIZE / ČT1, ČT24 - Otázky Václava Moravce, 17. 5. 2020 v 12:00 hod. a celková
vyváženost vysílání; ČESKÁ TELEVIZE / ČT1 - 168 hodin, příspěvky Zakázaná hra, 8. 3.
2020 v 21:15 hod. a Jménem zákona, 19. 4. 2020 v 21:50 hod., Události v regionech,
příspěvek Demonstrace za odstoupení A. Babiše, 16. 12. 2019 v 18:00 hod. a celková
vyváženost vysílání; ČESKÁ TELEVIZE / ČT1, ČT24, ČT :D - celková vyváženost vysílání;
ČESKÁ TELEVIZE / ČT1, ČT24 - celková vyváženost vysílání, zařazování reklam do
vysílání; ČESKÁ TELEVIZE / ČT1, ČT24 - celková vyváženost vysílání; ČESKÁ
TELEVIZE / ČT24 - Studio ČT24, příspěvek Činnost ústředního krizového štábu, 11. 6.
2020 v 10:30 hod.; FTV Prima, spol. s r.o. / Prima - reklama UNICEF, 29. 5. 2020 v 22:44
hod.; HORBACH BAUMARKT CS spol. s r.o. / Televize Barrandov - reklama HORNBACH,
7. 6. 2020 v 21:13 hod.; STOCK Plzeň-Božkov s.r.o. / Nova Cinema - reklama BOŽKOV,
2. 3. 2020 v 17:28:20 hod.; TV Nova s.r.o. / NOVA - limit pro vysílání reklamy, 17. 6. 2020
v 10:0 - 21:00 hod.; TV Nova s.r.o. / NOVA - hlasitost reklam, 17. 6. 2020 v 12:19:18 hod.;
ČESKÁ TELEVIZE / WEB čt24.ceskatelevize.cz - reakce na rozhodnutí Rady; ČESKÁ

TELEVIZE / ČT1, ČT24 - Události, příspěvek informující o protestech „Black Lives Matter“,
13. 6. 2020 v 19:00 hod.; ČESKÁ TELEVIZE / ČT24 - Události, komentáře, 12. 6. 2020 v
22:00 hod.; CS filmová, s.r.o. / CS History - Bitva u Kurska, 31. 5. 2020 v 15:35 hod.
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 AMC Networks Central Europe s.r.o., IČ 27112501, sídlem Pobřežní
620/3, 18600, Praha 8, (dále „obviněný“), řízení o přestupku z moci úřední pro možné
porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním pořadu A préda
(Nebezpečná kořist) dne 28. března 2020 v úseku 15:40:21-17:35:14 hodin na programu
Film Mania (Maďarsko) se mohl dopustit 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
úseku, kdy mohou být u obrazovky děti i bez přímého dohledu rodičů, obsahoval výrazně
realistické a emotivně působící násilné scény. Nejvýraznějšími případy byla scéna
zákeřného napadení muže zezadu s použitím šroubováku zabodnutého do ucha, dále
scéna výrazně krvavé rvačky přesily tří mužů proti jednomu, který se bránil mimo jiné
vytržením kusu masa zuby z krku jednoho z útočníků a několikanásobným naražením
hlavy dalšího útočníka na zeď, a pak smýkáním jeho hlavy velkou silou po drsné zdi, takže
za ní zůstávala široká krvavá šmouha, dále scéna nečekaného zavraždění starce
deviantním sériovým vrahem zabodnutím zahradnických nůžek do břicha a scéna vraždy
dívky deviantním sériovým vrahem zpracovaná sice s potlačenou vizuální explicitností, ale
silně emotivním způsobem. V násilných scénách bylo patrné silné fyzické i psychické
utrpení postav, tyto scény vyvolávaly pocity stísněnosti, nejistoty a strachu, byly
zpracovány výrazně sugestivně, a především u menších dětí mohly vyvolat psychický
otřes a následné trvalejší stavy úzkosti. Scény zobrazovaly situace, jež mohou mít u
dětských diváků potenciál snižovat citlivost k projevům násilí. Pořad tak mohl ohrozit
zejména psychický vývoj dětí a mladistvých.
10-0-1
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané
ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001
Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele AMC Networks Central Europe s.r.o., IČ
27112501, sídlem Pobřežní 620/3, 18600, Praha 8, na porušení § 32 odst. 1 písm. j)
zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 28. března 2020 v úseku 15:40:2117:35:14 hodin na programu Film Mania (Maďarsko) odvysílal pořad A préda (Nebezpečná
kořist), který obsahoval vulgarismy (v překladu do českého jazyka) „seru“ (v úseku
15:51:50-15:53:09 hodin), „do prdele“ (v úseku 16:11:00-16:13:14 hodin), čímž porušil
povinnost nezařazovat do programů pořady a reklamy, které obsahují vulgarismy a
nadávky, kromě uměleckých děl, v nichž je to z hlediska líčeného kontextu nutné; taková
díla je však možné vysílat pouze v době od 22:00 do 06:00 druhého dne. Rada stanovuje
lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení upozornění.
11-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) 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 na
základě čl. 4 odst. 2 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2018/1808
ze dne 14. listopadu 2018, kterou se mění směrnice 2010/13/EU o koordinaci některých
právních a správních předpisů členských států upravujících poskytování audiovizuálních

mediálních služeb (směrnice o audiovizuálních mediálních službách) vyzývá
provozovatele AMC Networks Central Europe s.r.o., IČ 27112501, sídlem Pobřežní 620/3,
Praha, PSČ 186 00, jakožto provozovatele programu Film Mania, směrovaného na území
Maďarska a vysílaného na základě rozhodnutí Rady ze dne 8. srpna 2017 o udělení
licence k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím družice (č. j.
RRTV/11426/2017-zem, sp. zn. RRTV/2017/631/zem), k dodržování přísnějších pravidel
obecného veřejného zájmu formulovaných právním řádem Maďarska, konkrétně ve věci
zařazování maďarských symbolů věkové klasifikace, k čemuž nedošlo v souvislosti s
odvysíláním pořadu A préda (Nebezpečná kořist) dne 28. března 2020 v úseku 15:40:2117:35:14 hodin na programu Film Mania (Maďarsko).
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.), a na základě § 137 odst. 1
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá zadavatele obchodního sdělení, společnost
Plzeňský Prazdroj, a.s., IČ 45357366, sídlem U Prazdroje 64/7, Východní Předměstí,
Plzeň, PSČ 301 00, o podání vysvětlení k obsahu podání doručeného Radě pod č. j.
RRTV/9836/2020-vra, tj. zda Hotel Praha, na adrese Lidická 128/6, Nový Jičín, zapojený
do akce „První pivo je nás“, která je propagována prostřednictvím reklamy Pilsner Urquell
- „První pivo je na nás“, odvysílané premiérově dne 22. května 2020 v 15:34:14 hodin na
programu Nova Action, zákazníkům v souladu s informacemi prezentovanými reklamou
deklarované „první pivo zdarma“ nabízelo, příp. z jakých důvodů tak nečinilo. 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 ČESKÁ TELEVIZE, IČ 00027383, sídlem Na
hřebenech II 1132/4, Praha 4, PSČ 14700, o podání vysvětlení ohledně reportáže Doba
pokoronavirová, která byla součástí pořadu 168 hodin, odvysílaného dne 7. června 2020
od 21:45 hodin na programu ČT1. Rada žádá provozovatele o podání vysvětlení, z jakého
důvodu v předmětné reportáži, která se věnovala ekonomickým dopadům pandemie
covid-19 a nezaměstnanosti, nezprostředkoval divákům vyjádření vládních představitelů
či zástupců státní správy k otázce distribuce státní pomoci firmám a osobám v ekonomické
nouzi, která byla v reportáži označena za nedostatečnou („Proč se to stalo? Pomoc státu
přišla pomalu a byla nedostatečná“). 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 Výměna manželek IX, dne 30.
května 2020 v 14:09 hodin na programu NOVA, 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 Óčko chart, resp. videoklipu 6ix9ine
feat. Nicki Minaj: TROLLZ dne 18. června 2020 v 10:00 hodin na programu O (Óčko), že
věc odkládá.
10-0-1
- 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 informací o protestech v USA na
programech České televize, že věc odkládá.
10-0-1
- 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 Studio ČT24, resp. příspěvku
Příčiny rasové nesnášenlivosti, dne 16. června 2020 v 17:33 hodin na programu ČT24, že
věc odkládá.
9-0-2
- 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 Hlavní zprávy, resp. příspěvku
Senátní volby na Teplicku, dne 5. června 2020 v 18:55 hodin na programech Prima a CNN
Prima News, 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 Velké zprávy, resp. příspěvku Každá
třetí kontrolovaná restaurace nesplňuje hygienické normy, dne 31. října 2019 v 18:55 hodin
na programu Prima, 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. části
věnované debatě o česko-ruských vztazích s Vojtěchem Filipem a Milošem Vystrčilem,
dne 19. května 2020 v 22:00 hodin na programu ČT24, že věc odkládá.
8-0-2
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v
rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o

provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon
č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č.
250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci
možného přestupku spáchaného odvysíláním pořadu Zprávy ve 12, resp. příspěvku 78 let
od vyhlazení Lidic nacisty, dne 10. června 2020 v 12:00 hodin na programu ČT1, 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 Studio ČT24, resp. textové
informace o stavbě chrámu u Moskvy, dne 14. června 2020 ve 21:05 hodin na programu
ČT24, 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 Otázky Václava Moravce, dne 17.
května 2020 v 12:00 hodin na programech ČT1 a ČT24, a dalších politicko-publicistických
pořadů na programech České televize, že věc odkládá.
9-0-1
- 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 Události v regionech, 16. prosince
2019 v 18:00 hodin, 168 hodin, 8. března 2020 v 21:15 hodin a 19. dubna v 21:50 hodin
na programu ČT1 a dalších politicko-publicistických pořadů na programech České
televize, že věc odkládá.
10-0-1
- 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 zpravodajských a politicko-publicistických
pořadů na programech České televize a informací týkajících se postního měsíce ramadán
na programu ČT:D, 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 zpravodajských pořadů a obchodních
sdělení na programech České televize, že věc odkládá.

10-0-1
- 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 politicko-publicistických pořadů na
programech České televize, že věc odkládá.
9-0-1
- 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 Studio ČT 24, resp. příspěvku
Činnost ústředního krizového štábu, dne 11. června 2020 v 10:33 hodin na programu ČT
24, že věc odkládá.
11-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) jakožto ústřední správní úřad v
rámci své kompetence dané ustanovením § 7 písm. a) zákona č. 40/1995., o regulaci
reklamy, 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 UNICEF, dne 29. května 2020 ve 22:44 hodin na
programu Prima, že věc odkládá.
11-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) jakožto ústřední správní úřad v
rámci své kompetence dané ustanovením § 7 písm. a) zákona č. 40/1995., o regulaci
reklamy, 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 HORNBACH, dne 7. června 2020 ve 21:13 hodin na
programu Televize Barrandov, že věc odkládá.
11-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) jakožto ústřední správní úřad v
rámci své kompetence dané ustanovením § 7 písm. a) zákona č. 40/1995., o regulaci
reklamy, 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 BOŽKOV, dne 2. března 2020 v 17:27:50 hodin na
programu Nova Cinema, 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 reklamních bloků, dne 17. června 2020 v
20:11:35, 20:31:35 a 20:43:57 hodin na programu NOVA, 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 reklamního bloku, dne 17. června 2020 v
12:19 hodin na programu NOVA, že věc odkládá.
11-0-0
33 RRTV/2020/548/onz: Kvantitativní analýza kontinuálního úseku vysílání ČT24, 24.30.4.2020, 9.00-23.00 hod, Česká televize
- Rada se seznámila s kvantitativní analýzou vysílání programu ČT24 provozovatele
Česká televize ze dnů 24.- 30. 4. 2020, vždy od 9:00 do 23:00 hod.
11-0-0
34 RRTV/2020/545/fej: Analýza kontinuálního úseku vysílání programu Prima Comedy
Central ze dne 2. června 2020, v časovém úseku 12.00 až 24.00 hod.
- Rada se seznámila s analýzou programu Prima Comedy Central provozovatele MTV
NETWORKS s.r.o. ze dne 2. června 2020, v časovém úseku 12.00 až 24.00 hod.
10-0-0
35 RRTV/2020/546/vis: Mgr. Roman Gronský - monitoring programu Českokrumlovská
televize CKTV 23.–24. února 2020
- Rada se seznámila s monitoringem obsahu vysílání programu Českokrumlovská televize
CKTV provozovatele Mgr. Romana Gronského ve dnech dne 23.-24. února 2020.
11-0-0
36 RRTV/2020/547/hli: SYSTEMATICKÝ MONITORING HLASITOSTI OBCHODNÍCH
SDĚLENÍ na programu Prima KRIMI ze dne 6. června 2020, 19:00 – 21:00 hodin
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s výsledky systematického
monitoringu hlasitosti obchodních sdělení na programu Prima KRIMI provozovatele FTV
Prima, spol. s r.o. ze dne 6. června 2020, 19:00 - 21:00 hodin.
11-0-0
37 RRTV/2020/309/kus: Mediální gramotnost 2019 - reakce na upozornění a podání
vysvětlení
- Rada se seznámila s podanými vysvětleními poskytovatelů audiovizuálních mediálních
služeb na vyžádání v souvislosti s přijatými opatřeními na podporu mediální gramotnosti
za rok 2019 a rovněž s informacemi o přijatých opatřeních na podporu mediální
gramotnosti, které poskytli provozovatelé vysílání v reakci na uložená upozornění na
porušení § 32 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb.
11-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) se v rámci své působnosti dané
ustanovením § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném
znění a v souladu s ustanovením § 78 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., zákona o
přestupcích a řízeních o nich (dále jen „zákona č. 250/2016 Sb.“), rozhodla zahájit s
provozovatelem AIDEM & Vyšší odborná škola televizní Brno a.s., IČ: 27695964,
Vídeňská, Přízřenice, Brno, č.o.51, č.p.122, 61900, řízení o přestupku z moci úřední pro
možné porušení § 32 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., neboť na výzvu Rady neposkytl
informace o opatřeních přijatých na podporu mediální gramotnosti za rok 2019, čímž
porušil povinnost na písemnou výzvu poskytnout Radě vyjádření a informace nezbytné k
výkonu její působnosti podle § 5 písm. t) až w) nebo § 6 odst. 1 a 5 a tyto informace
neposkytl ani v dodatečně stanovené lhůtě k nápravě v rámci vydaného upozornění na
porušení zákona.
10-1-0

- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) se v rámci své působnosti dané
ustanovením § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném
znění a v souladu s ustanovením § 78 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., zákona o
přestupcích a řízeních o nich (dále jen „zákona č. 250/2016 Sb.“), rozhodla zahájit s
provozovatelem JAMES DEAN CO. s.r.o., IČ: 24229814, sídlem Charvátova, č.o.3,
č.p.1988, 11000, Hlavní město Praha, Česká republika, řízení o přestupku z moci úřední
pro možné porušení § 32 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., neboť na výzvu Rady neposkytl
informace o opatřeních přijatých na podporu mediální gramotnosti za rok 2019, čímž
porušil povinnost na písemnou výzvu poskytnout Radě vyjádření a informace nezbytné k
výkonu její působnosti podle § 5 písm. t) až w) nebo § 6 odst. 1 a 5 a tyto informace
neposkytl ani v dodatečně stanovené lhůtě k nápravě v rámci vydaného upozornění na
porušení zákona.
10-1-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) se v rámci své působnosti dané
ustanovením § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném
znění a v souladu s ustanovením § 78 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., zákona o
přestupcích a řízeních o nich (dále jen „zákona č. 250/2016 Sb.“), rozhodla zahájit s
provozovatelem O2 TV s.r.o., IČ 03998380, Za Brumlovkou 2/266, 140 00 Hlavní město
Praha, řízení o přestupku z moci úřední pro možné porušení § 32 odst. 6 zákona č.
231/2001 Sb., neboť na výzvu Rady neposkytl informace o opatřeních přijatých na
podporu mediální gramotnosti za rok 2019, čímž porušil povinnost na písemnou výzvu
poskytnout Radě vyjádření a informace nezbytné k výkonu její působnosti podle § 5 písm.
t) až w) nebo § 6 odst. 1 a 5 a tyto informace neposkytl ani v dodatečně stanovené lhůtě
k nápravě v rámci vydaného upozornění na porušení zákona.
10-1-0
38 RRTV/2020/374/kus: Telemedia Interactv Production Home Limited - Rychlá hra Televize Barandov - 6.1.2020 - účtování hovoru - odložení
- 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 v odvysílání teleshoppingu Rychlá hra dne 6. ledna
2020 od 09:45 hodin na programu Televize Barrandov, že věc odkládá
11-0-0
39 RRTV/2020/196/kus: Telemedia Interactv Production Home Limited - Televize
Barrandov - Rychlá hra - pravidla hry a propagace časopisu Sedmička - odložení
- 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 vysíláním teleshoppingu Rychlá hra na programu
Televize Barrandov, že věc odkládá.
11-0-0
40 RRTV/2019/803/kus: Emporia Style Kft. - Barrandov NEWS + GALERIE - Klenot TV
25.8.2019 - počet nabízených kusů - vysvětlení
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením zadavatele Emporia Style Kft., IČO: 01-09170422, se sídlem 1012 Budapest, Márvány u. 17., DIČ: 12239856-2-41, souvisejícím s

teleshoppingovými bloky Klenot TV, odvysílanými 25. 8. 2019 v 15:24 hodin na
programech Barrandov NEWS a GALERIE, zda byl počet nabízených kusů produktu v
obchodním sdělení společný pro oba teleshoppingy, nebo zadavatel prostřednictvím
zmíněných dvou programů nabízel dvě nesouvisející skupiny produktů.
11-0-0
41 RRTV/2020/472/rud: TELEMEDIA INTERACTV Production Home Lt./Rychlá
hra/Televize Barrandov/31.3.2020/od 9:50 hodin - VYSVĚTLENÍ
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením zadavatele teleshoppingu, společnosti
Telemedia Interactv Production Home Limited, sídlem Arch. Makarios III, 195 Neocleous
House P.C. 3030. Limassol, Kypr, HE 144566, DIČ CY 10147566V, k obsahu stížnosti
související s teleshoppingem Rychlá hra, odvysílaným 31. 3. 2020 v 9:50 hodin na
programu Televize Barrandov.
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.), a na základě § 137 odst. 1
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá společnost Telemedia Interactv Production
Home Limited, sídlem Arch. Makarios III, 195 Neocleous House P.C. 3030. Limassol, Kypr,
HE 144566, DIČ CY 10147566V, o podání vysvětlení k obsahu stížnosti související s
teleshoppingem Rychlá hra, odvysílaným 31. 3. 2020 v 9:50 hodin na programu Televize
Barrandov, a to v jejím doplněném znění ze dne 4. června 2020, č.j. RRTV/2020/9861-vra.
11-0-0
42 RRTV/2020/552/fej: Různí poskytovatelé; výmazy
- Rada provádí výmaz poskytovatele AMC Networks Central Europe s.r.o., IČ: 271 12 501,
se sídlem v Praze, Pobřežní 620/3, Karlín, PSČ 186 00, z Evidence poskytovatelů
audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání v souvislosti s ukončením služby
Megamax On Demand Hungary.
11-0-0
- Rada provádí výmaz poskytovatele České aerolinie a.s., IČ: 457 95 908, se sídlem v
Praze, Evropská 846/176a, PSČ 160 00, z Evidence poskytovatelů audiovizuálních
mediálních služeb na vyžádání v souvislosti s ukončením služby Ambientní média.
11-0-0
- Rada provádí výmaz poskytovatele České aerolinie a.s., IČ: 613 29 720, se sídlem v
Mostě, Bělehradská 360, PSČ 434 01, z Evidence poskytovatelů audiovizuálních
mediálních služeb na vyžádání v souvislosti s ukončením služby Regionální zpravodajský
server.
11-0-0
- Rada provádí výmaz UPC Česká republika, s.r.o., IČ 005 62 262, se sídlem v Praze,
Závišova 502/5, PSČ 140 00 / Vodafone Czech Republic a.s., IČ: 257 88 001, se sídlem
v Praze, náměstí Junkových 2808/2, PSČ 155 00, z Evidence poskytovatelů
audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání v souvislosti s ukončením poskytování
služeb TV Archiv a videotéka My Prime.
11-0-0
43 RRTV/2019/460/kus: T-Mobile Czech Republic a.s. - neoznámení poskytování
audiovizuální mediální služby na vyžádání Videotéka - upozornění
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané
ustanovením § 4 odst. 1 a odst. 2 písm. b) a § 11 odst. 1-3 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, upozorňuje společnost T-Mobile Czech Republic
a.s., sídlem Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, IČ: 6494681, na porušení ustanovení § 5
odst. 1 zákona č. 132/2010 Sb., kterého se dopustila tím, že neoznámila Radě poskytování
audiovizuální mediální služby na vyžádání dostupné na adrese https://www.t-mobile.cz/tmobile-televize a nesplnila tak povinnost doručit Radě do 30 dnů ode dne vzniku
živnostenského oprávnění písemné oznámení, které musí obsahovat údaje dle § 5 odst.
1 písm. a) - e) zákona č. 132/2010 Sb. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 15 dní ode dne
doručení upozornění.
10-0-0
44 RRTV/2020/444/dol: Změny ve vysílání za I. Q 2020
- Rada se seznámila s přehledem změn v rozhlasovém a televizním vysílání za první
čtvrtletí roku 2020.
11-0-0
45 RRTV/2020/458/kod: Usnesení z 20. schůze volebního výboru Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR
- Rada se seznámila s usneseními č. 81 - 83 z 20. schůze volebního výboru Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR.
11-0-0

ověřovatel:
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