Zápis z 13. zasedání 2018, konaného dne 14. 8. 2018
Přítomni: Bezouška, Jaklová, Jehlička, Kasalová, Krejčí, Mencl, Novák, Poledníček,
Richterová, Svoboda, Šincl,
Omluveni: Nastoupilová, Zvěřinová
Ověřovatel: Bartoš

1. RRTV/2018/773/bla: Schválení programu 13. zasedání
- Rada schvaluje program ve znění projednaných změn
11-0-0
2.
RRTV/2018/287/had:
Vetrisol,
s.r.o./Happy
Imun
(doplněk
stravy)/Prima/3.11.2017/19:55:40 hodin/ DOKAZOVÁNÍ-ČAS 13:30
- Rada v rámci řízení o přestupku spis. zn. RRTV/2018/287/had provedla důkaz
zhlédnutím záznamu reklamy/označení sponzora Happy Imun (doplněk stravy), které
bylo odvysíláno dne 3. listopadu 2017 od 19:55:40 hodin na programu Prima.
9-0-0
3. RRTV/2018/417/rud: ČESKÁ TELEVIZE/Události v regionech, Události/reportáže
týkající se hospodaření trutnovské radnice - ŘÍZENÍ O PŘESTUPKU - DOKAZOVÁNÍ OD
13:35 hodin
- Rada v rámci řízení o přestupku sp.zn. RRTV/2018/417/rud provedla důkaz zhlédnutím
reportáží Trutnov: podvod se souhlasem radnice? odvysílané dne 29. června 2015 v
rámci pořadu Události v regionech (Praha) od 18:00 hodin na programu ČT1,
Developerská firma žaluje zastupitele dne 8. února 2017 odvysílané v rámci pořadu
Události v regionech (Praha) od 18:00 hodin na programu ČT1, Trutnov nevymáhal
pokuty od stavebníků odvysílané dne 21. prosince 2017 v rámci pořadu Události v
regionech (Praha) od 18:00 hodin na programu ČT1 a reportáže Milionový nákup
trutnovské radnice dne 30. prosince 2017 odvysílané v rámci pořadu Události od 19:00
hodin na programech ČT1 a ČT24.
10-0-0
4. RRTV/2018/552/rud: TV Nova s.r.o./NOVA/Nova Duel/19.10.2017/od 19:55
hodin/možné porušení zásad objektivity a vyváženosti - ŘÍZENÍ O PŘESTUPKU DOKAZOVÁNÍ OD 13:45 hodin
- Rada v rámci řízení o přestupku sp.zn. RRTV/2018/552/rud provedla důkaz zhlédnutím
pořadu Nova Duel odvysílaného dne 19. října 2017 v čase od 19:55 hodin na programu
NOVA.
10-0-0
5. RRTV/2018/759/fia: AMC Networks Central Europe s.r.o. /TV /TV PAPRIKA CZECHSLOVAK /družice /řízení o udělení licence - ústní jednání dne 14. srpna 2018 v 15.15
hodin
- Rada uděluje právnické osobě, 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: TV PAPRIKA CZECH-SLOVAK; základní
programová specifikace: Program o vaření; výčet států, na jejichž území má být vysílání
zcela nebo převážně směřováno: Česká republika, Slovenská republika; hlavní jazyk
vysílání: český jazyk; časový rozsah vysílání: 24 hodin denně, dle žádosti ze dne 1. srpna
2018, č.j.: RRTV/15068/2018-vac.

10-0-0
- Rada informuje regulační orgán členského států Evropské unie, tj. Slovenské republiky,
na jejímž 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 TV PAPRIKA
CZECH-SLOVAK, šířeného prostřednictvím družice se základní programovou
specifikací: Program o vaření.
10-0-0
6. RRTV/2018/724/tic: ČESKÁ TELEVIZE / analýza kontinuálního záznamu vysílání
programu ČT2 ze dne 27. června 2018 v časovém úseku od 12:00 do 22:00 hodin
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s analýzou kontinuálního
záznamu vysílání programu ČT2 provozovatele ČESKÁ TELEVIZE ze dne 27. června
2018 v časovém úseku od 12:00 do 22:00 hodin.
10-0-0
7. RRTV/2018/732/onz: Analýza kontinuálního úseku vysílání programu Prima,
28.5.2018, 09:00–21:00 hod, FTV Prima, spol. s r.o.
- Rada se seznámila s analýzou záznamu vysílání programu Prima provozovatele FTV
Prima, spol. s r.o. ze dne 28. 5. 2018 od 09:00 do 21:00 hod.
10-0-0
8. RRTV/2018/733/onz: Analýza kontinuálního úseku vysílání programu Prima +1,
28.5.2018, 10:00–22:00 hod, FTV Prima, spol. s r.o.
- Rada se seznámila s analýzou záznamu vysílání programu Prima +1 provozovatele
FTV Prima, spol. s r.o. ze dne 28. 5. 2018 od 10:00 do 22:00 hod.
11-0-0
9. RRTV/2018/730/vis: FTV Prima, spol. s r.o. - monitoring programu Prima KRIMI 15.
června 2018 v úseku 10-22 hodin
- Rada se seznámila s monitoringem vysílání programu Prima KRIMI provozovatele FTV
Prima, spol. s r.o. dne 15. června 2018 v úseku 10:00-22:00 hodin.
11-0-0
10. RRTV/2018/737/onz: Analýza kontinuálního úseku vysílání programu DISNEY
CHANNEL - Polsko, 15.6.2018, 12:00–22:00 hod, THE WALT DISNEY COMPANY
LIMITED, organizační složka
- Rada se seznámila s analýzou záznamu vysílání programu DISNEY CHANNEL Polsko provozovatele THE WALT DISNEY COMPANY LIMITED, organizační složka ze
dne 15. 6. 2018 od 12:00 do 22:00 hod.
11-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané
ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném
znění, a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále
jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele THE WALT DISNEY COMPANY
LIMITED, organizační složka, IČ 24157031, se sídlem Na strži 1702/65, PSČ 140 00,
Praha - Nusle, o podání vysvětlení, jakým způsobem naplňuje ustanovení § 32 odst. 7
písm. a), b) a c) zákona č. 231/2001 Sb., ukládající provozovatelům povinnost poskytnout
divákům programu DISNEY CHANNEL - Polsko snadný, přímý a trvalý přístup k
základním údajům o provozovateli televizního vysílání, jimiž jsou název nebo jméno a
identifikační číslo, bylo-li přiděleno, adresa sídla v případě právnické osoby a u zahraniční
osoby rovněž adresa podniku nebo organizační složky na území České republiky, dále k
údajům, které umožňují rychlé, přímé a účinné navázání kontaktu s provozovatelem
televizního vysílání, zejména k poštovní adrese pro doručování, telefonnímu číslu,
popřípadě k adrese pro doručování elektronické pošty, a k informaci o tom, že orgánem

dohledu nad provozováním televizního vysílání je Rada. Rada stanovuje lhůtu k podání
vysvětlení 30 dnů ode dne doručení této výzvy.
11-0-0
11. RRTV/2018/743/tic: Screening TV květen 2018
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila se zprávou o kontrole televizního
vysílání prostřednictvím screeningu za období květen 2018, která pokrývala následující
úseky programu ČT sport provozovatele ČESKÁ TELEVIZE: 5. května 2018 19:45 –
22:15 hod.; 6. května 2018 01:25 – 05:25 a 13:30 – 19:30 hod.; 7. května 2018 16:00 –
24:00; 8. května 2018 01:00 – 05:00 hod. a 16:00 – 24:00 hod.; 9. května 2018 00:00 –
01:00 hod. a 16:00 – 24:00 hod; 10. května 2018 00:00 – 01:00 hod. a 16:00 – 24:00
hod.; 11. května 2018 19:45 hod.; 12. května 2018 00:00 – 02:00 hod., 12:00 – 15:00 hod.
a 18:00 – 24:00 hod.; 13. května 2018 00:00 – 05:20 hod. a 15:00 – 24:00 hod.; 14. května
2018 15:55 – 24:00 hod.; 15. května 2018 12:00 – 24:00 hod.; 17. května 2018 15:45 –
23:45 hod.; 19. května 2018 14:45 – 22:45 hod.
11-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své kompetence dané
§ 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního
vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a
v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen
„zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele ČESKÁ TELEVIZE, IČ 00027383, sídlem
Na hřebenech II 1132/4, Praha 4, PSČ 14700, o podání vysvětlení, z jakého důvodu byly
programové předěly oddělující reklamní bloky od ostatních částí vysílání, zařazované na
programu ČT sport ve dnech 7. až 10. května 2018 (např. 7. 5. v 16:34, 8. 5. v 17:55, 9.
5. 16:35 hod.), označeny symbolem pro pořady obsahující umístění produktu. Rada
stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
11-0-0
12. RRTV/2018/739/mra: SYSTEMATICKÝ MONITORING HLASITOSTI OBCHODNÍCH
SDĚLENÍ na programech JOJ Family a Prima Comedy Central ze dne 17. června 2018,
20:00 - 21:00 hodin
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s výsledky systematického
monitoringu hlasitosti obchodních sdělení na programech JOJ Family provozovatele
Magical roof s.r.o. a Prima Comedy Central provozovatele MTV NETWORKS s.r.o. ze
dne 17. června 2018, 20:00 - 21:00 hodin.
11-0-0
13. RRTV/2017/1169/rud: Barrandov Televizní Studio a.s./Televize Barrandov/Aréna
Jaromíra Soukupa/5.12.2017/od 21:25 hodin - ŘÍZENÍ O PŘESTUPKU
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v
rámci své působnosti dané § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů a podle ustanovení § 86
odst. 1 písm. h) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich,
vydala dne 14. srpna 2018 toto usnesení: Rada zastavuje s provozovatelem Barrandov
Televizní Studio a.s., IČ 41693311, sídlem Kříženeckého nám. 322, Praha 5, PSČ 152
00, řízení o přestupku vedené pro porušení ustanovení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001
Sb., kterého se dopustil tím, že dne 5. prosince 2017 od 21:25 hod. odvysílal na programu
Televize Barrandov diskusní politicko-publicistický pořad Aréna Jaromíra Soukupa, neboť
nebyla splněna podmínka předchozího typově obdobného upozornění na porušení
zákona dle ustanovení § 59 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb.
11-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v
rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3 zákona č.
231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších
zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele na

porušení ustanovení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne
5. prosince 2017 od 21:25 hod. odvysílal na programu Televize Barrandov diskusní
politicko-publicistický pořad Aréna Jaromíra Soukupa. V rámci uvedeného vydání pořadu,
ve kterém byl hostem mluvčí prezidenta republiky Miloše Zemana, Jiří Ovčáček,
moderátor dostatečným způsobem neplnil roli kvalifikovaného oponenta a nedocházelo
zde ani k „ostrým výměnám názorů mezi hostem a publikem“, jak slibuje anotace pořadu
zveřejněná na internetových stránkách provozovatele. Publikum naopak vyjadřovalo
hostu, potažmo prezidentu Zemanovi, svojí podporu. Host měl k dispozici prakticky
neomezený prostor k tomu, aby prezentoval své postoje a postoje prezidenta Zemana.
Vydání, vysílané v období před prezidentskými volbami, bylo koncipováno takovým
způsobem, že výrazně zvýhodnilo jednoho z kandidujících, stávajícího prezidenta, Miloše
Zemana, nad jeho protikandidáty. Provozovatel se tak dopustil porušení povinnosti, dle
které má být v pořadu dbáno zásad objektivity a vyváženosti. Rada stanovuje lhůtu k
nápravě 7 dní ode dne doručení tohoto upozornění.
10-0-1
14. RRTV/2018/146/rud: Barrandov Televizní Studio a.s./Televize Barrandov/Kauzy
Jaromíra Soukupa/6.12.2017,13.12.2017/od 21:25 hodin/Tesco SW - ŘÍZENÍ O
PŘESTUPKU
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v
rámci své působnosti dané § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů a podle ustanovení § 86
odst. 1 písm. h) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich,
vydala dne 14. srpna 2018 toto usnesení: Rada zastavuje s provozovatelem Barrandov
Televizní Studio a.s., IČ 41693311, sídlem Kříženeckého nám. 322, Praha 5, PSČ 152
00, řízení o přestupku vedené pro porušení ustanovení § 31 odst. 2 zákona č. 231/2001
Sb., jehož se dopustil odvysíláním pořadu Kauzy Jaromíra Soukupa dne 6. prosince 2017
a dne 13. prosince 2017 vždy od 21:25 hodin na programu Televize Barrandov, neboť
nebyla splněna podmínka předchozího typově obdobného upozornění na porušení
zákona dle ustanovení § 59 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb.
11-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v
rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3 zákona č.
231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších
zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele na
porušení ustanovení § 31 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., jehož se dopustil odvysíláním
pořadu Kauzy Jaromíra Soukupa dne 6. 12. 2017 a dne 13. 12. 2017, od 21:25 hodin, na
programu Televize Barrandov, neboť v dotyčném pořadu, který poukazuje na možný únik
informací od policie do firmy Tesco SW v kauze údajně zmanipulovaných zakázek,
nedostali prostor k vyjádření kritizované osoby a subjekty, a celý případ byl prezentován
jednostranně, přičemž nebylo zařazeno žádné relevantní opozitní vyjádření. Pořad
prezentoval jasný, předem stanovený postoj a jako takový jej lze považovat za předpojatý
a snažící se ovlivnit postoje diváka ve prospěch záměrů tvůrců. Neposkytl tedy objektivní
a vyvážené informace nezbytné pro svobodné vytváření názorů. Rada stanovuje lhůtu k
nápravě 7 dní ode dne doručení tohoto upozornění.
10-1-0
15. RRTV/2018/203/rud: Barrandov Televizní Studio a.s./Televize Barrandov/Aréna
Jaromíra Soukupa/16.1.2018/od 21:25 hodin - ŘÍZENÍ O PŘESTUPKU
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v
rámci své působnosti dané § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů a podle ustanovení § 86
odst. 1 písm. h) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich,
vydala dne 14. srpna 2018 toto usnesení: Rada zastavuje s provozovatelem Barrandov
Televizní Studio a.s., IČ 41693311, sídlem Kříženeckého nám. 322, Praha 5, PSČ 152

00, řízení o přestupku vedené pro porušení ustanovení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001
Sb., jehož se dopustil odvysíláním pořadu Aréna Jaromíra Soukupa dne 16. ledna 2018
od 21:25 hodin na programu Televize Barrandov, neboť nebyla splněna podmínka
předchozího typově obdobného upozornění na porušení zákona dle ustanovení § 59 odst.
1 zákona č. 231/2001 Sb.
11-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v
rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3 zákona č.
231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších
zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele na
porušení ustanovení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil odvysíláním
pořadu Aréna Jaromíra Soukupa dne 16. ledna 2018 od 21:25 hodin na programu
Televize Barrandov. Uvedené vydání pořadu, které bylo odvysíláno v době před konáním
druhého kola prezidentských voleb, výrazně zvýhodnilo jednoho z kandidátů, a to
stávajícího prezidenta Miloše Zemana. Divákům byly prezentovány pouze ty názory, které
podporovaly volbu M. Zemana, argumenty pro volbu Jiřího Drahoše nezazněly ani od
hostů, ani od moderátora pořadu, který v rámci tématu prezidentských voleb žádným
způsobem neplnil roli kvalifikovaného oponenta. Diváci mohli naopak na základě výroků
hostů získat mylné a zavádějící informace o politických postojích Jiřího Drahoše. Na
základě odvysílaného vydání si tak diváci nemohli utvořit vlastní nezávislý názor na
problematiku aktuálních prezidentských voleb. Pořad měl naopak potenciál ovlivnit
rozhodování diváků/voličů ve prospěch Miloše Zemana, a to zejména z důvodu
zjednodušené, zavádějící a emocionálně zabarvené prezentace otázky migrace a
„národních zájmů“ ve vztahu k prezidentským volbám, resp. k osobám jmenovaných
kandidátů. Provozovatel se tak dopustil porušení povinnosti, dle které má být v pořadu
dbáno zásad objektivity a vyváženosti. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne
doručení tohoto upozornění.
11-0-0
16. RRTV/2018/204/rud: Barrandov Televizní Studio a.s./Televize Barrandov/Duel
Jaromíra Soukupa/22.1.2018/od 21:25 hodin - ŘÍZENÍ O PŘESTUPKU
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v
rámci své působnosti dané § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů a podle ustanovení § 86
odst. 1 písm. h) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich,
vydala dne 14. srpna 2018 toto usnesení: Rada zastavuje s provozovatelem Barrandov
Televizní Studio a.s., IČ 41693311, sídlem Kříženeckého nám. 322, Praha 5, PSČ 152
00, řízení o přestupku vedené pro porušení ustanovení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001
Sb., jehož se dopustil odvysíláním pořadu Duel Jaromíra Soukupa dne 22. ledna 2018 od
21:25 hodin na programu Televize Barrandov, neboť nebyla splněna podmínka
předchozího typově obdobného upozornění na porušení zákona dle ustanovení § 59 odst.
1 zákona č. 231/2001 Sb.
11-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v
rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3 zákona č.
231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších
zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele na
porušení ustanovení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne
22. ledna 2018 od 21.25 hod. odvysílal na programu Televize Barrandov diskusní
politicko-publicistický pořad Duel Jaromíra Soukupa – prezidentský speciál. V rámci
uvedeného pořadu, ve kterém byl hostem Miloš Zeman (stávající prezident republiky a
současně kandidát na prezidenta ve volbách 2018), moderátor dostatečným způsobem
neplnil roli kvalifikovaného oponenta, naopak vyjadřoval hostu M. Zemanovi svoji
názorovou podporu, a to v úvodní monologické řeči i v průběhu diskuze. Host měl k

dispozici prakticky neomezený prostor k tomu, aby prezentoval své názory a postoje.
Pořad vysílaný v období před druhým kolem prezidentských voleb tak způsobem
moderace a volbou diskusních témat výrazně zvýhodnil jednoho z kandidujících,
stávajícího prezidenta, Miloše Zemana, nad jeho protikandidátem. Provozovatel se tak
dopustil porušení povinnosti dbát zásad objektivity a vyváženosti. Rada stanovuje lhůtu k
nápravě 7 dní ode dne doručení tohoto upozornění.
10-1-0
17. RRTV/2018/331/rud: Barrandov Televizní Studio a.s./Televize Barrandov/Kauzy
Jaromíra Soukupa/28.2.2018/od 21:25 hodin - ŘÍZENÍ O PŘESTUPKU
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v
rámci své působnosti dané § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů a podle ustanovení § 86
odst. 1 písm. h) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich,
vydala dne 14. srpna 2018 toto usnesení: Rada zastavuje s provozovatelem Barrandov
Televizní Studio a.s., IČ 41693311, sídlem Kříženeckého nám. 322, Praha 5, PSČ 152
00, řízení o přestupku vedené pro porušení ustanovení § 31 odst. 2 zákona č. 231/2001
Sb., jehož se dopustil odvysíláním pořadu Kauzy Jaromíra Soukupa na téma hospodaření
ČT dne 28. února 2018 od 21:25 hodin na programu Televize Barrandov, neboť nebyla
splněna podmínka předchozího typově obdobného upozornění na porušení zákona dle
ustanovení § 59 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb.
11-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v
rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3 zákona č.
231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších
zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele na
porušení ustanovení § 31 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil odvysíláním
pořadu Kauzy Jaromíra Soukupa na téma hospodaření ČT dne 28. února 2018 od 21:25
hodin na programu Televize Barrandov, neboť v pořadu byl na značné ploše prezentován
výhradně názor jediného účinkujícího na téma pořadu, aniž by byl dán prostor pro
oponentní názor. Neposkytl tedy objektivní a vyvážené informace nezbytné pro svobodné
vytváření názorů. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení tohoto
upozornění.
10-0-1
18.
RRTV/2018/153/had:
TEREZIA
COMPANY
s.r.o./„TEREZIA
REISHI“/21.10.2017/12:45:09 hodin/NOVA/zřetelnost- rozhodnutí
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada"), jakožto ústřední správní
úřad, v rámci své kompetence dané § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci
reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání, ve znění platných předpisů, (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“), dle §
8a odst. 2 písm. d) zákona č. 40/1995 Sb., v platném znění, v řízení o přestupku vedeném
podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (dále jen
„zákon o odpovědnosti za přestupky“), rozhodla dne 14. srpna 2018 takto: I. Obviněný
zadavatel reklamy, TEREZIA COMPANY s.r.o., IČ: 27251659, se sídlem Na návrší
997/14, Michle, 141 00 Praha 4, se uznává vinným v souladu s § 8a odst. 2 písm. d)
zákona č. 40/1995 Sb. pro porušení povinnosti stanovené § 5d odst. 3 zákona č. 40/1995
Sb., neboť zadáním reklamy/teleshoppingu s motivem „TEREZIA REISHI“, odvysílané
dne 21. října 2017 v čase 12:45:09 hodin na programu NOVA, došlo k porušení
povinnosti, aby reklama, prostřednictvím které byl propagován doplněk stravy TEREZIA
REISHI, obsahovala zřetelný text "doplněk stravy". V předmětném obchodním sdělení
tato kategorizace absentuje jak ve složce zvukové, tak ve formě zřetelného textu. II. Za
přestupek se pachateli v souladu s § 8a odst. 6 písm. b), ukládá pokuta ve výši 10 000,Kč (slovy korun českých). Pokuta je splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne právní moci tohoto
rozhodnutí na účet 3754-19223001/0710, variabilní symbol 2018153. V souladu s

ustanovením § 95 odst. 1 zákona č. 250/2016, o odpovědnosti za přestupky, a § 6
vyhlášky č. 520/2005 Sb. uložila Rada účastníku řízení povinnost uhradit paušální částku
nákladů řízení ve výši 1 000,- Kč (slovy desettisíckorun) na účet č. 3711-19223001/0710,
variabilní symbol 2018153, úhrada nákladů je splatná do pěti pracovních dnů ode dne
doručení tohoto rozhodnutí.
9-0-0
19.
RRTV/2017/752/rud:
Mediashop
Holding
GmbH/Starlyf
Fast
Heater/teleshopping/NOVA/17.4.2017/05:30:11 hodin - ŘÍZENÍ O PŘESTUPKU
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada"), jakožto ústřední správní
úřad, v rámci své kompetence dané § 7 písm. a) a dle § 8a odst. 2 písm. b) zákona č.
40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“), a
ustanovení § 45 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
(dále jen „zákon č. 250/2016 Sb.“), v platném znění, vydala dne 14. srpna 2018 toto
rozhodnutí: Zadavatel teleshoppingového spotu, Mediashop Holding GmbH, sídlem
Schwarzottstrasse 2a, A-2620 Neunkirchen, Austria, se uznává vinným v souladu s
ustanovením § 8a odst. 2 písm. b) zákona č. 40/1995 Sb., neboť zadáním
teleshoppingového spotu s motivem „Starlyf Fast Heater“ odvysílaného dne 17. dubna
2017 v čase 5:30:11 hodin na programu NOVA se dopustil porušení ustanovení § 2 odst.
1 písm. b) zákona č. 40/1995 Sb., neboť tento spot je nekalou obchodní praktikou podle
zvláštního předpisu, tj. podle ustanovení § 4 odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně
spotřebitele, a to tím, že v rámci obchodního sdělení je propagován produkt přenosný
ohřívač vzduchu Starlyf Fast Heater, přičemž v apelativní výzvě ke koupi je uváděno:
„Pokud zavoláte hned teď, tak vám nepošleme základní model Starlyf Fast Heater Basic,
ale geniální model Starlyf Fast Heater Delux, který je vybaven takzvaným automatickým
regulačním termostatem. Klidně si předehřejte kteroukoli místnost mezi hodnotami
patnáct a třicet dva stupňů. Po dosažení požadované teploty se ohřívač Starlyf Fast
Heater automaticky vypne a když teplota v místnosti začne klesat Starlyf Fast Heater se
zase automaticky sám zapne. A toto nyní dostanete gratis, čili zcela zdarma. Model
podobný Starlyf Fast Heater Delux vás běžně může stát třeba až patnáct set nebo dva
tisíce korun. Vy ale nyní za jeden z nejmenších a nejúspornějších miniohřívačů zaplatíte
neuvěřitelně nízkou zaváděcí cenu mediashopu. Pouze devět set devadesát devět korun.
A to znamená, že hned teď můžete ušetřit kolem tisíce korun.“ V internetovém obchodě
zadavatele www.mediashop.cz však nelze ani jednu z těchto variant dohledat, produkty
označené jako Starlyf Fast Heater Basic a Starlyf Fast Heater Delux absentují, nalézá se
zde pouze produkt Starlyf Fast Heater, který disponuje termostatem. Zadavatel nikdy
neměl produkt ve verzi Basic k dispozici, nikdy jej neobjednal a nemohl jej tedy ani nabízet
k prodeji. U spotřebitelů byl tak záměrně vyvoláván dojem, že existuje jakási základní
varianta produktu ohřívač Starlyf Fast Heater (označená přívlastkem Basic), jenž funkcí
„automatický regulační termostat“ nedisponuje, kdy při včasném zavolání spotřebitel
dostává zdarma/navíc/GRATIS variantu „delux“ produktu ohřívač Starlyf Fast Heater
Delux s termostatem. Na spotřebitele byl tak záměrně vytvářen nátlak k obchodnímu
rozhodnutí, tedy aby okamžitě reagovali na inzerovanou nabídku, ihned zavolali na
uvedené telefonní číslo a získali za stejnou cenu vylepšenou verzi produktu, když ve
skutečnosti žádnou výhodu nezískávají, neboť je prodávána jedna jediná varianta
produktu, a to „Starlyf Fast Heater“, který sám o sobě disponuje termostatem. Takové
jednání bylo způsobilé podstatně ovlivnit ekonomické chování spotřebitele. II. Rada dle
ustanovení § 45 zákona č. 250/2016 Sb., ukládá pachateli Mediashop Holding GmbH,
sídlem Schwarzottstrasse 2a, A-2620 Neunkirchen, Austria, za spáchání uvedeného
přestupku trest ve formě napomenutí, kterým se pachatel výslovně upozorňuje na
důsledky svého protiprávního jednání, které mu hrozí v případě opakování výše
uvedeného protiprávního jednání, a to peněžitý trest. Pachateli je možné v budoucnu
uložit pokutu ve výši 5 000 000 Kč. III. V souladu s ustanovením § 95 odst. 1 zákona č.
250/2016 Sb. a § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb., ukládá Rada pachateli povinnost uhradit

paušální částku nákladů řízení ve výši 1 000 Kč na účet č. 3711-19223001/0710,
variabilní symbol 2017752. Úhrada nákladů je splatná do pěti pracovních dnů ode dne
doručení tohoto rozhodnutí.
11-0-0
20.
RRTV/2017/1042/rud:
CELMAR
MEDIA,
s.r.o./Active
POSTURE/teleshopping/BARRANDOV PLUS/25.9.2017/od 16:41:57 hodin - rozhodnutí
- 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 Sb., o regulaci
reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání (dále jen zákon č. 40/1995 Sb.), podle ustanovení § 2 odst. 1 písm.
b) téhož zákona a podle ustanovení § 5 odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně
spotřebitele, rozhodla v řízení o přestupku vedeném podle zákona č. 250/2016 Sb., o
odpovědnosti za přestupky a řízení o nich takto: I. Obviněná společnost CELMAR MEDIA
s.r.o., IČ: 02145669, sídlem v Praze, Rybná 716/24, PSČ 110 00, se uznává vinnou ze
spáchání přestupku dle § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 40/1995 Sb., kterého se dopustila
zadáním teleshoppingového spotu „Active POSTURE", který byl odvysílán dne 25. září
2017 v čase od 16:41:57 hodin do 16:56:57 hodin na programu BARRANDOV PLUS, a
který je nekalou obchodní praktikou podle zvláštního předpisu, tj. podle ustanovení § 5
odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, neboť v předmětném
teleshoppingu tvrdí, že “optimální účinky (nabízeného produktu Active POSTURE)
ukazují rozličné studie a potvrdilo je měření hustoty kostí před léčebnou kůrou a po ní”.
Žádné „rozličné studie“, které by popisovaly účinky bederního pásu Active POSTURE na
hustotu kostí a informace o „měření hustoty kostí před léčebnou kůrou a po ní“ nebyly
zadavatelem doloženy. Zadavatel tak v teleshoppingu záměrně uvádí nepravdivou
informaci, která může vést spotřebitele k rozhodnutí ohledně koupě, které by jinak
neučinil. Pokud by spotřebitel věděl, že účinky nabízeného produktu nebyly potvrzeny
žádnými studiemi ani měřeními, respektive pokud by věděl, že tvrzení o „rozličných
studiích“ a „měření kostí“, jsou nepravdivá, lze se domnívat, že by rozhodnutí o koupi
produktu neučinil. II. Za přestupek se pachateli v souladu s § 8a odst. 2 písm. b) a § 8a
odst. 6 písm. c) zákona č. 40/1995 Sb. ukládá pokuta ve výši 20 000,- Kč. Pokuta je
splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí na účet 375419223001/0710, variabilní symbol 20171042. III. V souladu s ustanovením § 95 odst. 1
zákona č. 250/2016, o odpovědnosti za přestupky, a § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb. uložila
Rada účastníku řízení povinnost uhradit paušální částku nákladů řízení ve výši 1.000,Kč (slovy jedentisíckorun) na účet č. 3711- 19223001/0710, variabilní symbol 20171042,
úhrada nákladů je splatná do pěti pracovních dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí.
7-0-0
21. RRTV/2018/389/kus: Nataša Pštrossová Videostudio Fonka/Televize Fonka porušení § 31 odst. 2 zák. č. 231/2001 Sb. - rozhodnutí
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v
rámci své působnosti dané § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů a podle ustanovení § 86
odst. 1 písm. h) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich,
vydala dne 14. srpna 2018 toto usnesení: Rada zastavuje řízení o přestupku vedené s
provozovatelem Nataša Pštrossová, bytem Příbram, Brodská 90, PSČ 261 01 (obchodní
firma Nataša Pštrossová Videostudio Fonka, IČ 14770423) pro porušení ustanovení § 31
odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil odvysíláním programové smyčky dne
15. února 2018 na programu Televize Fonka (TVF), která zahrnovala reportáž nazvanou
„Zastupitelé budou jednat o výpovědi z nájmu prodejny BEKR“, jež nabídla pouze
jednostranný pohled na kontroverzi týkající se dané výpovědi z nájmu a tím neposkytla
objektivní a vyvážené informace nezbytné pro svobodné vytváření názorů, neboť nedošlo
k dostatečnému naplnění podmínek stanovených v ustanovení § 59 odst. 1 zákona č.
231/2001 Sb.

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 Nataša Pštrossová, bytem
Příbram, Brodská 90, PSČ 261 01 (obchodní firma Nataša Pštrossová Videostudio
Fonka, IČ 14770423), na porušení ustanovení § 31 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb.,
kterého se dopustil odvysíláním programové smyčky dne 15. února 2018 na programu
Televize Fonka (TVF), která zahrnovala reportáž nazvanou „Zastupitelé budou jednat o
výpovědi z nájmu prodejny BEKR“, jež nabídla pouze jednostranný pohled na kontroverzi
týkající se dané výpovědi z nájmu a tím neposkytla objektivní a vyvážené informace
nezbytné pro svobodné vytváření názorů. Ačkoliv jednatelka firmy dostala v rámci
reportáže bezprecedentní prostor pro prezentaci svého postoje, stanovisko města
Příbrami zůstalo zcela opominuto. Reportér se zároveň v rámci příspěvku nepokusil ověřit
jednatelkou uvedená tvrzení (týkající se zejména výhrad hasičů a nabídky jiného
prostoru). Reportáž tak neobsáhla dostatečnou škálu informací, na jejichž základě by si
divák mohl na problematiku utvořit vlastní názor nezávislý na intenci autora reportáže,
čímž rezignovala na neutrální a nestranný redakční přístup. Rada stanovuje lhůtu k
nápravě 15 dní ode dne doručení upozornění.
11-0-0
22. RRTV/2018/553/rud: ČESKÁ TELEVIZE/vysílání před volbami do Poslanecké
sněmovny 2017/klíč pro zvaní hostů - VYSVĚTLENÍ
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele vysílání Česká televize, IČ:
00027383, sídlem Kavčí hory, Praha 4, PSČ 14070, z jakých důvodů zvolil výrazně jiný
přístup ke zvaní zástupců politických stran a hnutí do debatních pořadů s předvolební
dramaturgií před volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v říjnu
2017, konkrétně do cyklu 14 Předvolebních debat na ČT24, do Superdebaty a do
předvolebních vydání cyklu Politické spektrum, u prvních deseti subjektů podle výsledků
výzkumů volebního potenciálu stran a hnutí, které dostaly prostor v každé ze 14
Předvolebních debat a v Superdebatě, a u ostatních subjektů v pořadí, které dostaly
prostor vždy v jediném ze čtyř předvolebních debatních vydání cyklického pořadu
Politické spektrum.
11-0-0
23. RRTV/2018/554/rud: ČESKÁ TELEVIZE/ČT1/Události, reportáž Výpovědi v kauze
nákupu letounů CASA/17.10.2017/od 19:00 hodin - VYSVĚTLENÍ
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele vysílání Česká televize, IČ:
00027383, sídlem Kavčí hory, Praha 4, PSČ 14070, z jakých důvodů v reportáži Výpovědi
v kauze nákupu letounů CASA, která byla součástí pořadu Události vysílaného dne 17.
října 2017 od 19:00 hodin na programu ČT1, nebyla uvedena stranická příslušnost bývalé
ministryně obrany Vlasty Parkanové, a to v kontextu uvádění stranické příslušnosti
politiků v podobných případech v předvolebním období.
10-0-1
24. RRTV/2018/551/rud: Barrandov Televizní Studio a.s./Televize Barrandov/Duel
Jaromíra Soukupa, Duel Jaromíra Soukupa Speciál/29.8.-19.10.2017/kritéria pro výběr
hostů - VYSVĚTLENÍ
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele Barrandov Televizní Studio
a.s., IČ 41693311, sídlem Kříženeckého náměstí 322/5, Praha 5, PSČ 152 00, na základě
jakých kritérií byli zváni představitelé politických uskupení kandidujících ve volbách do
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v roce 2017 do jednotlivých vydání pořadů Duel
Jaromíra Soukupa a Duel Jaromíra Soukupa – SPECIÁL vysílaných v období od 29.
srpna 2017 do 19. října 2017 na programu Televize Barrandov.
11-0-0

25. RRTV/2018/545/kus: TV Nova s.r.o. - Střepiny - Víceletá gymnázia - vysvětlení
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele TV NOVA s.r.o., IČ
45800456, sídlem Kříženeckého nám. 1078/5, Praha 5, PSČ 15200, k obsahu reportáže
Víceletá gymnázia odvysílané v rámci pořadu Střepiny, dne 18. března 2018 od 21.25
hodin na programu NOVA, konkrétně z jakého důvodu nebyla v reportáži zastoupena
relevantní názorová protistrana, např. zástupce víceletých gymnázií, a dále z jakých
konkrétních zdrojů vycházelo tvrzení, že v České republice jsou nyní skoro 4 stovky
víceletých gymnázií, a dále tvrzení, že na víceleté gymnázium zamíří každoročně skoro
každý 3. páťák.
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 spočívajícího v odvysílání reportáže s názvem Víceletá gymnázia v
rámci pořadu Střepiny dne 18. března 2018 od 21:25 hod na programu NOVA, že věc
odkládá.
11-0-0
26. RRTV/2018/639/rud: DOCENDO s.r.o./Rebel/IQ Kvíz/26.2.2018/od 23:45 hodin VYSVĚTLENÍ
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením zadavatele teleshoppingové bloku
společnost DOCENDO s.r.o., IČ: 04959221, se sídlem Podlišovská 1284, Praha 9, PSČ
19800, souvisejícím s teleshoppingem IQ kvíz, odvysílaným 26. 2. 2018 od 23:45 hodin
na programu Rebel: 1) Proč podmínky na webu www.iqkviz.cz nehovoří o maximální
délce hovoru na speciálně zpoplatněnou linku 909 900 700, když je tato informace
prezentována divákům v textovém kraulu na obrazovce v průběhu vysílání; 2) Co
znamená následující text přítomný v textovém kraulu na obrazovce: „Zamíchej znaky ve
větě “IQkvíz nás baví“, potom uplatni Caesarovu šifru, odečti od čísla (pozn.: následuje
třicetimístné číslo, které je díky kombinaci pohybujícího se malého textu a kvality
záznamu špatně čitelné) dekomprimuj Ceasarovou šifrou a uspořádej znaky.“ 3) Jak
dlouho trvá přepojení do studia v průběhu tzv. rychlého přepojování. Moderátorka v čase
00:18:52 hod uvedla: „Ještě navíc teď máte rychle přepojování, takže je tady jistota toho,
že vytočíte číslo a než napočítáte do deseti, vždycky to takhle říkám, tak jdete za mnou
do studia.“ V podmínkách na webu je přitom uvedeno, že z technologických důvodů není
možné spojit do studia volání v délce řádů vteřin.
11-0-0
27. RRTV/2018/357/kus: Mediální gramotnost 2017
- Rada se seznámila s podanými vysvětleními poskytovatelů audiovizuálních mediálních
služeb na vyžádání v souvislosti s přijatými opatřeními na podporu mediální gramotnosti
za rok 2017 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 Město Albrechtice, IČ: 00296228, se sídlem Nám. ČSA 27/10, 793 95
Město Albrechtice, 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, 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.
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 ORLICKO Media s.r.o., IČ: 04095766, se sídlem Na Štěpnici 1272, 562
06, Ústí nad Orlicí, 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, 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.
11-0-0
28. RRTV/2018/717/chu: Informace o nepodání projektu do programu Éta TAČR
- Rada se seznámila s oznámením Mgr. Zdeňka Slobody, že projekt Katedry mediálních
a kulturálních studií a žurnalistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci,
týkající se vývoje systému testování mediální a digitální/informační gramotnosti, nebyl v
rámci výzvy programu Éta TAČR podán.
11-0-0
29. RRTV/2018/746/loj: Novinky v mediálním sektoru 2Q 2018
- Rada se seznámila s přehledem vývojem evropského mediálního prostoru za druhé
čtvrtletí kalendářního roku 2018.
10-0-0
30. RRTV/2018/747/loj: Media nations 2018 UK
- Rada se seznámila s obsahem zprávy Ofcom "Media nations 2018".
10-0-0
31. RRTV/2018/714/chr: TV Šumperk, z.s./TV Šumperk/zápis do Evidence
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti podle
ustanovení § 4 odst. 2 písm. a) a § 5 odst. 3 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních
mediálních službách na vyžádání, a podle ustanovení § 158 odst. 1 zákona č. 500/2004
Sb., správního řádu, vydává na základě písemného oznámení poskytovatele TV
Šumperk, z.s. ze dne 30. června 2018, doručeného Radě dne 2. července 2018, toto
potvrzení: Poskytovatel TV Šumperk, z.s., IČ 072 18 711, se sídlem v Šumperku,
Šmeralova 766/4, PSČ 787 01, byl dne 14. srpna 2018 zapsán do Evidence poskytovatelů
audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání ve smyslu ustanovení § 5 zákona č.
132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání; audiovizuální
mediální služba na vyžádání je poskytována ode dne 1. dubna 2018 pod názvem TV
Šumperk, umístěná na internetové adrese www.sumperktv.cz.
10-0-0
32. RRTV/2018/752/kus: AIDEM Vyšší odborná škola televizní Brno a.s. - zápis do
Evidence poskytovatelů AVMSnV
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti podle
ustanovení § 4 odst. 2 písm. a) a § 5 odst. 3 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních
mediálních službách na vyžádání, a podle ustanovení § 158 odst. 1 zákona č. 500/2004
Sb., správního řádu, vydává na základě písemného oznámení poskytovatele, ze dne 6.
srpna 2018, doručeného Radě dne 7. srpna 2018, toto potvrzení: Poskytovatel AIDEM

Vyšší odborná škola televizní Brno a.s., IČ: 27695964, se sídlem Vídeňská 51/122, 619
00 Brno, byl dne 14. srpna 2018 zapsán do Evidence poskytovatelů audiovizuálních
mediálních služeb na vyžádání ve smyslu ustanovení § 5 zákona č. 132/2010 Sb., o
audiovizuálních mediálních službách na vyžádání; audiovizuální mediální služba na
vyžádání je poskytována ode dne 1. srpna 2018 pod názvem B-TV, umístěná na
internetové adrese http://www.b-tv.cz.
11-0-0
33. RRTV/2018/744/tic: Screening AVMSnV květen 2018
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila se zprávou o kontrole
audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání prostřednictvím screeningu za období
květen 2018, která pokrývala následující služby těchto poskytovatelů: Ing. Jaroslav
Malatinec / www.ekucharka.net; Statutární město Hradec Králové / www.hkhit.org;
Seznam.cz, a.s. / video.novinky.cz, www.prozeny.cz/video, video.super.cz; Oldřich Bíla –
T I R I S / www.tv-hradec.cz, www.tv-internet.cz; Spolek pro občanskou informovanost /
www.tvpraha7.cz; Sni s.r.o. / www.tvstav.cz.
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 Seznam.cz,
a.s., IČ 26168685, sídlem Radlická 3294/10, Praha 5, PSČ 150 00, o podání vysvětlení,
zda je přístup ke službě VIDEO PROZENY.CZ, umístěné na internetové adrese
www.prozeny.cz/video, dočasně nefunkční, či zda bylo poskytování služby ukončeno.
Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení výzvy.
11-0-0
34. RRTV/2018/753/kus: Bydžov s.r.o. - ukončení poskytování AVMSnV + VČTV s.r.o. vysvětlení - neoznámení poskytování
- Rada bere na vědomí ukončení poskytování služby dostupné na adrese www.vctv.cz
poskytovatele Bydžov s.r.o., IČ: 25961071, se sídlem Třída B. Smetany 1192, 504 01
Nový Bydžov.
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 společnost VČTV s.r.o., IČ: 288 46 907, se sídlem Semtín 80, 533 53
Pardubice o podání vysvětlení, z jakého důvodu neoznámila Radě poskytování
audiovizuální mediální služby na vyžádání, dostupné na internetové adrese
www.vzpravy.cz. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 20 dní ode dne doručení této
výzvy.
11-0-0
35. RRTV/2018/756/nej: Souhrn podání týkajících se televizního vysílání
- Rada se seznámila s těmito podáními, týkajícími se televizního vysílání, a zaslanými v
období od 10. 7. do 7. 8. 2018 (celkem 27): Česká televize – ČT24, pořad Interview ČT24,
údajná nevyváženost; Barrandov Televizní Studio a.s. – Kino Barrandov – KlenotTV;
Česká televize – údajná nevyváženost zpravodajství o Francii a o brněnské mešitě;
Česká televize – ČT1, Události, 11. – 12. 7. 2018, 19:00 hodin, údajná neobjektivita; FTV
Prima, spol. s r. o. – Prima, Velké zprávy, 10. 7. 2018, údajně manipul. reportáž; 6) Česká
televize – ČT24, 11. – 12. 7. 2018, přenos jednání poslanecké sněmovny; FTV Prima,
spol. s r.o. – Prima COOL, 14. 7. 2018, nevhodné upoutávky; DONEAL, s.r.o. – JOJ
Cinema, Slunce, seno, erotika, 2. 7. 2018, 18:15 hodin; Česká televize – ČT4, komentář
J. Bosáka při finálovém ceremoniálu MS ve fotbalu; Česká televize – pořady o alternativní
medicíně; Česká televize – ČT24, Náš Karel IV., díl Víra, duchovní svět, 21. 7. 2018;

Česká televize / ČT1 – Reportéři ČT, Agrofert, 2. 7. 2018 od 21:42 hod; Barrandov
Televizní Studio a.s. – BARRANDOV PLUS – 12 let v řetězech, 14. 7. 2018; CET 21 spol.
s r.o. – Nova, Dannyho parťáci, hlasitost reklam; DONEAL, s.r.o. – JOJ Cinema,
vulgarismy; Barrandov televizní studio, a. s. – Televize Barrandov, neidentifikovaná
reklama; EU Sport a.s. – Eurosport, údajné porušení zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci
reklamy; AMC Networks Central Europe s.r.o. – AMC CHANNEL HUNGARY, násilný
pořad; TUTY Broadcasting, a.s. – TUTY, údajně nevodné video.
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 výběrem respondentů v pořadu Interview ČT24 za
období uplynulých 6 měsíců, že věc odkládá.
10-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) coby ústřední správní úřad v
rámci své působnosti dané § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen
„zákon č. 231/2001 Sb.“), v souladu s ustanovením § 78 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb.,
zákona o přestupcích a řízeních o nich (dále jen „zákon č. 250/2016 Sb.“) rozhodla zahájit
s provozovatelem Barrandov Televizní Studio a.s., IČ 41693311, sídlem Kříženeckého
nám. 322, Praha 5, PSČ 152 00, řízení o přestupku z moci úřední pro možné porušení §
48 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit odvysíláním
teleshoppingu Klenot TV dne 18. července 2018 od 12:15 hodin na programu Kino
Barrandov, neboť v teleshoppingu prohlašuje, že výrobek „Terapeutický prsten dr. Woo“
(prezentovaný v čase mezi 13:31 – 14:10 hodin) může odstranit rozličné tělesné i duševní
choroby. Moderátorka prezentuje prsten slovy: „„Je to revoluce ve vědě.“ „My nemusíme
mít bolesti v dnešní době, to je něco starého.“ „Je to nejlepší řešení na bolení hlavy.“ „Má
to stejné účinky akupunktury, jako jehly.“ „To není zázrak, to je medicína, to je věda.“
Údajné léčivé účinky prstenu jsou i jinak neustále zdůrazňovány, resp. jsou prezentovány
jako zásadní důvod k nákupu prstenu. Sloganem „Jaká je cena vašeho zdraví“ naznačuje
spotřebitelům jednoznačně, že si kupují produkt, který jim zajistí zdraví. Takový postup
může spotřebitele přimět učinit rozhodnutí (nákup produktu), které by za běžných
okolností neučinili. Důsledkem může být případné ohrožení zdraví spotřebitelů, kteří
mohou na základě daných informací zanedbat péči o své zdraví, resp. mohou lékařskou
péči nahradit koupí daného produktu. To hrozí především u zranitelných skupin
spotřebitelů, především starších osob, na které sdělení (vzhledem k nemocem, o kterých
hovoří) primárně cílí.
11-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) coby ústřední správní úřad v
rámci své kompetence dané ustanovením § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci
reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání, ve znění platných předpisů (dále jen „zákon č. 40/ 1995 Sb.), v
souladu s ustanovením § 78 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., zákona o přestupcích a
řízeních o nich (dále jen „zákon č. 250/2016 Sb.“) rozhodla zahájit se zadavatelem
obchodního sdělení, společností Central European Stone Trade Enterprises Kft., sídlem
1012 Budapest, Márvány u. 17, pobočka 3300 Eger, Kistályai út 34, IČ 01-09-170422,
(dále „obviněný“), řízení o přestupku z moci úřední pro možné porušení § 2 odst. 1 písm.
b) zákona č. 40/1995 Sb., kterého se mohl dopustit zadáním reklamy, respektive
teleshoppingu Klenot TV vysílaného dne 18. července 2018 od 12:15 hodin na programu
Kino Barrandov a který může být nekalou obchodní praktikou podle zvláštního předpisu,
tj. podle ustanovení § 4 odst. 3 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, respektive

písm. p) Přílohy 1 k tomuto zákonu, neboť v teleshoppingu nepravdivě prohlašuje, že
výrobek „Terapeutický prsten dr. Woo“ (prezentovaný v čase mezi 13:31 – 14:10 hodin)
může vyléčit rozličné tělesné i duševní choroby. Moderátorka prezentuje prsten slovy:
„„Je to revoluce ve vědě.“ „My nemusíme mít bolesti v dnešní době, to je něco starého.“
„Je to nejlepší řešení na bolení hlavy.“ „Má to stejné účinky akupunktury, jako jehly.“ „To
není zázrak, to je medicína, to je věda.“ Údajné léčivé účinky prstenu jsou i jinak neustále
zdůrazňovány, resp. jsou prezentovány jako zásadní důvod k nákupu prstenu. Sloganem
„Jaká je cena vašeho zdraví“ naznačuje spotřebitelům jednoznačně, že si kupují produkt,
který jim zajistí zdraví. Takový postup může spotřebitele přimět učinit rozhodnutí (nákup
produktu), které by za běžných okolností neučinili. Důsledkem může být i případné
ohrožení zdraví spotřebitelů, kteří mohou na základě daných informací zanedbat péči o
své zdraví. To hrozí především u zranitelných skupin spotřebitelů, především starších
osob, na které sdělení (vzhledem k nemocem, o kterých hovoří) primárně cílí.
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 neodvysíláním informací ohledně brněnské mešity,
resp. nepokojů ve Francii, ve zpravodajství ČT, 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 zpravodajských příspěvků o jednání
sněmovny v pořadu Události na programu ČT1 ve dnech 11. a 12. července 2018, 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 reportáže "Spor o video neziskovky,
obhajuje no-go zónu nebo běžnou čtvrť?" v pořadu Velké zprávy dne 10. 7. 2018 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 přenosu jednání sněmovny ve dnech 11. a
12. 7. 2018 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 upoutávek na programu Prima COOL dne
14. 7. 2018, 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 filmu Slunce, seno, erotika na programu
JOJ Cinema dne 2. 7. 2018 od 18:15 hodin, že věc odkládá.
11-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v
rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen
zákon č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci
možného přestupku spáchaného odvysíláním komentáře při závěrečném ceremoniálu
MS v kopané 2018 na programu ČT sport, 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 příspěvků o alternativní medicíně v
pořadech České televize 168 hodin dne 20. 5. 2018 a Studio 6 dne 22. 5. 2018 v
návaznosti na pořad Infiltrace ze dne 21. 5. 2018, a v pořadu Reportéři ČT dne 18. 6.
2018, 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 Náš Karel IV. dne 21. 7. 2018 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 reportáže Spor pod komínem Agrofertu v
pořadu Reportéři ČT, 2. 7. 2018 od 21:42 hodin na programu ČT1, že věc odkládá.
11-0-0
- 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 12 let v
řetězech 14. 7. 2018 od 20:20 hodin na programu BARRANDOV PLUS, že věc odkládá.

11-0-0
- 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 hladinou hlasitosti obchodních
sdělení vložených do pořadu Dannyho parťáci 2, odvysílaného dne 13. 7. 2018 od 22:30
hodin na programu Nova, že věc odkládá.
11-0-0
36. RRTV/2018/755/chu: Souhrn podání 13/2018 II
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s následujícími podáními k
obsahu televizního vysílání doručenými od 24. července 2018 do 6. srpna 2018: Česká
televize / ČT2 a ČT24 - Krvavý mír a Události, komentáře; Česká televize / ČT1 a ČT24
- Branky, body, vteřiny.
11-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v
rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen
zákon č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci
možného přestupku spáchaného odvysíláním pořadů Krvavý mír na programu ČT2 dne
30. července 2018 od 20:00 hodin a Události, komentáře na programu ČT24 dne 30.
července 2018 od 22:00 hodin, že věc odkládá.
11-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v
rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen
zákon č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci
možného přestupku spáchaného odvysíláním pořadů Branky, body, vteřiny na
programech ČT1 a ČT24 dne 29. července 2018 od 19:45 hodin a 30. července 2018
19:50 hodin, že věc odkládá.
11-0-0
37. RRTV/2018/762/vop: Různí provozovatelé / Souhrn podání 13/2018 rozhlas
- Rada se seznámila se stížností (č. j. RRTV/14828/2018-vra) na odvysílání informace,
že k politickým procesům u nás v 50. letech přispěla hybridní válka mezi Západem a
Východem, která zazněla dne 21. 7. 2018 v čase 21:38:04 – 21:39:03 na programu ČRo
Dvojka; a s korespondencí (č. j. RRTV/14985/2018-vac a RRTV/15055/2018-vac)
posluchačů, kteří vyjadřují svou podporu stanici Vltava.
10-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v
rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen
zákon č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci
možného přestupku odvysílání neobjektivního vyjádření na programu ČRo Dvojka dne
21. července v čase 21:38:04 – 21:39:03 (č. j. RRTV/14828/2018-vra), že věc odkládá.
11-0-0
38. RRTV/2018/161/zab: Licenční řízení/RV/Mokrá 2 89,2 MHz / 50 W - udělení licence
- Rada uděluje společnosti AZ Rádio, s.r.o. podle § 18 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k
provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů se souborem technických

parametrů Mokrá 2 89,2 MHz / 50 W, pro program Hitradio City, nejdéle však do 10. října
2025 a zamítá žádost druhého žadatele.
10-0-1
39. RRTV/2018/579/zab: ORLICKO Media s.r.o./Radio Orlicko/RV/změna licence § 21
odst. 1 písm b) - Ústí nad Orlicí 95,5 MHz / 200 W - změna stanoviště a výkonu předběžná koordinace
- Rada se seznámila s předběžnou koordinací o stanovení počtu obyvatel ČR pokrytých
signálem a územního rozsahu vysílání před změnou a po změně stanoviště, snížení
ERPmax a snížení výšky anténního systému nad zemí VKV kmitočtu Ústí nad Orlicí 95,5
MHz / 200 W, souřadnice WGS 84: 16 24 26 / 49 58 20 na stanoviště Ústí nad Orlicí 95,5
2 MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 16 22 29 / 49 57 36.
11-0-0
40. RRTV/2018/517/zab: Route Radio s.r.o./Rádio Dálnice/RV/změna licence § 21 odst. 1
písm b) - Humpolec východ 91,7 MHz / 50 W na Pelhřimov 91,7 MHz / 50 W- změna
stanoviště - předběžná koordinace
- Rada se seznámila s předběžnou koordinací o stanovení počtu obyvatel ČR pokrytých
signálem a územního rozsahu vysílání před změnou a po změně stanoviště VKV kmitočtu
Humpolec východ 91,7 MHz / 50 W souřadnice WGS 84: 15 25 51 / 49 31 02 na stanoviště
Pelhřimov 2 91,7 MHz / 50 W souřadnice WGS 84: 15 12 59 / 49 26 16.
11-0-0
41. RRTV/2017/1148/zab: HAMCO, s.r.o./Radio Haná okruh SkyRock/RV/Kroměříž 99,9
MHz / 50 W vázaný ke kmitočtu Olomouc 100 MHz / 150 W - žádost o přidělení kmitočtu
- rozhodnutí
- Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21 odst.
3 zákona č. 231/2001 Sb. a s § 51, odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, přijala
ve věci žádosti provozovatele HAMCO s.r.o. IČ: 476 68 962 se sídlem Olomouc,
Blažejské náměstí 97/7, PSČ 779 00, o změnu skutečností uvedených v žádosti o licenci
k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu RADIO HANÁ
okruh SkyRock (licence Ru/101/01), spočívající ve změně souboru technických
parametrů licence a územního rozsahu vysílání, a to přidělením kmitočtu Kroměříž město
99,9 MHz / 50 W, toto rozhodnutí: Rada vyhodnotila změnu územního rozsahu vysílání,
ke kterému by došlo přidělením souboru technických parametrů Kroměříž město 99,9
MHz / 50 W jako změnu, se kterou podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. b) zákona č.
231/2001 Sb. nelze vyslovit souhlas, jelikož by taková změna souboru technických
parametrů de facto představovala novou licenci. Rada zamítá žádost provozovatele
HAMCO s.r.o. IČ: 476 68 962 se sídlem Olomouc, Blažejské náměstí 97/7, PSČ 779 00,
o změnu skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání
prostřednictvím vysílačů programu RADIO HANÁ okruh SkyRock (licence Ru/101/01),
spočívající ve změně souboru technických parametrů licence a územního rozsahu
vysílání, a to přidělením kmitočtu Kroměříž město 99,9 MHz / 50 W.
11-0-0
42. RRTV/2018/715/str: Gama media, s.r.o./Rock Radio/RV/prodloužení licence (sp. zn.
2012/449/zab) - rozhodnutí
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) podle ustanovení § 5 písm.
b) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání (dále jen
„zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb.
správního řádu, vydává toto rozhodnutí: Rada podle ustanovení § 12 odst. 8 zákona č.
231/2001 Sb. prodlužuje provozovateli Gama media, s.r.o., IČ: 250 28 499, se sídlem
Bělehradská 360/6, PSČ 434 01 Most, dobu platnosti licence udělené rozhodnutím Rady
sp. zn. 2012/449/zab ze dne 19.2.2013 k rozhlasovému vysílání programu Rock Radio
prostřednictvím vysílačů na kmitočtu Liberec-Vratislavice 90,3 MHz / 0,2 kW do 10. října
2025.

11-0-0
43. RRTV/2018/278/zab: Vyhlášení licenčního řízení se soubory technických parametrů
Jihlava 96,2 MHz / 50 W a Liberec 94,1 MHz / 200 W
- Rada vyhlašuje licenční řízení k provozování rozhlasového vysílání šířeného
prostřednictvím vysílačů se soubory technických parametrů Jihlava Holý Vrch 96,2 MHz
/ 50 W, souřadnice WGS 84: 15 36 56 / 49 21 26 a Liberec město I 94,1 MHz / 200 W,
souřadnice WGS 84: 15 03 01 / 50 45 54 se lhůtou pro doručení žádostí do 25. září 2018.
11-0-0
44. RRTV/2018/761/hak: MAX LOYD, s.r.o. / DANCE RADIO, 2.7. 2018, 00:00 - 24:00 hodin,
analýza
- Rada se seznámila s analýzou programu DANCE RADIO provozovatele MAX LOYD,
s.r.o., z pondělí 2. 7. 2018 od 00:00 do 24:00 hodin a shledala, že vysílání bylo v souladu
se zákonem o rozhlasovém a televizním vysílání a v souladu s platnými licenčními
podmínkami
11-0-0
45. RRTV/2018/760/hak: RTV Cheb, s.r.o. / Rádio BLANÍK, RÁDIO EGRENSIS, 26.7. 2018,
00:00 - 24:00 hodin, analýza
- Rada se seznámila s analýzou programu RÁDIO EGRENSIS / Rádio BLANÍK
provozovatele RTV Cheb, s. r.o. ze čtvrtka 26. 7. 2018 od 00:00 do 24:00 hodin a
shledala, že vysílání bylo v souladu se zákonem o rozhlasovém a televizním vysílání a v
souladu s platnými licenčními podmínkami.
11-0-0
46. RRTV/2018/434/blu: Český rozhlas/Český rozhlas Radiožurnál /RV/zastavení řízení o
přestupku a upozornění na porušení zákona
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání coby ústřední správní úřad v rámci své
působnosti dané § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání a o změně dalších zákonů a podle ustanovení § 86 odst. 1 písm. h)
zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, vydává toto
usnesení: Rada zastavuje řízení o přestupku s obviněným provozovatelem Český
rozhlas, IČ 45245053, sídlem Vinohradská 12, PSČ 120 99, Praha 2, pro možné porušení
ustanovení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., jehož se mohl dopustit odvysíláním série
zpravodajských příspěvků ze dne 28. listopadu 2017 v časech 7:00:52 – 7:02:01, 8:00:53
– 8:01:50, 9:00:51 – 9:02:00, 12:01:05 – 12:02:07 a 18:01:48 – 18:02:53 hodin a pořadu
Dvacet minut Radiožurnálu odvysílaném dne 28. listopadu 2017 v čase 17:05:36 –
17:23:59 hodin, neboť nebyla splněna podmínka předchozího typově shodného
upozornění na porušení zákona dle ustanovení § 59 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb.
9-0-1
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) 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 Český rozhlas, IČ
45245053, sídlem Vinohradská 12, PSČ 120 99, Praha 2, na porušení ustanovení § 31
odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil odvysíláním série zpravodajských
příspěvků ze dne 28. listopadu 2017 v časech 7:00:52 – 7:02:01, 8:00:53 – 8:01:50,
9:00:51 – 9:02:00, 12:01:05 – 12:02:07 a 18:01:48 – 18:02:53 hodin a pořadu Dvacet
minut Radiožurnálu odvysílaném dne 28. listopadu 2017 v čase 17:05:36 – 17:23:59
hodin, které se zabývaly obhospodařováním pozemků s neznámým majitelem, kdy v
těchto příspěvcích a pořadu došlo k nedostatečně objektivní prezentaci problematiky
pobírání dotací na hospodaření na pozemcích bez právního důvodu. Rada stanovuje
lhůtu k nápravě 7 dnů od doručení upozornění.
9-0-1

47. RRTV/2018/758/blu: Různí provozovatelé/rozhlasové vysílání; analýza obchodních
sdělení na potraviny, doplňky stravy, léky a na loterie a jiné podobné hry / zasedání
13/2018
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s analýzami obchodních sdělení
odvysílaných provozovateli Radio Contact Liberec spol. s r.o. (program Radio Contact
Liberec; Liberec 101,4 MHz) dne 1. srpna 2018, PS KŘÍDLA, s.r.o. (program Rádio
PETROV; Jihlava-Bedřichov 98,0 MHz) dne 1. srpna 2018, JUKE BOX, spol. s r. o.
(program Radio Čas Rock; Ostrava město 99,9 MHz) dne 1. srpna 2018, Frekvence 1,
a.s. (program FREKVENCE 1; Plzeň 104,1 MHz) dne 1. srpna 2018, MEDIA BOHEMIA
a.s. (program Hitrádio Faktor; České Budějovice 104,3 MHz) dne 1. srpna 2018, RADIO
UNITED BROADCASTING s.r.o. (program Radio Spin; Praha 96,2 MHz) dne 1. srpna
2018 a RADIO UNITED BROADCASTING s. r. o. (program Radio Beat; Hradec Králové
94,9 MHz) dne 1. srpna 2018.
11-0-0
48. RRTV/2018/634/blu: MEDIA BOHEMIA a.s./Hitrádio Faktor/RV/podnět na možné
skryté obchodní sdělení
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s podnětem č.j.
RRTV/11857/2018-vra na možné porušení ustanovení § 48 odst. 1 písm. h) zákona č.
231/2001 Sb.
11-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání žádá provozovatele MEDIA BOHEMIA a.s., IČ:
26765586, se sídlem Koperníkova 794/6, PSČ 120 00 Praha, o vysvětlení, proč v rámci
vysílání programu Hitrádio Faktor (licence č.j. Ru/20/00) ve dnech 23. a 24. května 2018
došlo v rámci zpravodajství a moderátorských vstupů k opakovanému zmiňování serveru
bezrealitky.cz, kdy by se mohlo jednat o porušení ustanovení § 48 odst. 1 písm. h) zákona
č. 231/2001 Sb., podle kterého provozovatelé vysílání nesmějí zařazovat do vysílání
skrytá obchodní sdělení.
11-0-0
49. RRTV/2018/649/blu: RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o./KISS/RV/ výpočet
pokrytí obyvatel České republiky rozhlasovým vysíláním
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s odpovědí Českého
telekomunikačního úřadu (č.j. RRTV/14964/2018) ve věci výpočtu pokrytí obyvatel České
republiky signálem rozhlasového vysílání programové sítě „KISS“ provozovatele RADIO
UNITED BROADCASTING s.r.o.
11-0-0
50. RRTV/2018/620/zab: Informace o udělení krátkodobého oprávnění k využívání
rádiových kmitočtů rozhlasové služby
- Rada se seznámila s informacemi Českého telekomunikačního úřadu o vydání
krátkodobých oprávnění k využívání rádiových kmitočtů rozhlasové služby na provoz VKV
vysílačů.
11-0-0
51. RRTV/2018/540/fia: Meridi s.r.o. /TV /Regionální televize JIŽNÍ ČECHY /pozemní
vysílače - ukončení vysílání programu v lokalitě Lipno, Vítkův kámen, 29. kanál, k 30.
dubnu 2018; Český telekomunikační úřad a České Radiokomunikace a.s. – vyjádření
- Rada se seznámila s podáním, č.j.: RRTV/14311/2018-vra, ze dne 17. července 2018,
který provozovatel, společnost Meridi s.r.o., IČ: 281 47 324 se sídlem Senovážné nám.
248/2, České Budějovice 6, 370 01 České Budějovice, (licence, č.j.: FIA/1254/2014, sp.
zn.: 2014/167/Fia/Mer, ze dne 1. dubna 2014), zaslal Radě, jako přílohu k oznámení č.j.:
RRTV/11490/2018-vra, ze dne 22. května 2018, o ukončení vysílání programu Regionální
televize JIŽNÍ ČECHY, v důsledku výpovědi smlouvy ze strany společnosti České

Radiokomunikace a.s., v souvislosti s přechodem na DVB-T2, v územním rozsahu Lipno,
Vítkův kámen, 29. kanál, k 30. dubnu 2018.
11-0-0
- Rada se seznámila s vyjádřením, č.j.: RRTV/14791/2018-vra, ze dne 19. července
2018, Českého telekomunikačního úřadu k ukončení vysílání programu Regionální
televize JIŽNÍ ČECHY, provozovatele vysílání, společnosti Meridi s.r.o., IČ: 281 47 324
se sídlem Senovážné nám. 248/2, České Budějovice 6, 370 01 České Budějovice,
(licence, č.j.: FIA/1254/2014, sp. zn.: 2014/167/Fia/Mer, ze dne 1. dubna 2014), v
územním rozsahu Lipno, Vítkův kámen, 29. kanál, k 30. dubnu 2018.
11-0-0
- Rada se seznámila s vyjádřením, č.j.: RRTV/15025/2018-vac, ze dne 31. července
2018, Českých Radiokomunikací a.s., k ukončení vysílání programu Regionální televize
JIŽNÍ ČECHY, provozovatele vysílání, společnosti Meridi s.r.o., IČ: 281 47 324 se sídlem
Senovážné nám. 248/2, České Budějovice 6, 370 01 České Budějovice, (licence, č.j.:
FIA/1254/2014, sp. zn.: 2014/167/Fia/Mer, ze dne 1. dubna 2014), v územním rozsahu
Lipno, Vítkův kámen, 29. kanál, k 30. dubnu 2018.
11-0-0
- Rada vyzývá provozovatele vysílání, společnost Meridi s.r.o., IČ: 281 47 324, se sídlem
Senovážné nám. 248/2, České Budějovice 6, 370 01 České Budějovice, licence, č.j.:
FIA/1254/2014, sp. zn.: 2014/167/Fia/Mer, ze dne 1. dubna 2014, k podání žádosti dle
ust. § 21 odst. 1, písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., o udělení souhlasu se změnou
územního rozsahu vysílání, která podléhá úhradě správního poplatku ve výši 20 000,- Kč
za přijetí žádosti, dle položky 67, písm. d) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.
11-0-0
52. RRTV/2018/720/fia: S&P Broadcasting a.s. /TV /Kutil TV /televizní vysílání
prostřednictvím zvláštních přenosových systémů /změna označení názvu programu a
licenčních podmínek - předchozí souhlas
- Rada uděluje provozovateli, společnosti S&P Broadcasting a.s., IČ 041 17 310, se
sídlem Poděbradská 786/65a, Hloubětín, 198 00 Praha 9, souhlas se změnou skutečností
uvedených v žádosti o licenci, č. j.: RRTV/13745/2017-smu, sp. zn.:
RRTV/2017/777/smu, ze dne 26. září 2017, podle § 21 odst. 1 písm. a), d) zákona č.
231/2001 Sb., spočívající ve změně: a) označení názvu programu z Kutil TV na Hobby
TV, přičemž veškeré části licence obsahující název „Kutil TV“ se mění na „Hobby TV,“
včetně informace o logu programu v poslední větě výroku rozhodnutí, která kromě změny
názvu programu zůstává stejná; b) dalších programových podmínek programu, v rozsahu
žádosti ze dne 11. července 2018, č.j.: RRTV/14205/2018-vra.
11-0-0
53. RRTV/2018/738/zem: ATV CZ, s.r.o. / TV / GOLF CHANNEL CS / GOLF CHANNEL /
kabely / kabely a družice / převod podílu ve společnosti na třetí osobu
- Rada uděluje provozovateli ATV CZ, s.r.o., IČ 276 47 234, se sídlem Praha 6 - Dejvice,
Velvarská 1626/45, PSČ 16000, souhlas podle § 21 odst. 1 písm. e) zákona a odst. 7
zákona č. 231/2001 Sb., se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci, č.j.
sve/7638/07 ze dne 29. srpna 2007 a čj. KOZ/4479/2019, spis. zn.: 2010/1271/KOZ/ATV
ze dne 7. prosince 2010, a to převodem podílu jediného společníka ve společnosti ATV
CZ, s.r.o., Ing. Milana Bíny, na třetí osobu Petra Dědka, v rozsahu dle žádosti doručené
dne 26. července 2018, č.j. RRTV/14946/2018-vra.
11-0-0
54. RRTV/2018/721/smu: Mediapoint Consulting s.r.o. / Plzeň TV/ TV - vysílače / žádost
o předchozí souhlas s převodem obchodního podílu, změna spol. smlouvy
- Rada uděluje provozovateli Mediapoint Consulting s. r. o., IČ: 27970043, se sídlem:
Palackého náměstí 753/26, Jižní Předměstí, Plzeň, PSČ: 301 00, souhlas se změnou

skutečností uvedených v žádosti o licenci sp. zn. 2012/879/zem/Sty, č.j. zem/158/2013
ze dne 8. ledna 2013, ve znění pozdějších změn, podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. e)
a § 21 odst. 7 zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně seznamu společníků a
vkladů jednotlivých společníků a výše jejich obchodních podílů a změnou společenské
smlouvy, v rozsahu dle žádosti doručené dne 20. července 2018 evidované pod č.j.
RRTV/14793/2018-vra a jejího doplnění č.j. RRTV/14818/2018-vra a č.j.
RRTV/15202/2018-vac.
11-0-0
55. RRTV/2018/772/smu: ZAK TV s.r.o. / Televize ZAK (zkratka "TV ZAK") / TV - vysílače
/ žádost o předchozí souhlas s převodem obchodního podílu, změna spol. smlouvy
- Rada uděluje provozovateli ZAK TV s.r.o., IČ: 64835669, se sídlem: Prokopova 166/26,
Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o
licenci č.j. Ru/32/97 ze dne 17. prosince 1996 ve znění pozdějších změn, podle
ustanovení § 21 odst. 1 písm. e) a § 21 odst. 7 zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve
změně seznamu společníků a vkladů jednotlivých společníků a výše jejich obchodních
podílů a změnou spol. smlouvy v rozsahu dle žádosti doručené dne 20. července 2018
evidované pod č.j. RRTV/14816/2018-vra a RRTV/14817/2018-vra.
11-0-0
56. RRTV/2018/640/zem: KATRO SERVIS, spol s r.o. / Registrace / ZPS / řízení o
registraci převzatého vysílání
- Rada registruje právnickou osobu, KATRO SERVIS, spol. s r.o., IČ: 150 43 355, se
sídlem: Plynárenská 671, Kolín IV, 280 02 Kolín, jako provozovatele převzatého
rozhlasového a televizního vysílání šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových
systémů; identifikace sítě elektronických komunikací: dálkový přístup – internet;
informace o přístupu k převzatému vysílání: přístup z celého území České republiky
podmíněný autorizací uživatele a autentizací jeho přijímacího zařízení dle způsobu
přístupu pro: 1) PC a notebooky prostřednictvím webových portálů https://tv.katro.cz,
https://iptv.katro.cz a dále pro 2) mobilní zařízení iOS a Android, 3) smart TV, 4)
SETTOPBOX; programová nabídka – registrované programy: televizní programy –
české: veřejnoprávní: programy České televize (též v HD): ČT 1, ČT 2, ČT24, ČT sport,
ČT:D, ČT art; licencované: BARRANDOV PLUS (v HD), Brno TV, Cinemax (v HD),
Cinemax 2 (v HD), CS Film, CS mini, FESTIVAL, ČESKOSLOVENSKO, DISNEY
CHANNEL, DISNEY JUNIOR, FASHION TV (Czech & Slovak), Film Europe (též v HD),
Film+, GOLF CHANNEL, HBO 2 (v HD), HBO 3 (v HD), HBO (v HD), HOROR FILM, JOJ
Cinema, JOJ Family (v HD), KINO BARRANDOV (v HD), kinoSvět, Megamax, Minimax,
Mňam TV, MTV, Nickelodeon, Nova (též v HD), Nova 2 (též v HD), Nova Action (též v
HD), Nova Cinema (též v HD), Nova Gold (též v HD), Nova Sport 1 (též v HD), Nova Sport
2 (v HD), Óčko, Óčko STAR, POLAR, Prima (též v HD), Prima COOL (též v HD), Prima
love (též v HD), Prima MAX (též v HD), Prima ZOOM (též v HD), Rebel, REBEL 2
SLUSNEJ KANÁL, regionalnitelevize.cz, Regionální televize TVS, RELAX, Retro Music
Television, Sport1 Czechia and Slovakia, SPORT 2 (v HD), SPORT 5, ŠLÁGR TV,
Televize Barrandov (též v HD), Tv Noe; televizní programy – zahraniční: veřejnoprávní:
programy Slovenské televize Jednotka, Dvojka; programy Polské televize TVP Historia,
TVP Info, TVP Kultura, TVP Rozrywka, TVP 1; licencované: 360tunebox, AMC (též v HD),
Animal Planet, Arena Sport 1 (v HD), Arena Sport 2 (v HD), ATM Rozrywka, AXN, AXN
Black, AXN White, Baby TV, BBC World News, Discovery Channel, Discovery Science,
Discovery Showcase HD, DTX, DocuBox (v HD), Eurosport 2 (v HD), Eurosport HD,
FASHIONBOX (též v HD, FIGHTBOX (v HD), Filmbox (též v HD, FilmboxExtra HD,
FILMBOX FAMILY, FilmboxPlus, FilmboxPremium, ID Investigation Discovery, JimJam,
TV Markíza (v HD), Nat Geo Wild, National Geographic, Polsat, Super Polsat, TA3,
TLC,Travel Channel, TV Puls, TV Puls 2, TVN, TVN Siedem; erotické: Brazzers TV
Europe a Eroxxx HD s časovým rozsahem vysílání 24 h denně budou v souladu s
ustanovením § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., dostupné koncovému uživateli

pouze na základě písemné smlouvy uzavřené s osobou starší 18-ti let a bude k němu
poskytnuto technické opatření, které této osobě umožňuje omezit přístup k vysílání dětem
a mladistvým, v rozsahu dle přihlášky k registraci doručené dne 14. června 2018, č.j.
RRTV/12897/2018-vra, ve znění doplnění a upřesnění ze dne 18. a 20. července 2018,
č.j. RRTV/14366/2018-vra a č.j. RRTV/14819/2018-vra.
10-0-0
57. RRTV/2018/736/zem: Nej.cz s.r.o. / RIO Media a.s. / Registrace / kabely / oznámení
záměru Fúze sloučením / žádost s navýšením ZK společnosti Nej.cz s.r.o.
- Rada se seznámila se společným předběžným oznámením provozovatelů převzatého
vysílání, společností Nej.cz s.r.o., IČ 032 13 595, se sídlem Francouzská 75/4, Vinohrady,
120 00 Praha 2, a RIO Media a.s., IČ 281 16 733, se sídlem Praha 9 – Libeň, Kovanecká
30/2124, PSČ 190 00, o záměru realizace projektu Fúze sloučením mj. společností Nej.cz
s.r.o., jako nástupnické společnosti, a RIO Media a.s., jako zanikající společnosti, a
související změnou společenské smlouvy Nej.cz s.r.o., v rozsahu dle oznámení ze dne
26. července 2018, č.j. RRTV/14931/2018-vra, ve znění doplnění ze dne 1. srpna 2018,
č.j. RRTV/15062/2018-vac.
11-0-0
- Rada registruje provozovateli Nej.cz s.r.o., IČ 032 13 595, se sídlem Francouzská 75/4,
Vinohrady, 120 00 Praha 2, dle § 29 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., změnu
skutečností uváděných v přihlášce k registraci k provozování převzatého rozhlasového a
televizní vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů č.j.: RRTV/3740/2015,
spis. zn.: 2015/859/SMU/Nej, ze dne 20. října 2015, spočívající v navýšení základního
kapitálu Nej.cz s.r.o. na 10 000 000,- Kč, tj. změny vkladu jediného společníka KAPRAIN
Industrial Holding Limited, Kyperská republika, reg. číslo HE 338896, o 8 000 000,- Kč, v
rozsahu dle žádosti ze dne 26. července 2018, č.j. RRTV/14931/2018-vra, ve znění
doplnění ze dne 1. srpna 2018, č.j. RRTV/15062/2018-vac.
11-0-0
58. RRTV/2018/704/zem: Stavební bytové družstvo Rožnov / Reg / převzaté vysílání /
kabelové systémy / zánik platnosti registrace / zrušení na žádost provozovatele
- Rada zrušuje podle § 30 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., provozovateli
Stavební bytové družstvo Rožnov, IČ 00053732, se sídlem Čs. armády 1686, 756 61
Rožnov pod Radhoštěm, registraci č.j. Rg/82/99 ze dne 20. července 1999, k provozování
převzatého rozhlasového a televizního vysílání šířeného prostřednictvím kabelových
systémů, na žádost provozovatele převzatého vysílání ze dne 3. července 2018
doručenou Radě dne 4. července 2018 pod č.j. RRTV/13473/2018-vra.
11-0-0
59. RRTV/2018/559/fia: AMC Networks Central Europe s.r.o. TV / družice, zvláštní
přenosové systémy – změna zakladatelské listiny bez předchozího souhlasu Rady –
vyjádření provozovatele k upozornění na porušení zákona
- Rada se seznámila s vyjádřením provozovatele, společnosti AMC Networks Central
Europe s.r.o., IČ 271 12 501, se sídlem Praha 8 - Karlín, Pobřežní 620/3, PSČ 186 00, k
upozornění na porušení zákona dle ustanovení § 21 odst. 1, písm. e) zákona č. 231/2001
Sb., kterého se dopustil tím, že předem nepožádal Radu o písemný souhlas se změnou
zakladatelské listiny společnosti. Rada provozovateli sdělí své stanovisko související s
vyjádřením provozovatele, č.j.: RRTV/14373/2018-vra, ze dne 19. července 2018.
11-0-0
60. RRTV/2018/769/koz: TUTY Broadcasting, a.s. - Źádost o stanovisko ke změně
vlastnické struktury společnosti
- Rada se seznámila s žádostí provozovatele TUTY Broadcasting, a.s. o stanovisko ke
změně vlastnické struktury společnosti a schvaluje návrh stanoviska
11-0-0

61. RRTV/2018/770/smp: Různí provozovatelé; Přehled doručených oznámení
- Rada se seznámila se 7 oznámeními.
11-0-0
62. RRTV/2018/382/koz: Přechod na DVB-T2 - vyjádření Ministerstva kultury ve věci
místního a regionálního televizního vysílání
- Rada se seznámila s vyjádřením Ministerstva kultury k problematice místního a
regionálního televizního vysílání v rámci přechodu na DVB-T2
11-0-0
63. RRTV/2018/754/koz: Stanovisko Rady k určení dozorového orgánu dle čl. 3 Nařízení
o přeshraniční přenositelnosti online služeb
- Rada se seznámila s předloženým materiálem a schvaluje návrh stanoviska
11-0-0
64. RRTV/2018/734/koz: Zpráva ze služební cesty - Pracovní skupina ERGA k rozšiřování
věcné působnosti Směrnice AVMS - souhrnná zpráva z jednání 11. 4. a 14. 7. 2018
- Rada se seznámila se souhrnnou zprávou z jednání pracovní skupiny ERGA k
rozšiřování věcné působnosti Směrnice AVMS, která se konala 11. 4. a 14. 7. 2018 v
Bruselu
11-0-0
65. RRTV/2018/766/zem: Různí provozovatelé /převzaté vysílání /změna programové
nabídky / SMART Comp. a. s. / LOCAL TV PLUS, s.r.o.
- Rada se dle § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., seznámila s oznámením
provozovatele převzatého vysílání SMART Comp. a.s., IČ: 255 17 767, se sídlem
Kubíčkova 1115/8, Bystrc, 63500 Brno, zastoupeném JUDr. Michaelou Voseckou
Klečkovou, advokátkou, o změně ostatních skutečností uvedených v přihlášce k registraci
převzatého rozhlasového a televizního vysílání šířeného prostřednictvím zvláštních
přenosových systémů, č.j.: zem/4311/2014, sp. zn.: 2014/1008/zem/SMA, ze dne 2.
prosince 2014, spočívající v rozšíření programové nabídky o televizní programy zahraniční: Cool TV, Dajto, DOQ, LUX TV, Muzsika TV, RiK, RTL Klub, RTL+, RTL II,
Sorozat+, Story4, TV 4, TV2, Wau; - veřejnoprávní: Duna TV, Duna World, M1, M2;
erotické: český LEO TV s časovým rozsahem vysílání 22:00 – 06:00 h a zahraniční
EXTASY TV s časovým rozsahem vysílání 24 h denně; vysílání erotického programu s
časovým rozsahem vysílání 24 h denně bude v souladu s ustanovením § 32 odst. 1 písm.
g) zákona č. 231/2001 Sb., dostupné koncovému uživateli pouze na základě písemné
smlouvy uzavřené s osobou starší 18-ti let a bude k němu poskytnuto technické opatření,
které této osobě umožňuje omezit přístup k vysílání dětem a mladistvým v rozsahu dle
podání č.j.: RRTV/15061/2018-vac, doručeného dne 1. srpna 2018.
11-0-0
- Rada se dle § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., seznámila s oznámením
provozovatele převzatého vysílání LOCAL TV PLUS spol. s r.o., IČ: 48394866, se sídlem
Požárnická 140, 742 83 Klimkovice, o změně ostatních skutečností uvedených v přihlášce
k registraci převzatého vysílání sp. zn.: 2009/713/koz/LOC, č.j. koz/5166/09 ze dne 28.
července 2009, spočívající v rozšíření programové nabídky na regionálním multiplexu 2,
59. kanál o české televizní programy Mňam TV a Mňau TV, v rozsahu dle podání č.j.
RRTV/15138/2018-vac, doručeného dne 6. srpna 2018.
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66. RRTV/2017/771/smu: GREPA Networks s.r.o./žádost o prodloužení lhůty pro platbu
pokuty
- Rada prodlužuje lhůtu pro splatnost pokuty ve výši 100 000,- Kč a nákladů řízení ve
výši 1 000,- Kč společnosti GREPA Networks s.r.o., IČ: 25492900, se sídlem: Žitná
2324/16, 466 01 Jablonec nad Nisou, a to na základě žádosti č.j. RRTV/14284/2018-vra,

doručené dne 19. července 2018 a doplnění č.j. RRTV RRTV/14792/2018-vra, do 30. září
2018.
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67. RRTV/2018/275/kod: Pozvánka na schůzi volebního výboru PS PČR
- Rada se seznámila s pozvánkou na 9. schůzi volebního výboru PS PČR, která se koná
dne 4. září 2018 od 14 hodin.
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68. RRTV/2017/74/kod: Přehled odpovědí poskytnutých podle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím
- Rada se seznámila s přehledem odpovědí poskytnutých podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím.
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69. RRTV/2018/731/dut: Zpráva ze 47. zasedání EPRA
- Rada bere na vědomí zprávu ze 47. zasedání uskupení EPRA.
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70. RRTV/2018/735/zem: LinkStation s.r.o./ Registrace / kabel /družice / řízení o
registraci převzatého vysílání
- Rada registruje právnickou osobu, LinkStation s.r.o., IČ: 242 10 684, se sídlem:
Melounová 520/4, Nové Město, 120 00 Praha 2, jako provozovatele převzatého
rozhlasového a televizního vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů a
družice; kabelové systémy – územní rozsah vysílání: 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
všechny okresy podle zákona č. 36/1960 Sb., o územním členění státu, v platném znění;
OTT (dálkový přístup – internet prostřednictvím set-top-boxu služby Linkstation) – výčet
států, na jejichž území má být vysílání zcela nebo převážně směrováno: Česká republika;
družice – výčet států, na jejichž území má být vysílání zcela nebo převážně směrováno:
Česká republika, Slovenská republika; programová nabídka – registrované programy:
rozhlasové programy – české: veřejnoprávní: programy Českého rozhlasu: Radiožurnál,
Dvojka, Vltava, Plus, Radio Wave, D-Dur, Jazz, Rádio Junior, Regina DAB Praha,
Region, České Budějovice, Plzeň, Karlovy Vary, Liberec, Sever, Hradec Králové,
Vysočina, Pardubice, Brno, Olomouc, Ostrava, Zlín; televizní programy – české:
veřejnoprávní: programy České televize: ČT 1 (v HD), ČT (v HD), ČT24 (v HD), ČT sport
(v HD), ČT:D, ČT art; licencované: KINO BARRANDOV, Prima MAX, Prima COOL, Prima
Love, Prima ZOOM, Prima KRIMI, Televize Barrandov, BARRANDOV PLUS (v HD),
Mňam TV; televizní programy – zahraniční: Body in Balance; v rozsahu dle přihlášky k
registraci doručené dne 24. července 2018, č.j. RRTV/14920/2018-vra, ve znění doplnění
ze dne 8. a 10. srpna 2018, č.j. RRTV/15186/2018-vac.
11-0-0
ověřovatel:
P. Bartoš

