Zápis ze 14. zasedání 2019, konaného dne 13. 8. 2019
Přítomni: Bezouška, Jakl, Jaklová Jehlička, Kasalová, Krejčí, Novák, Mencl, Petrov,
Poledníček, Zvěřinová
Omluveni: Nastoupilová, Šincl
Ověřovatel: Malach

1. RRTV/2019/580/bla: Schválení programu 14. zasedání 2019
- Rada schvaluje program ve znění projednaných změn
11-0-0
2. RRTV/2018/270/zab: Licenční řízení/RV/Boskovice 2 101,1 MHz, Břeclav I 92,4 MHz,
Domažlice Vavřinec 90,8 MHz, Hodonín Doly 92,2 MHz, Nový Jičín Silo 107,7 MHz, Slavíč
94,6 MHz, Velké Meziříčí 5 91,6 MHz, Žďár nad Sázavou 1 91,9 MHz - veřejné slyšení od
13:30 hodin
- Rada na veřejném slyšení v řízení o udělení licence k provozování rozhlasového
vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů se soubory technických parametrů Boskovice
2 101,1 MHz / 200 W souřadnice WGS84: 16 38 01 / 49 29 51; Břeclav I 92,4 MHz / 50
W souřadnice WGS84: 16 53 19 / 48 45 20; Domažlice Vavřinec 90,8 MHz / 200 W
souřadnice WGS84: 12 54 39 / 49 25 06; Hodonín Doly 92,2 MHz / 50 W souřadnice
WGS84: 17 07 36 / 48 50 41; Nový Jičín Silo 107,7 MHz / 100 W souřadnice WGS84: 18
00 28 / 49 36 01; Slavíč 94,6 MHz / 200 W souřadnice WGS84: 17 39 08 / 49 32 52; Velké
Meziříčí 5 91,6 MHz / 100 W souřadnice WGS84: 16 00 01 / 49 21 02; Žďár nad Sázavou
1 91,9 MHz / 100 W souřadnice WGS84: 15 56 50 / 49 32 56 projednala se žadatelem
otázky týkající se jeho programové skladby.
10-0-0
3. RRTV/2018/976/zab: Licenční řízení/RV/Radějčín 91,8 MHz / 50 W a Řehlovice 88,4 MHz
/ 100 W - veřejné slyšení od 13:40 hodin
- Rada na veřejném slyšení v řízení o udělení licence k provozování rozhlasového
vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů se soubory technických parametrů Radějčín
91,8 MHz / 50 W, souřadnice WGS 84: 14 00 40 / 50 34 59 a Řehlovice 88,4 MHz / 100
W, souřadnice WGS 84: 13 56 47 / 50 37 12 projednala se žadatelem otázky týkající se
jeho programové skladby.
10-0-0
4. RRTV/2019/464/fia: RTM plus s.r.o. /TV /Hunter TV /zvláštní přenosové systémy /řízení
o udělení licence /ústní jednání dne 13. srpna 2019, ve 13.50 hodin
- Rada uděluje společnosti RTM plus s.r.o., IČ: 035 08 820, se sídlem Mrštíkova 399/2a,
Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec, dle ustanovení § 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci k
provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových
systémů na 12 let; označení (název) programu: Hunter TV; základní programová
specifikace: Program pro myslivce; časový rozsah vysílání: 24 hodin denně; výčet států,
na jejichž území má být vysílání zcela nebo převážně směřováno: Česká republika; hlavní
jazyk vysílání: český jazyk; Identifikace přenosového systému: Vysílání prostřednictvím
dálkového přístupu - internetu (on line stream); Informace o přístupu k vysílání:
www.huntertv.cz, v rozsahu žádosti ze dne 18. června 2019, č.j.: RRTV/7778/2019-vra,
ve znění upřesnění žádosti ze dne 28. června 2019, č.j.: RRTV/8309/2019-vra a 1.
července 2019, č.j.: RRTV/8340/2019-vra
10-0-0
5. RRTV/2019/409/had: WHITE ELEPHANT s.r.o./ŠLÁGR 2/12.3.2019/20:37:35
hodin/možné porušení § 5d odst. 2 zákona č. 40/1995 Sb.-Dokazování 14:00

- Rada v rámci řízení o přestupku spis. zn. RRTV/2019/409/had provedla důkaz
zhlédnutím záznamu reklamy na doplněk stravy Bílý slon - deprese, která byla odvysílána
dne 12. března 2019 v čase 20:37:35 hodin na programu ŠLÁGR 2.
10-0-0
6.
RRTV/2019/315/had:
Biopol
GN
s.r.o./„Celadrin
locomotive“/Nova
Cinema/16.12.2018/22:04:09/možné porušení § 5d odst. 3 zákona č. 40/1995 Sb. Dokazování 14:05
- Rada v rámci řízení o přestupku spis. zn. RRTV/2019/315/had provedla důkaz
zhlédnutím záznamu reklamy/oznámení o sponzorování pořadu na doplněk stravy s
motivem „Celadrin locomotive“, odvysílaného dne 16. prosince 2018 v čase 22:04:09 na
programu Nova Cinema.
9-0-0
7. RRTV/2019/463/had: Biopol GN s.r.o./„Barnys Sioux“/NOVA/23.3.2019/od 13:35:22
hodin/ možné porušení § 5d odst. 3 zákona č. 40/1995 Sb.-Dokazování 14:05
- Rada v rámci řízení o přestupku spis. zn. RRTV/2019/463/had provedla důkaz
zhlédnutím záznamu reklamy s motivem „Barnys Sioux“, v níž je prezentován produkt
Barny's Sioux, odvysílané jako součást teleshoppingového bloku dne 23. března 2019 v
čase 13:35:22 hodin na programu NOVA.
9-0-0
8. RRTV/2019/470/blu: Route Radio s.r.o. /RV/změna licence dle §21 odst. 1 písm. e) rozhodnutí
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání v souladu s ustanovením § 5 písm. b), § 21
odst. 1 písm. e) a § 21 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č.
231/2001 Sb.“), a ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v
platném znění (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“), vydala toto rozhodnutí: Rada uděluje
provozovateli Route Radio s.r.o., IČ: 27852474, se sídlem Stavební 992/1, Poruba, 708
00 Ostrava, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování
rozhlasového vysílání podle § 21 odst. 1 písm. e) a § 21 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb.,
spočívající v převodu obchodního podílu ve výši 10% ze současného společníka RNDr.
Radima Pařízka, dat. nar. 1. listopadu 1953, na společnost Radio Čas s.r.o., IČ:
25817183, se sídlem Karla Svobody 130, Plesná, 725 27 Ostrava.
11-0-0
9. RRTV/2019/564/hak: JOE Media, s.r.o. / HEY Radio, 15.7. 2019, 00:00 - 24:00 hodin,
analýza
- Rada se seznámila s analýzou programu HEY Radio, provozovatele JOE Media, s.r.o.
z pondělí 15.7. 2019 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
10. RRTV/2019/561/blu: Různí provozovatelé/rozhlasové vysílání; analýza obchodních
sdělení na potraviny, doplňky stravy, léky a na loterie a jiné podobné hry / zasedání
14/2019
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s analýzami obchodních sdělení
odvysílaných provozovateli RADIO UNITED BROADCASTING s. r. o. (program Radio
Beat; Brno-Kohoutovice 91,0 MHz) dne 1. srpna 2019, RADIO IBUR s.r.o. (program
RADIO RUBI; Zlín 105,4 MHz) dne 1. srpna 2019, MEDIA BOHEMIA a.s. (program
Hitrádio FM Crystal; Liberec 100,6 MHz) dne 1. srpna 2019, RADIO UNITED
BROADCASTING s. r. o. (program SIGNÁL RÁDIO; Mladá Boleslav 105,7 MHz) dne 1.
srpna 2019, Rádio Student, s.r.o. (program Free Rádio; Brno-Kohoutovice 107,0 MHz)

dne 1. srpna 2019 a Radio Contact Liberec spol. s r.o. (program Radio Contact Liberec;
Liberec 101,4 MHz) dne 1. srpna 2019.
11-0-0
11. RRTV/2019/190/zab: Informace o udělení krátkodobého oprávnění k využívání
rádiových kmitočtů rozhlasové služby na provoz VKV vysílačů
- Rada se seznámila s informací Českého telekomunikačního úřadu o vydání
krátkodobých oprávnění k využívání rádiových kmitočtů rozhlasové služby na provoz VKV
vysílačů.
11-0-0
12. RRTV/2019/346/zem: SPORT 5 a.s. / TV / SPORT 5 / ZPS / řízení o udělení licence /
žádost o prodloužení lhůty k odstranění nedostatků
- Rada prodlužuje společnosti SPORT 5 a.s., IČ 272 02 569, se sídlem Praha 1 - Těšnov
1/1059, PSČ 11000, podle § 39 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., lhůtu k odstranění
nedostatků žádosti o udělení licence ze dne 26. dubna 2019, č.j. RRTV/5625/2019-vra,
na základě žádosti ze dne 30. července 2019, č.j. RRTV/9444/2019-vac, a to o 30 dnů
ode dne doručení usnesení o prodloužení lhůty.
11-0-0
13. RRTV/2019/472/zem: Regionální televize CZ s.r.o. / TV / regionalnitelevize.cz / družice
/ převod obchodního podílu na třetí osobu, změna zakladatelské listiny
- Rada uděluje provozovateli Regionální televize CZ s.r.o., IČ 241 41 372, se sídlem
Vinohradská 1597/174, Vinohrady, 130 00 Praha 3, souhlas se změnou skutečností
uvedených v žádosti o licenci č.j. sve/978/2012, spis. zn.: 2012/99/sve/Reg, ze dne 12.
března 2012, dle § 21 odst. 1 písm. e) v návaznosti na ustanovení § 21 odst. 7 zákona č.
231/2001 Sb., spočívající a) v převodu obchodního podílu ve společnosti provozovatele
televizního vysílání na třetí osobu, a to: a) obchodního podílu společníka WCV WORLD
CAPITAL VENTURES CYPRUS LIMITED se sídlem Limassol, Arch. Makariou III,2,
ATLANTIS BUILDING, 3rd floor, Flat/Office 301, Mesa Geitoniea, 4000, Kyperská
republika, Registrační číslo: HE 187417, ve výši 20 % na celkovém základním kapitálu
společnosti s vkladem 40 000,- Kč, na společnost SYNOT INVEST LIMITED, se sídlem
Limassol, Arch. Makariou III,2, ATLANTIS BUILDING, 3rd floor, Flat/Office 301, Mesa
Geitonia, 4000, Kyperská republika, Registrační číslo HE 351783, a b) změně
zakladatelské listiny v rozsahu dle žádosti ze dne 25. června 2019, č.j. RRTV/8168/2019vra, ve znění upřesnění ze dne 4. a 17. července 2019, č.j. RRTV/8893/2019-vra a č.j.
RRTV/9203/2019-vra.
11-0-0
14. RRTV/2019/116/smu: J.D.Production, s.r.o. / Regionální televize TVS /TV vysílače /
upozornění na porušení zákona /převod obchodního podílu bez předchozího souhlasu
Rady - rozhodnutí o přestupku
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané
§ 5 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a
o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), dle § 60 odst.
5 písm. a) a § 60 odst. 7 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb., v platném znění, v řízení o
přestupku vedeném podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení
o nich (dále jen „zákon o odpovědnosti za přestupky“), rozhodla takto: I. Obviněná
společnost, právnická osoba J.D.Production, s.r.o., IČO: 25592939, se sídlem Palackého
náměstí 293, 686 01 Uherské Hradiště se uznává vinnou ze spáchání přestupku dle § 60
odst. 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustila tím, že umožnila v rozporu
s § 21 odst. 7 zákona č. 231/2001 Sb. převést bez souhlasu Rady podíl ve společnosti a
porušila tak omezení spočívající v povinnosti zachovat osobám, které byly společníky
právnické osoby ke dni vydání rozhodnutí o udělení licence alespoň 66% podíl nebo 66
% hlasovacích práv po dobu 5 roků od udělení licence. II. Za přestupek se pachateli v
souladu s § 60 odst. 7 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb., ukládá pokuta ve výši 50.000,-

Kč. Pokuta je splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí na účet
3754-19223001/0710,variabilní symbol 2019116. V souladu s § 95 odst. 1 zákona č.
250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky, a § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb., uložila Rada
účastníkovi řízení povinnost uhradit paušální částku nákladů správního řízení ve výši 1
000,- Kč na účet č. 3711-19223001/0710,variabilní symbol 2019116. Úhrada nákladů je
splatná do pěti pracovních dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí.
11-0-0
15. RRTV/2019/554/zem: Různí provozovatelé vysílání a převzatého vysílání; Přehled
doručených oznámení
- Rada se seznámila se 6 oznámeními.
11-0-0
16. RRTV/2019/550/smu: Různí provozovatelé / převzaté vysílání / změna registrace /
oznámení změny PN
- Rada se dle ustanovení § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. seznámila s oznámením
provozovatele zemského digitálního převzatého vysílání šířeného prostřednictvím
vysílačů, České Radiokomunikace a.s., IČ: 24738875, se sídlem: Skokanská 2117/1,
Břevnov, 169 00 Praha 6, o změně ostatních skutečností uvedených v přihlášce k
registraci sp. zn. 2014/736/FIA/Čes, č.j. fia/975/2014 ze dne 18. března 2014, spočívající
ve změnách v Regionální vysílací síti 8, a to v zúžení programové nabídky o český
televizní program regionalnitelevize.cz a rozšíření programové nabídky o český televizní
program Tv NOE (HD), v rozsahu dle podání doručeného dne 22. července 2019 pod č.j.
RRTV/9292/2019-vac.
11-0-0
17. RRTV/2019/570/poj: Různí provozovatelé / RV / Souhrn podání 14/2019 - rozhlas
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s doplněním č. j.
RRTV/9179/2019-vra navazujícím na stížnost č. j. RRTV/8281/2019-vac na vyváženost
části zpravodajství vysílaného dne 26. 6. 2019 od 15:00 na programu Český rozhlas
Radiožurnál. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s doplněním č. j.
RRTV/9294/2019-vac ohledně komentáře Apoleny Rychlíkové odvysílaného dne 29. 4.
2019 od 18:52 na programu Český rozhlas Plus (doplnění navazuje na stížnost č. j.
RRTV/6326/2019-vra). Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila se stížností
č. j. RRTV/9313/2019-vac ohledně údajně nevhodného přístupu moderátorky v jedné
části epizody pořadu Osobnost Plus ze dne 23. 7. 2019 odvysílané na programu Český
rozhlas Plus. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila se stížností č. j.
RRTV/9333/2019-vac ohledně epizody pořadu Jak to bylo doopravdy odvysílané dne 22.
7. 2019 od 20:05:12 na programu Český rozhlas Plus. Rada pro rozhlasové a televizní
vysílání se seznámila s podnětem č.j. RRTV/9297/2019-vac ve věci možného porušení
ustanovení § 48 odst. 1 písm. h) zákona č. 231/2001 Sb.
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, ve věci
možného přestupku ve formě údajné nevyváženosti části zpravodajství vysílaného dne
26. 6. 2019 od 15:00 na programu Český rozhlas Radiožurnál (doplnění č. j.
RRTV/9179/2019-vra navazující na stížnost č. j. RRTV/8281/2019-vac), že věc odkládá.
10-0-1
- 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, ve věci
možného přestupku ve formě údajné nevyváženosti komentáře Apoleny Rychlíkové
odvysílaného dne 29. 4. 2019 od 18:52 na programu Český rozhlas Plus (doplnění č. j.
RRTV/9294/2019-vac navazující na stížnost č. j. RRTV/6326/2019-vra), že věc odkládá.
9-0-2
- 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, ve věci
možného přestupku ve formě údajně nevhodného přístupu moderátorky v jedné části
epizody pořadu Osobnost Plus ze dne 23. 7. 2019 odvysílané na programu Český rozhlas
Plus (č. j. RRTV/9313/2019-vac), že věc odkládá + postupuje Radě ČRo.
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, ve věci
možného přestupku ve formě údajné neobjektivity epizody pořadu Jak to bylo doopravdy
odvysílané dne 22. 7. 2019 od 20:05:12 na programu Český rozhlas Plus (č. j.
RRTV/9333/2019-vac), 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.), a ustanovení § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb. rozhodla
v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti
za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci stížnosti č.j. RRTV/9297/2019-vac
na možné porušení ustanovení § 48 odst. 1 písm. h) zákona č. 231/2001 Sb. tak, že věc
odkládá.
10-0-1
18. RRTV/2019/557/vis: Souhrn podání OT 14/2019
- Rada se seznámila s následujícími podáními k obsahu televizních programů
doručenými v období od 16. července do 1. srpna 2019 (celkem 29 podání): HBO Europe
s. r. o. / HBO (Polsko) - Euphoria, 18. června 2019 od 15:15 hodin; MONETA Money
Bank, a. s. (zadavatel obchodního sdělení) / reklama na Účet bez podmínek s motivem
svatebního obřadu; Emporia Style Kft. (zadavatel obchodního sdělení), Barrandov
Televizní Studio a. s. (šiřitel obchodního sdělení) / Televize Barrandov - teleshopping
Klenot TV, 16. července 2019 od 7:00 hodin; Telemedia Interactv Production Home
Limited (zadavatel obchodního sdělení), Barrandov Televizní Studio a. s. (šiřitel
obchodního sdělení) / Televize Barrandov - teleshopping Rychlá hra (v přehledu
programu inzerovaný jako Live Teleshopping), 8. července 2019 od 9:45 hodin; Televize
Přerov s. r. o. / Televize Přerov - Události z kraje, příspěvek o budování dálnice mezi
Přerovem a Říkovicemi, 12. dubna 2019; Česká televize / ČT1 a ČT24 - volba témat
pořadu Události, 15. července 2019 od 19:00 hodin, volba témat pořadu 90 ČT24, 10.
července 2019 od 20:00 hodin; Česká televize / internetová stránka ČT - přepis rozhovoru
s Karlem Gottem vysílaného v rámci pořadu Jubileum Karla Gotta, 14. července 2019 od
18:27 hodin na programu ČT24; TV Nova s. r. o. / NOVA - Policie Modrava, díl Blondýnka
na hřbitově, 15. července 2019 od 20:20 hodin; Česká televize / ČT1 - Kalendárium, 11.
února 2018 od 9:45 hodin; Příběhy slavných, díl Samotářka Míla, 20. dubna 2018 od
15:40 hodin; sanofi-aventis, s. r. o. (zadavatel obchodního sdělení) - reklamní spot
Endiaron-Probiaron, premiéra 17. června 2019 v 6:06 hodin na programu Nova Cinema;

Telemedia Interactv Production Home Limited (zadavatel obchodního sdělení),
Barrandov Televizní Studio a. s. (šiřitel obchodního sdělení) / Televize Barrandov teleshopping Rychlá hra (v přehledu programu inzerovaný jako Live Teleshopping), 11.
července 2019 od 9:45 hodin; TV Nova s. r. o. / NOVA - upoutávky v přerušeních pořadu
Hodný dinosaurus, 13. července 2019 od 17:40 hodin, a nevhodné upoutávky v
přerušeních pořadů pro děti obecně; TV Nova s. r. o. / Nova 2 - hlasitost začátku reklam
bez uvedení příkladu; Česká televize / ČT24 - Otázky Václava Moravce, 30. června 2019
od 12:00 hodin, textové zpravodajství 8. července 2019 večer, vysílání 8. července 2019
večer bez další specifikace a vysílání programu ČT24 obecně; Telemedia Interactv
Production Home Limited (zadavatel obchodního sdělení), Barrandov Televizní Studio a.
s. (šiřitel obchodního sdělení) / Televize Barrandov - teleshopping Rychlá hra (v přehledu
programu inzerovaný jako Live Teleshopping), 18. července 2019 od 11:15 hodin; Česká
televize / ČT24 - Události, komentáře, reportáž k tématu Evropa a přerozdělování
uprchlíků, 18. července 2019 od 22:00 hodin; TV Nova s. r. o. / NOVA - Televizní noviny,
příspěvek Ústavní žaloba na prezidenta republiky je hotova, 20. července 2019 od 19:30
hodin; ŠKODA AUTO a. s. (zadavatel obchodního sdělení), TV Nova s. r. o. (šiřitel
obchodního sdělení) / NOVA - reklama Škoda Plus, 22. července 2019 v úseku 14:27:5614:28:26 hodin; Česká televize / ČT24 - Studio ČT24, proporcionalita přenosů z
konferencí parlamentních stran; Česká televize / ČT24 - zvaní odborníků do vysílání
ČT24; Česká televize / ČT24 - Události, komentáře, téma Vražda na nádraží ve
Frankfurtu nad Mohanem, 30. července 2019 od 22:00 hodin; Údajná protiprávní činnost
v oblasti rozhlasového a televizního vysílání; Česká televize / bez specifikace programu
- fungování instituce, zpravodajství obecně a personálie; Využití konopí a jeho různé
souvislosti; Barrandov Televizní Studio a. s. (šiřitel obchodního sdělení) / Televize
Barrandov - teleshopping Rychlá hra, 19. a 21. srpna 2018.
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 HBO Europe s. r. o., IČ:
61466786, sídlem Praha 7, Jankovcova 1037/49, PSČ 17000, na porušení § 32 odst. 1
písm. l) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že neposkytl Radě na její
vyžádání záznam vysílání programu HBO (Polsko) ze dne 18. června 2019 v časovém
úseku 12:00-20:00 hodin, ale poskytl záznam ze dne 18. července 2019 v časovém úseku
12:00-20:00 hodin. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení tohoto
upozornění. Pokud provozovatel již záznamem z uvedeného data nedisponuje, lze
alternativně v rámci lhůty k nápravě poskytnout jiný záznam vysílání programu HBO
(Polsko) s odvysíláním pořadu Euphoria, pokud v uplynulých 30 dnech tento pořad byl do
vysílání programu HBO (Polsko) zařazen.
11-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své kompetence dané
§ 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání
a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu
s ustanovením § 37 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „zákon č.
500/2004 Sb.“), žádá podatele dopisu č. j. RRTV/9342/2019-vac doručeného dne 25.
července 2019 - podání, které je podnětem k prošetření, zda reklama dle částečné
specifikace v dopise není v rozporu se zákonem č. 40/1995 Sb. - spolek NESEHNUTÍ,
IČ: 65338189, sídlem třída Kpt. Jaroše 1935/18, Černá Pole, 602 00 Brno, o doplnění
podání o informace o šíření dané reklamy v televizi, které je v dopise konstatováno bez
uvedení doby a programu vysílání, což je vadou podání bránící v posouzení věci podle
pravomoci Rady. Rada stanovuje lhůtu k odstranění zmíněné vady podání 30 dní ode
dne doručení této výzvy.
11-0-0

- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své kompetence dané
§ 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č.
468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění platných
předpisů (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“), v souladu s ustanovením § 78 odst. 1 zákona
č. 250/2016 Sb., zákona o přestupcích a řízeních o nich (dále jen „zákona č. 250/2016
Sb.“) rozhodla zahájit se zadavatelem, společností Emporia Style Kft., IČO: 01-09170422, se sídlem 1012 Budapest, Márvány u. 17., DIČ: 12239856-2-41 (dále
„obviněný“), řízení o přestupku z moci úřední pro možné porušení § 5d odst. 2 zákona č.
40/1995 Sb., neboť zadáním teleshoppingu Klenot TV, odvysílaného dne 16. července
2019 od 7:00 hodin na programu Televize Barrandov, mohlo dojít k porušení povinnosti
stanovené § 5d odst. 2 zákona č. 40/1995 Sb., dle čl. 7 odst. 3 a 4 písm. a) Nařízení EP
a Rady (EU) č. 1169/2011, kterým se stanoví, že informace o potravině nesmějí připisovat
jakékoli potravině vlastnosti umožňující zabránit určité lidské nemoci, zmírnit ji nebo ji
vyléčit, ani na tyto vlastnosti odkazovat, včetně související reklamy, neboť jsou v
předmětném obchodním sdělení uvedeny audiovizuální prvky, které ve svém celku
evokující léčebný účinek doplňku stravy MultiLady při onemocnění osteoporózou a
dalších zdravotních problémech, jako je například astma. Teleshopping obsahoval
vyjádření o produktu MultiLady, který je doplňkem stravy, že pomáhá nejen jako prevence
a zdroj potřebných vitamínů a minerálů, ale i při řešení již existujících zdravotních
problémů.
10-0-1
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své kompetence dané
§ 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č.
468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění platných
předpisů (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“), v souladu s ustanovením § 78 odst. 1 zákona
č. 250/2016 Sb., zákona o přestupcích a řízeních o nich (dále jen „zákon č. 250/2016
Sb.“) rozhodla zahájit se zadavatelem reklamy Telemedia Interactv Production Home
Limited, sídlem Aech. Makarios III,195 Neocleous House P.C. 3030. Limassol Cyprus
Vat: CY10147566V Company Reg. no.: HE 144566, (dále „obviněný“) ve formě
teleshoppingu Rychlá hra, tedy reklamy ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., který byl
vysílán 8. července 2019 od 9:45 hodin na programu Televize Barrandov, řízení o
přestupku z moci úřední pro možné porušení § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 40/1995 Sb.,
kterého se mohl dopustit zadáním předmětné reklamy, respektive teleshoppingu, neboť
se může jednat o nekalou obchodní praktiku podle zvláštního předpisu, tj. podle
ustanovení § 4 odst. 3 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, respektive o
klamavé opomenutí podle § 5a odst. 1 tohoto zákona. Zadavatel v rámci daného vydání
teleshoppingu Rychlá hra, ani na internetové stránce, na kterou během vysílání dané
Rychlé hry diváky odkazoval, neposkytl divákům - potenciálním spotřebitelům předmětu
nabídky příslušného teleshoppingu - informaci o možnosti ukončení tipovací hry, která
byla jeho součástí, ze své strany po přerušení telefonního spojení vybraného spotřebitele
do studia bez prezentace tipu řešení položené otázky. Tento postup byl v průběhu daného
vydání teleshoppingu Rychlá hra zopakován dvakrát. Spotřebitel nemohl uvedený postup
očekávat a v důsledku tohoto opomenutí zadavatele vnímal přímou nabídku
teleshoppingu Rychlá hra v příznivějším světle, což ho mohlo vést k rozhodnutí nabídku
využít, tj. koupit inzerovaný produkt, které by jinak neučinil. V teleshoppingu Rychlá hra
byla rozhodující pozornost věnována tipovací hře, kterou je tudíž možné považovat za
součást jeho podstaty.
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 Události z kraje, resp. reportáže o

Moravském dopravním fóru a dopravních stavbách na Olomoucku, 12. 4. 2019 na
programu Televize Přerov, 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 dne 15. července 2019 od
19:00 hodin na programech ČT1 a ČT24 a pořadu 90 ČT24 na téma záchrany thajských
chlapců z jeskyně dne 10. července 2019 od 20:00 hodin na programu ČT24, 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 zveřejněním neúplného přepisu rozhovoru s Karlem
Gottem, který byl vysílán v rámci pořadu Jubileum Karla Gotta dne 14. července 2019 od
18:27 hodin na programu ČT24, na internetové stránce ČT, 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 Policie Modrava, díl Blondýnka na
hřbitově, dne 15. července 2019 od 20:20 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 Kalendárium dne 11. února 2018
od 9:45 hodin na programu ČT1 a pořadu Příběhy slavných, díl Samotářka Míla, dne 20.
dubna 2018 od 15:40 hodin na programu ČT1, 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 zadáním obchodního sdělení Endiaron-Probiaron
odvysílaného premiérově dne 17. června 2019 od 6:06:13 hodin na programu Nova
Cinema, že věc odkládá.
11-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada"), jakožto ústřední správní
úřad, v rámci své kompetence dané § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci
reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání, ve znění platných předpisů (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“),

rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o
odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku
spáchaného odvysíláním obchodního sdělení Rychlá hra, v přehledu programu
inzerovaného jako Live Teleshopping, dne 11. července 2019 od 9:45 hodin na programu
Televize Barrandov, 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 programových upoutávek v přerušeních
pořadu Hodný dinosaurus dne 13. července 2019 od 17:40 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 vysíláním reklam se zvýšenou hlasitostí začátku bez
konkrétní specifikace na programu Nova 2, 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 monologického moderátorského uvedení
pořadu Otázky Václava Moravce dne 30. června 2019 od 12:00 hodin na programu ČT1
a ČT24, odvysíláním příspěvku „Do ČR dorazil český překlad návrhu auditní zprávy EK o
možném střetu zájmů Babiše.“ v textovém zpravodajství ČT24 dne 8. července 2019
večer a používáním identifikace prezidenta republiky Miloše Zemana ve vysílání
programu ČT24 pouze příjmením dne 8. července 2019 večer a obecně ve vysílání
programu ČT24, že věc odkládá.
9-0-2
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada"), jakožto ústřední správní
úřad, v rámci své kompetence dané § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci
reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání, ve znění platných předpisů (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“),
rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o
odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku
spáchaného odvysíláním obchodního sdělení Rychlá hra, v přehledu programu
inzerovaného jako Live Teleshopping, dne 18. července 2019 od 11:15 hodin na
programu Televize Barrandov, 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 úvodní reportáže k tématu Evropa a

přerozdělování uprchlíků v pořadu Události, komentáře 18. července 2019 od 22:00 hodin
na programu ČT24, že věc odkládá.
8-0-3
- 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 příspěvku Ústavní žaloba na prezidenta
republiky je hotova, který obsahoval reportáž a rozhovor s ústavním právníkem a který
byl součástí pořadu Televizní noviny, dne 20. července 2019 od 19:30 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 spotu Škoda Plus dne 22.
července 2019 v úseku 14:27:56-14:28:26 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 nespecifikovaných pořadů a příspěvků o
stranách a hnutích zastoupených v Poslanecké sněmovně PSP ČR, o celostátních
programových a volebních konferencích stran zastoupených v Poslanecké sněmovně
PSP ČR, a jmenovitě o SPD a o akcích, které koná, bez konkretizace doby jejich vysílání,
ve zpravodajství České televize, 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 nespecifikovaných pořadů, do nichž byli
zváni politologové v opakujícím se složení, na programu ČT24, 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 Události, komentáře, respektive
příspěvku na téma Vražda na nádraží ve Frankfurtu nad Mohanem v tomto pořadu, dne
30. července 2019 od 22:00 hodin na programu ČT24, že věc odkládá.
9-0-2
19. RRTV/2019/562/mra: ANALÝZA OBCHODNÍCH SDĚLENÍ – DUBEN + KVĚTEN 2019
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s výsledky monitoringu
obchodních sdělení za měsíce duben a květen 2019.

10-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané
ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č.
231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele Hudební televize, s.r.o., IČ
28938071, sídlem Záhřebská 156/26, Vinohrady, 120 00 Praha 2, na porušení ustanovení
§ 53 odst. 5 zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním obchodního sdělení / oznámení
o sponzorování programu s motivem „TGI FRIDAYS“ dne 29. května 2019 v čase 7:59:38
hodin na programu Retro Music Television, v němž absentovalo uvedení hlavního
předmětu činnosti sponzora, se dopustil porušení povinnosti uvést v případě oznámení o
sponzorování programu hlavní předmět činnosti sponzora. Rada stanovuje lhůtu k
nápravě 7 dnů od doručení upozornění.
9-0-1
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své kompetence dané
§ 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č.
468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění platných
předpisů (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“), v souladu s ustanovením § 78 odst. 1 zákona
č. 250/2016 Sb., zákona o přestupcích a řízeních o nich (dále jen „zákon č. 250/2016
Sb.“) rozhodla zahájit se zadavatelem reklamy, Evou Sojkovou, sídlem Karla Tomana
823, 272 04, Kladno, IČ: 15377971, (dále „obviněný“), řízení o přestupku z moci úřední
pro možné porušení § 5d odst. 3 zákona č. 40/1995 Sb., neboť zadáním reklamy s
motivem „NEZESTÁRNI.CZ“, v níž je prezentován produkt Invita Skin Beauty plus
CoQ10, odvysílané dne 15. května 2019 v čase 23:20:25 na programu RELAX, mohlo
dojít k porušení povinnosti, aby reklama, prostřednictvím které byl propagován doplněk
stravy Invita Skin Beauty plus CoQ10, obsahovala zákonný text „doplněk stravy“. V
obchodním sdělení text informující o faktu, že v reklamě zobrazovaný přípravek Invita
Skin Beauty plus CoQ10 je doplněk stravy, absentuje v obrazové i zvukové složce.
9-0-1
20. RRTV/2019/314/had: AMC Networks Central Europe s.r.o./„Fortuna SK
reprezentace“/SPORT2/29.12.2018/23:52:58 hodin/
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své kompetence dané
§ 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č.
468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění platných
předpisů (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“), v souladu s ustanovením § 78 odst. 1 zákona
č. 250/2016 Sb., zákona o přestupcích a řízeních o nich (dále jen „zákon č. 250/2016
Sb.“) rozhodla zahájit se zadavatelem reklamy, společností FORTUNA SK, a.s., IČ:
00684881, se sídlem Einsteinova 23, Bratislava 851 01, (dále „obviněný“), řízení o
přestupku z moci úřední pro možné porušení § 5j odst. 3 zákona č. 40/1995 Sb., neboť
reklama Fortuna SK reprezentace, odvysílaná dne 29. prosince 2018 v čase 23:52:58 na
programu SPORT2, neobsahuje sdělení o zákazu participace osob mladších 18 let na
hazardní hře, ani zřetelné varování o možnosti vzniku závislosti.
9-0-1
21. RRTV/2019/337/had: AMC Networks Central Europe s.r.o./„Fortuna SK
aplikace“/Sport1 Czechia and Slovakia/ 30.12.2018/8:59:29 hodin/sdělení objednavatele,
zadavatele a zpracovatele
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své kompetence dané
§ 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č.
468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění platných
předpisů (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“), v souladu s ustanovením § 78 odst. 1 zákona
č. 250/2016 Sb., zákona o přestupcích a řízeních o nich (dále jen „zákon č. 250/2016
Sb.“) rozhodla zahájit se zadavatelem reklamy, společností FORTUNA SK, a.s., IČ:
00684881, se sídlem Einsteinova 23, Bratislava 851 01, (dále „obviněný“), řízení o
přestupku z moci úřední pro možné porušení § 5j odst. 3 zákona č. 40/1995 Sb., neboť

reklama Fortuna SK aplikace, odvysílaná 30. prosince 2018 v čase 8:59:29 hodin na
programu Sport1 Czechia and Slovakia, neobsahuje sdělení o zákazu participace osob
mladších 18 let na hazardní hře, ani zřetelné varování o možnosti vzniku závislosti.
8-0-1
22. RRTV/2019/203/rud: Barrandov Televizní Studio a.s./Televize Barrandov/Kauzy
Jaromíra Soukupa/12.9.2018/od 21:25 hodin - ŘÍZENÍ O PŘESTUPKU
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada), jakožto ústřední správní úřad
v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném
znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), dle ustanovení § 60 odst. 1 písm. b) a dle § 60
odst. 7 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., rozhodla v řízení o přestupku vedeném podle
zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, dne 13. srpna 2019
takto: I. Obviněná společnost, provozovatel televizního vysílání, Barrandov Televizní
Studio a.s., IČ 41693311, sídlem Kříženeckého nám. 322, Praha 5, PSČ 152 00, se
uznává vinnou ze spáchání přestupku dle ustanovení § 31 odst. 2 zákona č. 231/2001
Sb., kterého se dopustil tím, že dne 12. září 2018 od 21:25 hodin odvysílal na programu
Televize Barrandov pořad Kauzy Jaromíra Soukupa. Provozovatel v předmětném vydání
pořadu prezentoval pouze jeden vyhraněný pohled na problematiku působení
nadnárodních společností v České republice a na státní investiční a dotační politiku.
Pořad představoval jasný, předem stanovený postoj a nabídl pouze jednostranné
interpretace zveřejněných informací, které se týkaly závažných politických otázek
souvisejících s distribucí veřejných prostředků. Provozovatel se tak dopustil porušení
povinnosti poskytovat objektivní a vyvážené informace nezbytné pro svobodné vytváření
názorů. Za přestupek se pachateli v souladu s ustanovením § 60 odst. 1 písm. b),
ustanovením § 60 odst. 7 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. a ustanovením § 35 písm. b)
a § 46 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., ukládá pokuta ve výši 400.000,- Kč.Pokuta je
splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí na účet 375419223001/0710, variabilní symbol 2019203. V souladu s ustanovením § 95 odst. 1
zákona č. 250/2016, o odpovědnosti za přestupky, a § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb., ukládá
Rada obviněnému povinnost uhradit paušální částku nákladů řízení ve výši 1 000 Kč.
Úhrada nákladů řízení je splatná do pěti pracovních dnů ode dne doručení tohoto
rozhodnutí na účet č. 3711- 19223001/0710, variabilní symbol 2019203.
7-2-1
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad na
základě ustanovení § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen zákon č.
231/2001 Sb.) a podle ustanovení § 86 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o
odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, vydala dne 13. srpna 2019 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 možné
porušení ustanovení § 31 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit
odvysíláním pořadu Kauzy Jaromíra Soukupa dne 12. září 2018 v čase od 21:25 hodin
na programu Televize Barrandov, neboť skutek, o němž se vede řízení, se nestal.
2-1-4
23.
RRTV/2019/220/loj:
Barrandov
Televizní
Studio_televize
Barrandov_32
2_zpřístupňování_titulky 2018
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v
rámci své působnosti dané § 5 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen
zákon č. 231/2001 Sb.), dle § 60 odst. 1 písm. o) a § 60 odst. 7 písm. a) zákona č.
231/2001 Sb., v platném znění, v řízení o přestupku vedeném podle zákona č. 250/2016
Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (dále jen „zákon o odpovědnosti za
přestupky“), rozhodla takto: Obviněná společnost Barrandov Televizní Studio a.s., IČ

41693311, sídlem Kříženeckého nám. 322, Praha 5, PSČ 152 00, se uznává vinnou v
souladu s § 60 odst. 1 písm. o) zákona č. 231/2001 Sb. pro porušení § 32 odst. 2 zákona
č. 231/2001 Sb., kterého se dopustila tím, že v roce 2018 na programu Televize
Barrandov neopatřila alespoň 15 % vysílaných pořadů skrytými nebo otevřenými titulky
pro osoby se sluchovým postižením, jelikož v roce 2018 na programu Televize Barrandov
opatřila skrytými nebo otevřenými titulky pro osoby se sluchovým postižením 14,16 %
odvysílaných pořadů. V souladu s § 43 odst. 2 zákona č. 250/2016 Sb., se od uložení
správního trestu upouští, neboť vzhledem k okolnostem spáchání přestupku lze důvodně
očekávat, že již samotné projednání věci před správním orgánem postačí k jeho nápravě.
11-0-0
24. RRTV/2019/105/loj: KATRO SERVIS_dodané záznamy nebyly v náležité technické
kvalitě_32_1_l
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v
rámci své působnosti dané § 5 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen
zákon č. 231/2001 Sb.), dle § 60 odst. 1 písm. e) a § 60 odst. 7 písm. a) zákona č.
231/2001 Sb., v platném znění, v řízení o přestupku vedeném podle zákona č. 250/2016
Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (dále jen „zákon o odpovědnosti za
přestupky“), rozhodla takto: Obviněný provozovatel KATRO SERVIS, spol. s r.o., IČ
15043355, sídlem Plynárenská 671, 280 02, Kolín, se uznává vinným v souladu s § 60
odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb. pro porušení § 32 odst. 1 písm. l) zákona č.
231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že na písemnou žádost Rady nedodal záznamy
infokanálů Infokanál Vidochov (formát .pptx); Infokanál Batňovice (formát .ppt); Infokanál
Okříšky (formát .ppsx); Infokanál v městské části Sidonie (.ppt); Info-kanál Semily (formát
mp4, ale funkční pouze první čtyři vteřiny) ze dnů 13.-14. července 2018 v časovém úseku
od 00:00 do 24.00 hodin, tj. z období dvou dnů, či alternativně ze 7. - 8. října 2018 časový
úsek 00.00-24.00 hodin, v odvysílané podobě a v náležité technické kvalitě. Za přestupek
se obviněnému v souladu s ustanovením § 60 odst. 7 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb.
ukládá pokuta ve výši 10.000,- Kč. Pokuta je splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne právní moci
tohoto rozhodnutí na účet 3754-19223001/0710, variabilní symbol 2019105. 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 2019105, úhrada nákladů je splatná do pěti pracovních dnů ode dne
doručení tohoto rozhodnutí.
11-0-0
25. RRTV/2019/339/had: JANKAR PROFI, s.r.o./„medicinka.cz/ženšen“/ BARRANDOV
KRIMI/31.12.2018/15:39 hodin/možné porušení § 5d odst. 2 zákona č. 40/1995 Sb., dle čl.
7 odst. 3 a 4 písm. a) Nařízení EP a Rady (EU) č. 1169/201
- I. 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, účinných v době odvysílání obchodního
sdělení (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“), dle § 8a odst. 2 písm. j) 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 13. srpna 2019 takto: II. Obviněný zadavatel reklamy, JANKAR PROFI,
s.r.o., IČ: 25868128, se sídlem Čeladná 262, okres Frýdek-Místek, PSČ 73912, se
uznává vinným v souladu s § 8a odst. 2 písm. j) zákona č. 40/1995 Sb. pro porušení
povinnosti dle § 5d odst. 2 zákona č. 40/1995 Sb., dle čl. 7 odst. 3 a 4 písm. a) Nařízení
EP a Rady (EU) č. 1169/2011, kterým se stanoví, že informace o potravině nesmějí
připisovat jakékoli potravině vlastnosti umožňující zabránit určité lidské nemoci, zmírnit ji
nebo ji vyléčit, ani na tyto vlastnosti odkazovat, včetně související reklamy, kterého se

dopustil zadáním obchodního sdělení / teleshoppingu s motivem „medicinka.cz/ženšen“
propagujícího doplněk stravy Červený ženšen (Bojdův ženšen), které bylo odvysíláno dne
31. prosince 2018 v čase 15:39 hodin na programu BARRANDOV KRIMI, neboť Dr. Bojda
produkt propaguje tvrzením, že dle klinických studií „Při dlouhodobém stresovém zatížení
může se zvýšit riziko vzniku onkologických onemocnění u takto zatěžovaných lidí až o
pětasedmdesát procent. Ženšen umí dobře postupovat proti tady těmto nerovnováhám,
a proto taky třeba se mu říká někdy adaptogen, což vlastně on vstupuje do hormonálního
systému, který nějakým způsobem ovlivňuje, a výzkumy prokázaly, že například snižuje
množství stresových hormonů, které jsou přítomny v krvi, pokud člověk užívá dostatečné
dávky dobrého ženšenu.“ Z uvedeného je možno dovodit, že užíváním nabízeného
doplňku stravy dojde k odstranění stresových poruch, jež mohou zvýšit pravděpodobnost
získání onkologického onemocnění. Divák tak v souladu s obchodním sdělením může
přičítat přípravku preventivní účinek v případě onkologických onemocnění, u kterých je
příčinou stres. III. Za přestupek se pachateli v souladu s § 8a odst. 6 písm. b) zákona č.
40/1995 Sb. ukládá pokuta ve výši 80.000,- Kč ( korun českých). Pokuta je splatná ve
lhůtě 30 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí na účet 3754-19223001/0710,
variabilní symbol 2019339. 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 2019339 úhrada nákladů je splatná do
pěti pracovních dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí
8-0-1
26.
RRTV/2019/158/had:
Biopol
GN
s.r.o./„Barneys
Sioux
/
Bestier“/Prima/18.11.2018/13:36:35 - absence textu
- 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.“), 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 následující rozhodnutí:
Obviněná společnost Biopol GN s.r.o. sídlem: Jakubská 647/2, 110 00 Praha 1, IČ:
26214768, se uznává vinnou ze spáchání přestupku porušením ustanovení § 5d odst. 3
zákona č. 40/1995 Sb., neboť zadáním reklamy, respektive teleshoppingu s motivem
„Barneys Sioux / Bestier“, v níž je spotřebitel informován o nabídce limitované edice
Barnys Sioux plus Bestier energie pro celý den, odvysílané jako součást
teleshoppingového bloku dne 18. listopadu 2018 v čase 13:36:35 na programu Prima,
došlo k porušení povinnosti, aby reklama, prostřednictvím které byl propagován doplněk
stravy limitovaná edice Barnys Sioux plus Bestier energie pro celý den, obsahovala
zákonný text „doplněk stravy“. V obchodním sdělení zřetelný text informující o faktu, že
produkt Bestier je doplněk stravy, absentuje v obrazové i zvukové složce. Rada se dle
ustanovení § 45 zákona č. 250/2016 Sb., rozhodla uložit pachateli společnosti Biopol GN
s.r.o. sídlem: Jakubská 647/2, 110 00 Praha 1, IČ: 26214768 napomenutí, kterým se
pachatel výslovně upozorňuje na důsledky svého protiprávního jednání, které mu hrozí v
případě opakování výše uvedeného protiprávního jednání, a to trest ve formě peněžité
sankce. Pachateli je možné v budoucnu uložit pokutu ve výši 2 000 000 Kč. 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 2019158. Úhrada nákladů je splatná do pěti pracovních dnů ode dne
doručení tohoto rozhodnutí.
10-0-0

27. RRTV/2019/120/rud: ČESKÁ MUZIKA spol. s r.o./ŠLÁGR TV/"Z očí do očí - Jak to bylo
s Evou a Vaškem" 6.5.2016, "Haló Haló" 6.12.2017, Desky, které nestárnou 22.1.2019
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v
rámci své působnosti 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 pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 40/1995 Sb.), dle ustanovení §
8a odst. 2 písm. f) zákona č. 40/1995 Sb., v řízení o přestupku vedeném podle zákona č.
250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (dále jen zákon č. 250/2016
Sb.), rozhodla dne 13. srpna 2019 takto: Obviněný zadavatel obchodního sdělení,
společnost ČESKÁ MUZIKA spol. s r.o., IČ 26024080, sídlem Křenovice 106, 373 84
Dubné, se uznává vinným v souladu s ustanovením § 8a odst. 2 písm. f) zákona č.
40/1995 Sb., pro porušení ustanovení § 7a odst. 1 zákona č. 40/1995 Sb., kterého se
dopustil tím, že na výzvu Rady ze dne 5. února 2019, č.j. RRTV/2658/2019-rud, nezapůjčil
ve stanovené lhůtě 15 dní od dne doručení předmětné výzvy kopii záznamu
teleshoppingového bloku uvozeného znělkou „Z očí do očí - Jak to bylo s Evou a Vaškem“
odvysílaného dne 6. května 2016 na programu ŠLÁGR TV, a dále kopii záznamu
teleshoppingového bloku uvozeného znělkou „Haló haló“ odvysílaného dne 6. prosince
2017 na programu ŠLÁGR TV. V souladu s ustanovením § 43 odst. 2 zákona č. 250/2016
Sb., se od uložení správního trestu upouští, neboť vzhledem k okolnostem spáchání
přestupku lze důvodně očekávat, že již samotné projednání věci před správním orgánem
postačí k nápravě.
10-0-1
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) coby ústřední správní úřad v
rámci své kompetence dané ustanovením § 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 pozdějších předpisů (dále jen zákon č.
40/1995 Sb.) rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016
Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného
přestupku spáchaného odvysíláním teleshoppingového bloku uvozeného znělkou „Z očí
do očí - Jak to bylo s Evou a Vaškem“ dne 6. května 2016 na programu ŠLÁGR TV, dále
odvysíláním teleshoppingového bloku uvozeného znělkou „Haló haló“ dne 6. prosince
2017 na programu ŠLÁGR TV a dále odvysíláním teleshoppingového bloku „Desky, které
nestárnou“ dne 22. ledna 2019 na programu ŠLÁGR TV, že věc odkládá.
11-0-0
28. RRTV/2019/442/rud: ČESKÁ TELEVIZE/ČT :D/Zprávičky, reportáž o Dnu Země v
Opavě/9.5.2019/od 18:40 hodin - VYSVĚTLENÍ
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele ČESKÁ TELEVIZE, IČ
00027383, sídlem Na hřebenech II 1132/4, Praha 4, PSČ 14700, z jakých důvodů zařadil
bez výkladu a dostatečného kontextu do dětského pořadu Zprávičky dne 9. května 2019
od 18:40 hod. na programu ČT :D v reportáži o Dnu Země v Opavě záběry, na kterých
dospělá osoba opakovaně přejíždí dítěti velkým kuchyňským nožem přes vnitřní stranu
předloktí, na němž zanechává červené čáry.
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 ČESKÁ TELEVIZE, IČ
00027383, sídlem Na hřebenech II 1132/4, Praha 4, PSČ 14700, na porušení ustanovení
§ 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil odvysíláním pořadu
Zprávičky dne 9. května 2019 od 18:40 hod. na programu ČT :D, respektive reportáže o
Dnu Země v Opavě, která obsahovala záběry, na kterých dospělá osoba opakovaně
přejíždí dítěti velkým kuchyňským nožem přes vnitřní stranu předloktí, na němž
zanechává červené čáry, kdy z těchto záběrů není zřejmé, že se jedná o demonstraci

pokusu s maketou nože a falešnou krví a tyto záběry tak mohou na dětského diváka
působit jednak nebezpečným návodným dojmem, kdy jej mohou motivovat k
napodobování tohoto chování, a rovněž u něj mohou vyvolat obavy či psychický otřes.
Uvedeným jednáním se tak provozovatel dopustil porušení povinnosti nezařazovat v době
od 6:00 hodin do 22:00 hodin pořady a upoutávky, které by mohly ohrozit fyzický,
psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní
ode dne doručení tohoto upozornění.
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29. RRTV/2019/369/rud: O2 Family s.r.o./O2 Info/24.-25.2.2019/00:00-24:00 hodin
- Rada se seznámila s reakcí provozovatele O2 Family s.r.o., IČ: 24215554, sídlem
Praha 4 - Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 140 00, na uložené upozornění na porušení
§ 32 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že neposkytl Radě
na její vyžádání záznam vysílání programu O2 Info ze dnů 24.-25. února 2019 v časovém
úseku 00.00-24.00 hodin.
11-0-0
- Rada se seznámila s analýzou programu O2 Info provozovatele O2 Family, s.r.o. ze
dnů 24.-25. 2. 2019 od 00:00 do 24:00.
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30. RRTV/2019/549/kus: SP Broadcasting a.s. - Hobby TV - info o dohledu Rady - reakce
na upozornění
- Rada se seznámila s reakcí provozovatele S&P Broadcasting a.s., IČ: 04117310, se
sídlem Podkovářská 674/2, Vysočany, 190 00 Praha 9, na upozornění na porušení
ustanovení § 32 odst. 7 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne
18. 4. 2019 v časovém úseku od 12:00 do 24:00 hodin neposkytl divákům programu
Hobby TV snadný, přímý a trvalý přístup k informaci o tom, že orgánem dohledu nad
provozováním televizního vysílání je Rada.
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31. RRTV/2019/556/vhu: Záštita Rady pro rozhlasové a televizní vysílání nad mediálněvýchovným seminářem v rámci festivalu Oty Hofmana v Ostrově
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání přebírá záštitu nad mediálně-výchovným
seminářem, který se uskuteční v rámci 51. Dětského filmové a televizního festivalu Oty
Hofmana v Ostrově.
10-0-1
32. RRTV/2019/566/chr: FTV Prima, spol. s r.o./Autosalon/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 FTV Prima,
spol. s r.o. ze dne 17. července 2019, doručeného Radě dne 18. července 2019, toto
potvrzení: Poskytovatel FTV Prima, spol. s r.o., IČ: 481 15 908, se sídlem v Praze, Na
Žertvách 132/24, PSČ 180 00, byl dne 13. srpna 2019 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 24. června 2019 pod názvem
Autosalon, umístěná na internetové adrese https://autosalon.tv/epizody.
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33. RRTV/2019/565/chr: Regionální televize CZ s.r.o./Převzaté regionální a lokální
videozpravodajství/analýza
- Rada se seznámila s analýzou služby Převzaté regionální a lokální videozpravodajství
poskytované subjektem Regionální televize CZ s.r.o.
11-0-0

34. RRTV/2019/458/kus: DIGI CZ s.r.o. - poskytování služby - vysvětlení
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením společnosti DIGI CZ s.r.o., sídlem Na
Florenci 2116/15, 110 00, Praha 1, IČ: 04668529, zda na internetové adrese
https://novadigitv.cz/tv-pres-internet/, poskytuje audiovizuální mediální službu na
vyžádání ve smyslu zákona č. 132/2010 Sb. za účelem posouzení naplňování definičních
znaků audiovizuální mediální služby na vyžádání.
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35. RRTV/2019/460/kus: T-Mobile Czech Republic a.s. - poskytování audiovizuální
mediální služby na vyžádání - vysvětlení
- Rada se seznámila s podaným vysvětlení poskytovatele T-Mobile Czech Republic a.s.,
sídlem Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, IČ: 6494681, zda na internetové adrese
https://www.t-mobile.cz/t-mobile-televize, poskytuje audiovizuální mediální službu na
vyžádání ve smyslu zákona č. 132/2010 Sb. za účelem posouzení naplňování definičních
znaků audiovizuální mediální služby na vyžádání.
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36. RRTV/2019/461/kus: Marcela Čermáková - Internet Praha - poskytování audiovizuální
mediální služby na vyžádání - vysvětlení
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením subjetku Marcela Čermáková, sídlem
Nuselská 363/71, 140 00 Praha 4, IČ: 49268678, zda na internetové adrese
http://internetpraha.com/digitalni-televize/, poskytuje audiovizuální mediální službu na
vyžádání ve smyslu zákona č. 132/2010 Sb. za účelem posouzení naplňování definičních
znaků audiovizuální mediální služby na vyžádání.
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37. RRTV/2019/136/kus: Prácheňská televize s.r.o. - TV Prácheň - nefunkční stránky
služby - ukončení poskytování
- Rada bere na vědomí ukončení poskytování audiovizuální mediální služby na vyžádání
ve smyslu zákona č. 132/2010 Sb., poskytovatele Prácheňská televize s.r.o., IČ: 037 47
549, se sídlem Pod Hájovnou 365, Dražejov, 386 01 Strakonice, umístěné na stránce
www.tvprachen.cz.
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38. RRTV/2019/567/chr: Výmaz / Středisko společných činností AV ČR, v.v.i. /
VideoJournal
- Rada provádí výmaz poskytovatele Středisko společných činností AV ČR, v.v.i., IČ: 604
57 856, se sídlem Praha 1, Národní 1009/3, PSČ 110 00., v souvislosti s uplynutím 1 roku
od ukončení poskytování audiovizuální mediální služby na vyžádání VideoJournal.
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39. RRTV/2019/568/chr: Výmaz / ŠLÁGR TV, spol. s r.o. / ŠLÁGR KATALOG
- Rada provádí výmaz poskytovatele ŠLÁGR TV, spol. s r.o., IČ: 261 02 293, se sídlem
Dubné 158, PSČ 373 84, v souvislosti s uplynutím 1 roku od ukončení poskytování
audiovizuální mediální služby na vyžádání ŠLÁGR KATALOG.
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40. RRTV/2019/569/chr: Výmaz / SAT Plus s.r.o. / UPC EXPRESS
- Rada provádí výmaz poskytovatele SAT Plus, s.r.o., IČ: 260 58 952, se sídlem Závišova
5, PSČ 140 00, v souvislosti s uplynutím 1 roku od ukončení poskytování audiovizuální
mediální služby na vyžádání UPC EXPRESS.
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41. RRTV/2019/571/kus: Církev Slovo života, sbor Brno - výmaz z Evidence
- 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

konstatuje, že služba poskytovatele Církev Slovo života, sbor Brno, IČ: 736 35 219, se
sídlem ve Vojkovicích, Rajhradská 249, PSČ 667 01, umístěná na stránkách www.tv7.cz
nesplňuje podmínky pro zápis do Evidence poskytovatelů audiovizuálních mediálních
služeb na vyžádání ve smyslu zákona č. 132/2010 Sb.
11-0-0
42. RRTV/2019/581/bla: Změna harmonogramu zasedání Rady
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání v souladu s čl. 5 odst. 1 Jednacího řádu Rady
mění harmonogram zasedání pro rok 2019 takto: 15. zasedání bude namísto původně
plánovaného 4. září 2019 druhým dnem pokračovat dne 25. září 2019 a 16. zasedání
bude namísto původně plánovaného 2. října 2019 druhým dnem pokračovat dne 9. října
2019.
10-0-0
ověřovatel:
Z. Malach

