Zápis z 15. zasedání, konaného dne 23. 8. 2016
Přítomni: Bezouška, Burketová, Jaklová, Jehlička, Kasalová, Krejčí, Richterová, Mencl,
Novák, Poledníček, Svoboda, Zvěřinová
Omluveni:
Ověřovatel: Bartoš

1. Schválení programu 15. zasedání
- Rada schvaluje program ve znění projednaných změn.
12-0-0
2. 2016/562/SMU/Mag: Magical roof s.r.o./JOJ Family; řízení o udělení licence pro
televizní vysílání šířené prostřednictvím kabelových systémů a družice; ústní jednání
dne 23. srpna 2016 ve 13:30 hod.
- Rada dle § 25 zákona č. 231/2001 Sb. uděluje společnosti Magical roof s.r.o., IČ:
04899784, se sídlem: Pobřežní 297/14, Karlín, 186 00 Praha 8, licenci k provozování
televizního vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů a družice na 12 let;
označení (název) programu: JOJ Family; základní programová specifikace: Televizní
program JOJ Family je plnoformátový televizní program; časový rozsah vysílání: 24 hodin
denně; hlavní jazyk vysílání: slovenský jazyk; územní rozsah vysílání: Česká republika:
katastrální území České republiky podle vyhlášky č. 412/2008 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; výčet států, na jejichž území má být vysílání zcela nebo
převážně směrováno: Česká republika, v rozsahu dle podání ze dne 9. června 2016 č.j.
RRTV/4485/2016-P a ve znění doplnění ze dne 11. července 2016 č.j. RRTV/5244/2016P a č.j. RRTV/5495/2016-P a ze dne 8. a 15. srpna 2016 č.j. RRTV/5975/2016-P a č.j.
RRTV/6139/2016-P.
10-0-0
3. 2016/645/SMU/Mag: Magical roof s.r.o./JOJ Family; řízení o udělení licence pro
celoplošné zemské digitální televizní vysílání šířené prostřednictvím vysílačů; ústní
jednání dne 23. srpna 2016 ve 13:40 hod.
- Rada dle ustanovení § 25 zákona č. 231/2001 Sb. uděluje společnosti Magical roof
s.r.o., IČ: 04899784, se sídlem: Pobřežní 297/14, Karlín, 186 00 Praha 8, licenci k
provozování celoplošného zemského digitálního televizního vysílání šířeného
prostřednictvím vysílačů na 12 let; označení (název) programu: JOJ Family; základní
programová specifikace: Televizní program JOJ Family je plnoformátový televizní
program; územní rozsah vysílání: Česká republika; časový rozsah vysílání: 24 hodin
denně; hlavní jazyk vysílání: slovenský jazyk; v rozsahu dle žádosti ze dne 11. července
2016 č.j. RRTV/5245/2016-P a ve znění doplnění ze dne 8. a 15. srpna 2016 č.j.
RRTV/5974/2016-P a č.j. RRTV/6140/2016-P.
10-0-0
4. 2015/600/zab: Licenční řízení k provozování rozhlasového vysílání šířeného
prostřednictvím vysílačů se soubory technických parametrů Blansko 97,2 MHz / 100 W;
Lovosice 97,0 MHz / 100 W; Teplice 87,6 MHz / 100 W; Uherský Brod 95,6 MHz / 100 W rozhodnutí o udělení licence
- Rada uděluje společnosti RADIO UNITED BROADCASTING, s.r.o., IČ: 29131901, se
sídlem Říčanská 2399/3, 10100 Praha podle § 18 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k
provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů se soubory
technických parametrů Blansko 97,2 MHz / 100 W; Lovosice 97,0 MHz / 100 W; Teplice

87,6 MHz / 100 W; Uherský Brod 95,6 MHz / 100 W pro program COUNTRY RADIO na
dobu 8 let, nejdéle však do 10. října 2025.
11-0-0
5. 2016/494/zab/RAD: RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o. / COUNTRY RADIO žádost o změnu skutečností uvedených v žádosti o licenci – změna souboru
technických parametrů spočívající ve změně stanoviště Chomutov 100,1 MHz / 200 W udělení souhlasu
- Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21 odst.
3 zákona č. 231/2001 Sb. přijala ve věci žádosti provozovatele RADIO UNITED
BROADCASTING s.r.o., IČ: 29131901, se sídlem Říčanská 2399/3, 10100 Praha o
změně skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání
programu COUNTRY RADIO (licence č.j. Ru/91/99), a to o změně územního rozsahu
vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve změně stanoviště kmitočtu
Chomutov 100,1 MHz / 200 W, toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli RADIO
UNITED BROADCASTING s.r.o., IČ: 29131901, se sídlem Říčanská 2399/3, 10100
Praha souhlas ke změně skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování
rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu COUNTRY RADIO (licence č.j.
Ru/91/99), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů
spočívající ve změně stanoviště kmitočtu Chomutov 100,1 MHz / 200 W, na stanoviště
Chomutov město 100,1 MHz / 200 W souřadnice WGS 84: 13 24 03 / 50 27 59.
11-0-0
6. 2016/495/zab/RAD: RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o. / Radio Beat - žádost o
změnu skutečností uvedených v žádosti o licenci – změna souboru technických
parametrů spočívající ve změně stanoviště Chomutov 88,5 MHz / 200 W - udělení
souhlasu
- Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21 odst.
3 zákona č. 231/2001 Sb. přijala ve věci žádosti provozovatele RADIO UNITED
BROADCASTING s.r.o., IČ: 29131901, se sídlem Říčanská 2399/3, 10100 Praha o
změně skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání
programu Radio Beat (licence č.j. Ru/138/01), a to o změně územního rozsahu vysílání
a souboru technických parametrů spočívající ve změně stanoviště kmitočtu Chomutov
88,5 MHz / 200 W, toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli RADIO UNITED
BROADCASTING s.r.o., IČ: 29131901, se sídlem Říčanská 2399/3, 10100 Praha souhlas
ke změně skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání
prostřednictvím vysílačů programu Radio Beat (licence č.j. Ru/138/01), a to o změně
územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve změně
stanoviště kmitočtu Chomutov 88,5 MHz / 200 W, na stanoviště Chomutov město 88,5
MHz / 200 W souřadnice WGS 84: 13 24 03 / 50 27 59.
11-0-0
7. 2016/657/STR/Gam: Gama media s.r.o. / Gama Rádio; Žádost o souhlas se změnou
názvu programu Gama Rádio (licence sp. zn. 2008/1044/CUN/PRO) na nový název Rock
Radio a se změnou licenčních podmínek
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v souladu s ustanovením §
5 písm. b) a § 21 odst. 1 písm. a) a d) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen
„zákon č. 231/2001 Sb.“), a ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, v platném znění (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“), vydala toto rozhodnutí: Rada
uděluje provozovateli Gama media, s.r.o., IČ: 25028499, se sídlem Bělehradská 360/6,
PSČ 434 01 Most, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k
provozování rozhlasového vysílání programu Gama Rádio (licence sp. zn.
2008/1044/CUN/PRO) podle § 21 odst. 1 písm. a) a d) zákona č. 231/2001 Sb.,
spočívající ve změně názvu programu na nový název Rock Radio a ve změně licenčních

podmínek, neboť tyto změny by nevedly k neudělení licence na základě veřejného
slyšení. Aktuální a platné znění licenčních podmínek tvoří přílohu tohoto rozhodnutí.
11-0-0
8. 2016/658/STR/Gam: Gama media s.r.o. / Gama Rádio; Žádost o souhlas se změnou
názvu programu Gama Rádio (licence sp. zn. 2011/1121/zab) na nový název Rock Radio
a se změnou licenčních podmínek
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v souladu s ustanovením §
5 písm. b) a § 21 odst. 1 písm. a) a d) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen
„zákon č. 231/2001 Sb.“), a ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, v platném znění (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“), vydala toto rozhodnutí: Rada
uděluje provozovateli Gama media, s.r.o., IČ: 25028499, se sídlem Bělehradská 360/6,
PSČ 434 01 Most, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k
provozování rozhlasového vysílání programu Gama Rádio (licence sp. zn.
2011/1121/zab) podle § 21 odst. 1 písm. a) a d) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve
změně názvu programu na nový název Rock Radio a ve změně licenčních podmínek,
neboť tyto změny by nevedly k neudělení licence na základě veřejného slyšení. Aktuální
a platné znění licenčních podmínek tvoří přílohu tohoto rozhodnutí.
11-0-0
9. 2016/659/STR/Gam: Gama media s.r.o. / Gama Rádio; Žádost o souhlas se změnou
názvu programu Gama Rádio (licence sp. zn. 2012/449/zab) na nový název Rock Radio
a se změnou licenčních podmínek
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v souladu s ustanovením §
5 písm. b) a § 21 odst. 1 písm. a) a d) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen
„zákon č. 231/2001 Sb.“), a ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, v platném znění (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“), vydala toto rozhodnutí: Rada
uděluje provozovateli Gama media, s.r.o., IČ: 25028499, se sídlem Bělehradská 360/6,
PSČ 434 01 Most, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k
provozování rozhlasového vysílání programu Gama Rádio (licence sp. zn. 2012/449/zab)
podle § 21 odst. 1 písm. a) a d) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně názvu
programu na nový název Rock Radio a ve změně licenčních podmínek, neboť tyto změny
by nevedly k neudělení licence na základě veřejného slyšení. Aktuální a platné znění
licenčních podmínek tvoří přílohu tohoto rozhodnutí.
11-0-0
10. 2016/660/STR/Gam: Gama media s.r.o. / Gama Rádio; Žádost o souhlas se změnou
názvu programu Gama Rádio (licence sp. zn. 2013/671/zab) na nový název Rock Radio
a se změnou licenčních podmínek
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v souladu s ustanovením §
5 písm. b) a § 21 odst. 1 písm. a) a d) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen
„zákon č. 231/2001 Sb.“), a ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, v platném znění (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“), vydala toto rozhodnutí: Rada
uděluje provozovateli Gama media, s.r.o., IČ: 25028499, se sídlem Bělehradská 360/6,
PSČ 434 01 Most, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k
provozování rozhlasového vysílání programu Gama Rádio (licence sp. zn. 2013/671/zab)
podle § 21 odst. 1 písm. a) a d) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně názvu
programu na nový název Rock Radio a ve změně licenčních podmínek, neboť tyto změny
by nevedly k neudělení licence na základě veřejného slyšení. Aktuální a platné znění
licenčních podmínek tvoří přílohu tohoto rozhodnutí.
11-0-0

11. 2016/661/STR/Gam: Gama media s.r.o. / Gama Rádio; Žádost o souhlas se změnou
názvu programu Gama Rádio (licence sp. zn. 2013/673/STR/Gam) na nový název Rock
Radio a se změnou licenčních podmínek
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v souladu s ustanovením §
5 písm. b) a § 21 odst. 1 písm. a) a d) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen
„zákon č. 231/2001 Sb.“), a ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, v platném znění (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“), vydala toto rozhodnutí: Rada
uděluje provozovateli Gama media, s.r.o., IČ: 25028499, se sídlem Bělehradská 360/6,
PSČ 434 01 Most, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k
provozování rozhlasového vysílání programu Gama Rádio (licence sp. zn.
2013/673/STR/Gam) podle § 21 odst. 1 písm. a) a d) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající
ve změně názvu programu na nový název Rock Radio a ve změně licenčních podmínek,
neboť tyto změny by nevedly k neudělení licence na základě veřejného slyšení. Aktuální
a platné znění licenčních podmínek tvoří přílohu tohoto rozhodnutí.
9-0-0
12. 2016/663/STR/Gam: Gama media s.r.o. / Gama Rádio; Žádost o souhlas se změnou
názvu programu Gama Rádio (licence sp. zn. 2013/675/zab) na nový název Rock Radio
a se změnou licenčních podmínek
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v souladu s ustanovením §
5 písm. b) a § 21 odst. 1 písm. a) a d) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen
„zákon č. 231/2001 Sb.“), a ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, v platném znění (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“), vydala toto rozhodnutí: Rada
uděluje provozovateli Gama media, s.r.o., IČ: 25028499, se sídlem Bělehradská 360/6,
PSČ 434 01 Most, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k
provozování rozhlasového vysílání programu Gama Rádio (licence sp. zn. 2013/675/zab)
podle § 21 odst. 1 písm. a) a d) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně názvu
programu na nový název Rock Radio a ve změně licenčních podmínek, neboť tyto změny
by nevedly k neudělení licence na základě veřejného slyšení. Aktuální a platné znění
licenčních podmínek tvoří přílohu tohoto rozhodnutí.
10-0-0
13. 2016/664/STR/Gam: Gama media s.r.o. / Gama Rádio; Žádost o souhlas se změnou
názvu programu Gama Rádio (licence sp. zn. 2013/712/zab) na nový název Rock Radio
a se změnou licenčních podmínek
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v souladu s ustanovením §
5 písm. b) a § 21 odst. 1 písm. a) a d) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen
„zákon č. 231/2001 Sb.“), a ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, v platném znění (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“), vydala toto rozhodnutí: Rada
uděluje provozovateli Gama media, s.r.o., IČ: 25028499, se sídlem Bělehradská 360/6,
PSČ 434 01 Most, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k
provozování rozhlasového vysílání programu Gama Rádio (licence sp. zn. 2013/712/zab)
podle § 21 odst. 1 písm. a) a d) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně názvu
programu na nový název Rock Radio a ve změně licenčních podmínek, neboť tyto změny
by nevedly k neudělení licence na základě veřejného slyšení. Aktuální a platné znění
licenčních podmínek tvoří přílohu tohoto rozhodnutí.
11-0-0
14. 2016/665/STR/Gam: Gama media s.r.o. / Gama Rádio; Žádost o souhlas se změnou
názvu programu Gama Rádio (licence sp. zn. 2013/690/zab) na nový název Rock Radio
a se změnou licenčních podmínek

- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v souladu s ustanovením §
5 písm. b) a § 21 odst. 1 písm. a) a d) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen
„zákon č. 231/2001 Sb.“), a ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, v platném znění (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“), vydala toto rozhodnutí: Rada
uděluje provozovateli Gama media, s.r.o., IČ: 25028499, se sídlem Bělehradská 360/6,
PSČ 434 01 Most, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k
provozování rozhlasového vysílání programu Gama Rádio (licence sp. zn. 2013/690/zab)
podle § 21 odst. 1 písm. a) a d) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně názvu
programu na nový název Rock Radio a ve změně licenčních podmínek, neboť tyto změny
by nevedly k neudělení licence na základě veřejného slyšení. Aktuální a platné znění
licenčních podmínek tvoří přílohu tohoto rozhodnutí.
11-0-0
15. 2016/666/STR/Gam: Gama media s.r.o. / Gama Rádio; Žádost o souhlas se změnou
názvu programu Gama Rádio (licence sp. zn. 2014/373/zab) na nový název Rock Radio
a se změnou licenčních podmínek
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v souladu s ustanovením §
5 písm. b) a § 21 odst. 1 písm. a) a d) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen
„zákon č. 231/2001 Sb.“), a ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, v platném znění (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“), vydala toto rozhodnutí: Rada
uděluje provozovateli Gama media, s.r.o., IČ: 25028499, se sídlem Bělehradská 360/6,
PSČ 434 01 Most, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k
provozování rozhlasového vysílání programu Gama Rádio (licence sp. zn. 2014/373/zab)
podle § 21 odst. 1 písm. a) a d) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně názvu
programu na nový název Rock Radio a ve změně licenčních podmínek, neboť tyto změny
by nevedly k neudělení licence na základě veřejného slyšení. Aktuální a platné znění
licenčních podmínek tvoří přílohu tohoto rozhodnutí.
11-0-0
16. 2016/671/STR/JOE: JOE Media s.r.o. / Rádio SÁZAVA; žádost o udělení souhlasu se
změnou názvu programu Rádio SÁZAVA (licence č.j. RRTV/986/2016, sp.zn.
2015/117/zab) na nový název HEY Radio - udělení souhlasu
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v souladu s ustanovením §
5 písm. b) a § 21 odst. 1 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 ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v
platném znění (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“), vydala toto rozhodnutí: Rada uděluje
provozovateli JOE Media s.r.o., IČ: 26152002, se sídlem Branišovská 187/16, PSČ 143
00 Praha, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování
rozhlasového vysílání programu Rádio SÁZAVA (licence č.j. RRTV/986/2016, sp.zn.
2015/117/zab) podle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně
označení názvu programu na nový název HEY Radio, neboť tato změna by nevedla k
neudělení licence na základě veřejného slyšení.
11-0-0
17. 2016/667/STR/JOE: JOE Media s.r.o. / Rádio SÁZAVA; žádost o udělení souhlasu se
změnou názvu programu Rádio SÁZAVA (licence č.j. bar/4079/2012, sp.zn. 2012/90/zab)
na nový název HEY Radio - udělení souhlasu
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v souladu s ustanovením §
5 písm. b) a § 21 odst. 1 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 ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v
platném znění (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“), vydala toto rozhodnutí: Rada uděluje
provozovateli JOE Media s.r.o., IČ: 26152002, se sídlem Branišovská 187/16, PSČ 143

00 Praha, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování
rozhlasového vysílání programu Rádio SÁZAVA (licence č.j. bar/4079/2012, sp. zn.
2012/90/zab) podle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně
označení názvu programu na nový název HEY Radio, neboť tato změna by nevedla k
neudělení licence na základě veřejného slyšení.
11-0-0
18. 2016/669/STR/JOE: JOE Media s.r.o. / Rádio SÁZAVA; žádost o udělení souhlasu se
změnou názvu programu Rádio SÁZAVA (licence č.j. bar/2380/2014, sp.zn.
2014/687/zab/JOE) na nový název HEY Radio - udělení souhlasu
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v souladu s ustanovením §
5 písm. b) a § 21 odst. 1 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 ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v
platném znění (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“), vydala toto rozhodnutí: Rada uděluje
provozovateli JOE Media s.r.o., IČ: 26152002, se sídlem Branišovská 187/16, PSČ 143
00 Praha, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování
rozhlasového vysílání programu Rádio SÁZAVA (licence č.j. bar/2380/2014, sp.zn.
2014/687/zab/JOE) podle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve
změně označení názvu programu na nový název HEY Radio, neboť tato změna by
nevedla k neudělení licence na základě veřejného slyšení.
11-0-0
19. 2016/670/STR/JOE: JOE Media s.r.o. / Rádio SÁZAVA; žádost o udělení souhlasu se
změnou názvu programu Rádio SÁZAVA (licence č.j. CUN/773/2011, sp.zn.
2007/493/mal) na nový název HEY Radio - udělení souhlasu
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v souladu s ustanovením §
5 písm. b) a § 21 odst. 1 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 ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v
platném znění (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“), vydala toto rozhodnutí: Rada uděluje
provozovateli JOE Media s.r.o., IČ: 26152002, se sídlem Branišovská 187/16, PSČ 143
00 Praha, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování
rozhlasového vysílání programu Rádio SÁZAVA (licence č.j. CUN/773/2011, sp. zn.
2007/493/mal) podle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně
označení názvu programu na nový název HEY Radio, neboť tato změna by nevedla k
neudělení licence na základě veřejného slyšení.
10-0-0
20. 2016/672/STR/JOE: JOE Media s.r.o. / Rádio SÁZAVA; žádost o udělení souhlasu se
změnou názvu programu Rádio SÁZAVA (licence č.j. RRTV/1259/2016-STR, sp.zn.
2015/352/zab) na nový název HEY Radio - udělení souhlasu
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v souladu s ustanovením §
5 písm. b) a § 21 odst. 1 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 ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v
platném znění (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“), vydala toto rozhodnutí: Rada uděluje
provozovateli JOE Media s.r.o., IČ: 26152002, se sídlem Branišovská 187/16, PSČ 143
00 Praha, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování
rozhlasového vysílání programu Rádio SÁZAVA (licence č.j. RRTV/1259/2016-STR, sp.
zn. 2015/352/zab) podle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve
změně označení názvu programu na nový název HEY Radio, neboť tato změna by
nevedla k neudělení licence na základě veřejného slyšení.
11-0-0

21. 2016/673/STR/JOE: JOE Media s.r.o. / Rádio SÁZAVA; žádost o udělení souhlasu se
změnou názvu programu Rádio SÁZAVA (licence č.j. RRTV/4404/2015-STR, sp.zn.
2015/540/zab) na nový název HEY Radio - udělení souhlasu
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v souladu s ustanovením §
5 písm. b) a § 21 odst. 1 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 ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v
platném znění (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“), vydala toto rozhodnutí: Rada uděluje
provozovateli JOE Media s.r.o., IČ: 26152002, se sídlem Branišovská 187/16, PSČ 143
00 Praha, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování
rozhlasového vysílání programu Rádio SÁZAVA (licence č.j. RRTV/4404/2015-STR, sp.
zn. 2015/540/zab) podle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve
změně označení názvu programu na nový název HEY Radio, neboť tato změna by
nevedla k neudělení licence na základě veřejného slyšení.
11-0-0
22. 2016/674/STR/JOE: JOE Media s.r.o. / Rádio SÁZAVA; žádost o udělení souhlasu se
změnou názvu programu Rádio SÁZAVA (licence č.j. RRTV/4385/2015-zab, sp.zn.
2015/116/zab) na nový název HEY Radio - udělení souhlasu
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v souladu s ustanovením §
5 písm. b) a § 21 odst. 1 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 ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v
platném znění (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“), vydala toto rozhodnutí: Rada uděluje
provozovateli JOE Media s.r.o., IČ: 26152002, se sídlem Branišovská 187/16, PSČ 143
00 Praha, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování
rozhlasového vysílání programu Rádio SÁZAVA (licence č.j. RRTV/4385/2015-zab, sp.
zn. 2015/116/zab) podle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve
změně označení názvu programu na nový název HEY Radio, neboť tato změna by
nevedla k neudělení licence na základě veřejného slyšení.
11-0-0
23. 2016/675/STR/JOE: JOE Media s.r.o. / Rádio SÁZAVA; žádost o udělení souhlasu se
změnou názvu programu Rádio SÁZAVA (licence č.j. FOL/3965/2014, sp.zn. 2014/45/zab)
na nový název HEY Radio - udělení souhlasu
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v souladu s ustanovením §
5 písm. b) a § 21 odst. 1 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 ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v
platném znění (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“), vydala toto rozhodnutí: Rada uděluje
provozovateli JOE Media s.r.o., IČ: 26152002, se sídlem Branišovská 187/16, PSČ 143
00 Praha, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování
rozhlasového vysílání programu Rádio SÁZAVA (licence č.j. FOL/3965/2014, sp. zn.
2014/45/zab) podle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně
označení názvu programu na nový název HEY Radio, neboť tato změna by nevedla k
neudělení licence na základě veřejného slyšení.
11-0-0
24. 2016/677/STR/LON: LONDA spol. s r. o. / Rock Zone 105,9; Žádost o udělení
transformační licence - udělení
- Rada uděluje společnosti LONDA, s. r. o., IČ: 49241931, se sídlem Na Příkopě 859/22,
PSČ 110 00 Praha, transformační licenci k provozování rozhlasového vysílání
prostřednictvím vysílačů podle článku II zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon
č. 231/2001 Sb., pro program Rock Zone 105,9 (licence č.j. Ru/117/02 ze dne 14. května

2002) se souborem technických parametrů Praha 105,9 MHz / 0,5 kW na dobu do 10.
října 2025.
11-0-0
25. 2016/749/hak/RAD: RADIO UNITED BROADCASTING s. r. o.; KISS HÁDY, pondělí
18.7. 2016, 00:00 - 24:00 hodin, analýza
- Rada se seznámila s analýzou programu KISS HÁDY, provozovatele RADIO UNITED
BROADCASTING s.r.o. z pondělí 18. 7. 2016 od 00:00 – 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
26. 2016/557/SPM/Kan: MEDIA BOHEMIA a.s., program Fajn radio (97,20 MHz Praha) soutěž Fajn lyžák - vyjádření provozovatele k vydanému upozornění
- Rada se seznámila se stanoviskem provozovatele MEDIA BOHEMIA a.s. ve věci
uspořádané soutěže Fajn lyžák, která byla prezentována ve vysílání programu Fajn radio
(97,20 MHz Praha)
11-0-0
27. 2016/724/SPM/Růz: Různí provozovatelé / rozhlasové vysílání; analýza obchodních
sdělení na potraviny, doplňky stravy, léky a na loterie a jiné podobné hry ze dne 11. 8.
2016 + podnět na reklamu na slevovou akci společnosti OKAY s.r.o. / zasedání 15/2016
- Rada se seznámila s analýzami obchodních sdělení odvysílaných provozovateli Radio
West Plzeň, s.r.o. (program Rádio EVROPA 2 – Západ; 101,3 MHz Plzeň) dne 11. srpna
2016, RADIO ZLÍN, spol. s r.o. (program Radio Zlín; 91,7 MHz Zlín) dne 11. srpna 2016,
RadioPraha s.r.o. (program Rádio Dechovka; 96,8 MHz České Budějovice) dne 11. srpna
2016, RadioZET s.r.o. (program ZET; 101,1 MHz Praha) dne 11. srpna 2016 a RKR s.r.o.
(program CLASSIC PRAHA; 98,7 MHz Praha) dne 11. srpna 2016
11-0-0
- Rada se seznámila se stížností na údajně klamavou reklamu na slevovou akci
společnosti OKAY s.r.o., která byla odvysílána dne 8. července v čase 9:59:19 hodin na
programu RADIO IMPULS (102,3 MHz Zlín)
11-0-0
- Rada vyžádá od provozovatele vysílání, společnosti LONDA spol. s r. o., informace o
zadavateli reklamy na slevovou akci společnosti OKAY s.r.o., která byla odvysílána dne
8. července v čase 9:59:19 hodin na programu RADIO IMPULS (102,3 MHz Zlín)
11-0-0
28. 2016/36/SPM/Piv: Pivovary Lobkowicz, a.s.; reklama na pivo Klášter
- Rada se seznámila s podáními právního zástupce společnosti Pivovary Lobkowicz, a.s.
ve věci správního řízení za zadání reklamy na akci Pivovaru Klášter, která byla odvysílána
dne 3. listopadu 2015 v časech 10:41:50, 12:43:07, 15:17:23 a 15:41:38 hodin na
programu Hitrádio FM Crystal (100,6 MHz Liberec)
11-0-0
29. 2015/837/zab/Čes: Český telekomunikační úřad - Informace o vydání krátkodobých
oprávnění k využívání rádiových kmitočtů rozhlasové služby
- 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
30. 2016/682/SMU/Med: Mediapoint Consulting s. r. o./TV Plzeňská 1, zemské digitální
televizní vysílání šířené prostřednictvím vysílačů; žádost o předchozí souhlas se
změnou názvu programu na Plzeň TV

- Rada podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. uděluje
provozovateli Mediapoint Consulting s. r. o., IČ: 27970043, se sídlem: Zahradní 173/2,
Východní Předměstí, Plzeň, PSČ: 326 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,
spočívající ve změně označení názvu programu z TV Plzeňská 1 na nový název Plzeň
TV, v rozsahu dle žádosti doručené dne 20. července 2016 pod č.j. RRTV/5463/2016-P.
11-0-0
31. 2016/734/zem/ŠLÁ: ŠLÁGR TV, spol. s r.o./TV PÍSNIČKA; televizní vysílání šířené
prostřednictvím družice - nezahájení vysílání v zákonné lhůtě - zahájení řízení o odnětí
licence
- Rada zahajuje s provozovatelem ŠLÁGR TV, spol. s r.o., IČ 261 02 293, se sídlem
Dubné 158, PSČ 373 84, správní řízení podle § 63 odst. 2 písm. b) zákona č. 231/2001
Sb., o odnětí licence k provozování televizního vysílání programu TV PÍSNIČKA šířeného
prostřednictvím družice na základě licence č.j. RRTV/806/2015-zem, spis. zn.:
2014/1213/zem/ŠLÁ, ze dne 17. února 2015, neboť je důvodné podezření, že
provozovatel nezahájil vysílání po nabytí právní moci rozhodnutí o udělení licence do 360
dnů. Rada stanovuje provozovateli v předmětné věci lhůtu k vyjádření do 15 dnů od
doručení oznámení o zahájení řízení.
11-0-0
32. 2016/684/SMU/Růz: Různí provozovatelé/převzaté vysílání; oznámení změny
programové nabídky
- Rada se dle § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. seznámila s oznámením provozovatele
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 převzatého
rozhlasového a televizního vysílání šířené prostřednictvím vysílačů sp.zn.
2013/736/FIA/Čes, č.j. fia/975/2014 ze dne 18. března 2014, spočívající ve změně
programové nabídky a to v jejím rozšíření o český televizní program TV ZAK v Regionální
vysílací síti 8, v rozsahu dle podání č.j. RRTV/5411/2016-P doručeného dne 15. 7. 2016.
11-0-0
- Rada se dle § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. seznámila s oznámením provozovatele
DIGI2GO.CZ s.r.o., IČ: 04668529, se sídlem Na Florenci 2116/15, Nově Město, 110 00
Praha 1, o změně ostatních skutečností uvedených v přihlášce k registraci převzatého
rozhlasového a televizního vysílání šířené prostřednictvím družice sp. zn.
2016/548/SMU/DIG, č.j. RRTV/2204/2016-SMU ze dne 19. července 2016, spočívající ve
změně programové nabídky a to v jejím rozšíření o český veřejnoprávní program: ČT
D/Art; české televizní programy s licencí: AMC CHANNEL CENTRAL AND EASTERN
EUROPE, Barrandov Plus, Fanda, Film Europe, Film+, GOLF CHANNEL CS, HBO 2,
HBO 3, HBO HD, Megamax, Minimax, MTV Hits International, MTV Rocks International,
MTV, Nickelodeon, Nova Cinema, Nova HD, O (Óčko), Prima COOL, Prima love, Prima
MAX, Prima ZOOM, Prima, Smíchov, Spektrum, SPORT2 HD, ŠLÁGR TV, Telka, TV
Barrandov, VH 1 European; zahraniční televizní programy: Animal Planet CE, AXN Black,
AXN White, AXN CZ, CBS DRAMA, CBS Reality CE, Crime and Investigation, Discovery
CZ, Discovery Channel, Discovery Science, Discovery ID XTRA, Disney Channel CE,
Disney Junior, DoQ, Duck TV, Fashion TV, Filmbox CE, Filmbox Plus, Filmobox
Premium, Fishing and Hunting, FLN, Food Network, JimJam, Nat Geo Wild, National
Geographic Channel HD, Nick Jr, Sky News International, The History Channel, TLC,
Travel Channel, Viasat Explorer, Viasat History, Viasat Nature; erotické programy:
SuperOne, Dorcel, Private TV s časovým rozsahem vysílání 24 hodin denně - jejich
vysílání bude v souladu s ustanovením § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., v
rozsahu dle podání č.j. RRTV/6941/2016-P doručeného dne 10. 8. 2016 a ve znění
upřesnění č.j. RRTV/6122/2016-P ze dne 12. 8. 2016.
11-0-0

- Rada se dle § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. seznámila s oznámením provozovatele
DIGI2GO.CZ s.r.o., IČ: 04668529, se sídlem Na Florenci 2116/15, Nově Město, 110 00
Praha 1, o změně ostatních skutečností uvedených v přihlášce k registraci převzatého
rozhlasového a televizního vysílání šířené prostřednictvím zvláštních přenosových
systémů sp. zn. 2016/618/SMU/DIG, č.j. RRTV/2203/2016-SMU ze dne 19. července
2016, spočívající ve změně programové nabídky a to v jejím rozšíření o: český
veřejnoprávní program: ČT D/Art; české televizní programy s licencí: AMC CHANNEL
CENTRAL AND EASTERN EUROPE, Barrandov Plus, Fanda, Film Europe, Film+, GOLF
CHANNEL CS, HBO 2, HBO 3, HBO HD, Megamax, Minimax, MTV Hits International,
MTV Rocks International, MTV, Nickelodeon, Nova Cinema, Nova HD, O (Óčko), Prima
COOL, Prima love, Prima MAX, Prima ZOOM, Prima, Smíchov, Spektrum, SPORT2 HD,
ŠLÁGR TV, Telka, TV Barrandov, VH 1 European; zahraniční televizní programy: Animal
Planet CE, AXN Black, AXN White, AXN CZ, CBS DRAMA, CBS Reality CE, Crime and
Investigation, Discovery CZ, Discovery Channel, Discovery Science, Discovery ID XTRA,
Disney Channel CE, Disney Junior, DoQ, Duck TV, Fashion TV, Filmbox CE, Filmbox
Plus, Filmobox Premium, Fishing and Hunting, FLN, Food Network, JimJam, Nat Geo
Wild, National Geographic Channel HD, Nick Jr, Sky News International, The History
Channel, TLC, Travel Channel, Viasat Explorer, Viasat History, Viasat Nature; erotické
programy: SuperOne, Dorcel, Private TV s časovým rozsahem vysílání 24 hodin denně jejich vysílání bude v souladu s ustanovením § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001
Sb., v rozsahu dle podání č.j. RRTV/6940/2016-P doručeného dne 10. 8. 2016 a ve znění
upřesnění č.j. RRTV/6121/2016-P ze dne 12. 8. 2016.
10-0-0
33. 2016/695/SMP/Růz: Různí provozovatelé; Přehled doručených oznámení
- Rada se seznámila s 11 oznámeními
10-0-0
34. 2016/415/KOZ/Rad: Zpráva ze služební cesty - jednání pracovní skupiny ERGA k
revizi směrnice AVMS; 12. 7. 2016 Brusel
- Rada se seznámila se zápisem z jednání pracovní skupiny ERGA pro otázky revize
směrnice AVMS, které se konalo dne 12. července 2016 v Bruselu
11-0-0
35. 2016/717/NEJ/Čes: Česká televize; Analýza kontinuálního úseku vysílání programů
ČT :D/ČT art z období od 18. do 19. července 2016, časového úseku 14:00 - 02:00 hodin.
- Rada se seznámila s analýzou kontinuálního úseku vysílání programu ČT :D
provozovatele Česká televize z období 18. července 2016 od 14:00 do 20.00 hod.
10-0-0
- Rada se seznámila s analýzou kontinuálního úseku vysílání programu ČT art z období
od 18. července 2016, 20.00 hod, do 19. července 2016, 02:00 hodin.
11-0-0
36. 2016/732/BUR/Dis: THE WALT DISNEY COMPANY LIMITED, organizační složka;
DISNEY CHANNEL (ČR, SR, Maďarsko)/22.5.2016/10.00-22.00 - kontinuální analýza
- Rada se seznámila s analýzou kontinuálního záznamu vysílání programu DISNEY
CHANNEL (určeného pro Česko, Slovensko a Maďarsko), provozovatele THE WALT
DISNEY COMPANY LIMITED, organizační složka, IČ 241 57 031, se sídlem Praha 4,
Nusle, Na strži 1702/65, PSČ 140 00, ze dne 22. května 2016 v čase od 10:00 do 22:00
hodin.
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 THE WALT DISNEY

COMPANY LIMITED, organizační složka, IČ 241 57 031, se sídlem Praha 4, Nusle, Na
strži 1702/65, PSČ 140 00, na porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. l) zákona č.
231/2001 Sb., které ukládá povinnost uchovávat v odvysílané podobě a v náležité
technické kvalitě záznamy všech pořadů včetně dalších částí vysílání alespoň po dobu
30 dnů ode dne jejich vysílání a na písemnou výzvu je zapůjčit Radě. Porušení zákonné
povinnosti se provozovatel dopustil tím, že na písemnou výzvu Rady o zapůjčení
záznamů programu DISNEY CHANNEL (určeného pro Česko, Slovensko a Maďarsko)
ze dne 22. května 2016 v čase od 10:00 do 22:00 hodin nezapůjčil tyto záznamy v náležité
technické kvalitě. Záznamy měly nízké obrazové rozlišení a sníženou kvalitu zvuku. Pro
zvuk bylo použito wma stereo 64 kbit/s (nesplňuje parametry zvuku datový tok alespoň
128 kbit/s ). Rozlišení obrazu bylo 360 x 288 bodů (nesplňuje rozlišení obrazu nejméně
720 x 576 bodů), obraz je deformovaný, neboť je označen pro poměr stran 5:4, přičemž
skutečný poměr stran je 16:9 (nesplňuje parametry, obraz je deformovaný). Rada
stanovuje lhůtu k nápravě 30 dní ode dne doručení tohoto upozornění.
11-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) 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 na základě § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá
provozovatele vysílání THE WALT DISNEY COMPANY LIMITED, organizační složka, IČ
241 57 031, se sídlem Praha 4, Nusle, Na strži 1702/65, PSČ 140 00, o podání vysvětlení,
proč přerušuje reklamním blokem dětské pořady kratší než 30 minut, konkrétně například
pořad Mako Mermaids, 39. epizoda 2. řady, který byl odvysílán 22. května 2016 v čase
16 hodin 1 minuta SEČ (soubor DC3 Recording 1600, pořad vysílán od 0:01:52–0:14:54
od začátku záznamu, následně přerušen reklamním blokem, pokračování 0:18:29–
0:29:30 záznamu, délka pořadu 24 minuty, 1 sekunda), či Pes a jeho blog (Dog with A
Blog), 70. epizoda 3. řady, který byl odvysílán 22. května 2016 v čase 19 hodin 4 minuty
SEČ (soubor DC3 Recording 1900, pořad vysílán od 0:04:42–0:17:35, následně přerušen
reklamním blokem, pokračování 0:20:45 – 0:29:28 hod. záznamu, délka pořadu 21
minuta, 36 sekund). Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení
výzvy.
11-0-0
37. 2016/733/BUR/THE: THE WALT DISNEY COMPANY LIMITED, organizační složka;
DISNEY JUNIOR (Polsko)/22.5.2016/10.00-22.00 - kontinuální analýza
- Rada se seznámila s analýzou kontinuálního záznamu vysílání programu DISNEY
JUNIOR (polská mutace), provozovatele THE WALT DISNEY COMPANY LIMITED,
organizační složka, IČ 241 57 031, se sídlem Praha 4, Nusle, Na strži 1702/65, PSČ 140
00, ze dne 22. května 2016 v čase od 10:00 do 22:00 hodin.
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 THE WALT DISNEY
COMPANY LIMITED, organizační složka, IČ 241 57 031, se sídlem Praha 4, Nusle, Na
strži 1702/65, PSČ 140 00, na porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. l) zákona č.
231/2001 Sb., které ukládá povinnost uchovávat v odvysílané podobě a v náležité
technické kvalitě záznamy všech pořadů včetně dalších částí vysílání alespoň po dobu
30 dnů ode dne jejich vysílání a na písemnou výzvu je zapůjčit Radě. Porušení zákonné
povinnosti se provozovatel dopustil tím, že na písemnou výzvu Rady o zapůjčení
záznamů programu DISNEY JUNIOR (polská mutace) ze dne 22. května 2016 v čase od
10:00 do 22:00 hodin nezapůjčil tyto záznamy v náležité technické kvalitě. Záznamy měly
nízké obrazové rozlišení a sníženou kvalitu zvuku. Pro zvuk je použito AAC stereo 48
kbit/s (nesplňuje parametry zvuku datový tok alespoň 128 kbit/s). Obraz je černobílý

(nesplňuje parametry, konkrétně zachování barevnosti obrazu). Rada stanovuje lhůtu k
nápravě 30 dní ode dne doručení tohoto upozornění.
11-0-0
38. 2016/721/vhu/Obe: Obec Hať; Monitoring vysílání programu INFO HAŤ/10.-11.7.2016
- Rada se seznámila s analýzou vysílání programu INFO HAŤ provozovatele Obec Hať
ze dnů 10. – 11. července 2016.
11-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) 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 na základě § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá
provozovatele Obec Hať, IČ: 635511, Lipová 357/86, Hať, PSČ 74716, o podání
vysvětlení, z jakého důvodu na výzvu Rady k poskytnutí záznamu vysílání programu
INFO HAŤ ze dnů 10. – 11. července 2016, neposkytl rovněž záznam videotextové
smyčky, která je na webu obce Hať označena datem 11. července 2016, ale zaslal pouze
videotext ze dne 8. července 1016. Dále Rada požaduje vysvětlení k tomu, jakým
způsobem ve dnech 10. a 11. července 2016 probíhalo vysílání programu INFO HAŤ. Z
poskytnutých záznamů, ani z průvodního dopisu není zřejmé, zda všechny tři programové
prvky (videotext, záznam Dne obce Hať, zpravodajský magazín) byly vysílány v jediné
vysílací smyčce nepřetržitě vždy po celých dvacet čtyři hodin, či zda jejich zařazování do
vysílání probíhalo jinak, když dle licenčních podmínek by audiovizuální záznamy z akcí
měly být vysílány každý den po dobu 1- 3 hodin. Dále je nezbytné, aby provozovatel
vysvětlil, proč v průvodním dopise uvádí, že aktualizace vysílání probíhá podle potřeby 2
– 3 krát týdně, když licence hovoří o každodenní aktualizaci. Rada stanovuje lhůtu k
podání vysvětlení 20 dní ode dne doručení této výzvy.
11-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své působnosti dané
ustanovením § 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 na základě § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá
provozovatele Obec Hať, IČ: 635511, Lipová 357/86, Hať, PSČ 74716, o podání
vysvětlení, jakým způsobem zajišťuje, aby ve vysílání programu INFO HAŤ byly
dodržovány zásady objektivity a vyváženosti, jak vyžaduje zákon č. 231/2001 Sb., když
ve vysílání tohoto programu ve dnech 10. – 11. července 2016 dostávali výrazně
dominantní prostor k vyjádření jen starostové obcí a měst z regionu. Rada stanovuje lhůtu
k podání vysvětlení 20 dní ode dne doručení této výzvy.
11-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané
ustanovením § 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 Obec Hať, IČ: 635511, Lipová
357/86, Hať, PSČ 74716, na porušení ustanovení § 32 odst. 7 písm. a), b) a c) zákona č.
231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že neumožňuje divákům programu INFO HAŤ
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 nebo bydliště v případě fyzické osoby, 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 pro rozhlasové a televizní vysílání. Rada stanovuje lhůtu k
nápravě 30 dní ode dne doručení upozornění.
11-0-0

- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané
ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č.
231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele Obec Hať, IČ: 635511, Lipová
357/86, Hať, PSČ 74716, na porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. n) zákona č.
231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že ve vysílání programu INFO HAŤ ve dnech 10.
– 11. července 2016 neuváděl označení televizního programu (logo). Rada stanovuje
lhůtu k nápravě 30 dní ode dne doručení upozornění.
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 Obec Hať, IČ: 635511, Lipová
357/86, Hať, PSČ 74716, na porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. s) zákona č.
231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že neoznámil Radě pro rozhlasové a televizní
vysílání zahájení vysílání programu INFO HAŤ, a to nejpozději v den, kdy toto vysílání
zahájil. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení upozornění.
11-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své působnosti dané
ustanovením § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném
znění, a na základě § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen „zákon
č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele vysílání Obec Hať, IČ: 635511, Lipová 357/86, Hať,
PSČ 747 16, o podání vysvětlení, jakým způsobem ve vysílání zajišťuje dodržování
žurnalistických standardů, které jsou předpokladem objektivního a vyváženého
informování. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 20 dní ode dne doručení této
výzvy.
10-0-0
39. 2016/736/vis/OIK: OIK TV s. r. o.; OIK TV 24.-25. května 2016
- Rada se seznámila s monitoringem vysílání programu OIK TV provozovatele OIK TV s.
r. o. ze dnů 24.–25. května 2016.
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 vysílání OIK TV s. r. o., IČ:
25927281, sídlem Hýblova 543, Česká Třebová, PSČ: 560 02, na porušení § 32 odst. 7
písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že ve dnech 24.–25. května
2016 neumožnil divákům programu OIK TV snadný, přímý a trvalý přístup k
identifikačnímu číslu provozovatele vysílání, které patří mezi základní údaje o
provozovateli vysílání, a porušil tím § 32 odst. 7 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. Rada
stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení tohoto upozornění.
11-0-0
40. 2016/711/HLI/Růz: Různí provozovatelé; Systematický monitoring hlasitosti
obchodních sdělení na programech regionalnitelevize.cz a TV MORAVA ze dne 8.
července 2016, 19:00 - 20:00 hodin
- Rada se seznámila s výsledky systematického monitoringu hlasitosti obchodních
sdělení na programu regionalnitelevize.cz provozovatele Regionální televize CZ s.r.o. a
programu TV MORAVA provozovatele TV MORAVA, s.r.o. ze dne 8. července 2016,
19:00 - 20:00 hodin
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) a f) a § 59 odst. 1 - 3 zákona č.
231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších
zákonů, v platném znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), upozorňuje provozovatele
televizního vysílání TV MORAVA, s.r.o., IČ: 25826841, se sídlem Olomouc, ul. 8. května
497/37, PSČ 77200, na porušení § 49 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., podle něhož
hladina hlasitosti vysílání reklamy, teleshoppingu a označení sponzora musí být v souladu
s technickou specifikací danou vyhláškou č. 122/2013 Sb., podle jejíhož § 2 odst. 2 písm.
a) hladina hlasitosti vysílání reklamy, teleshoppingu a označení sponzora musí odpovídat
normované úrovni -23 LUFS s tolerancí +/- 1,0 LU, neboť provozovatel dne 8. července
2016 na programu TV MORAVA v časovém rozmezí 19:00 – 20:00 hodin odvysílal blok
reklamních spotů zařazený do vysílání od 19:07:45 hodin o hladině hlasitosti -20,2 LUFS
a blok reklamních spotů zařazený do vysílání od 19:36:28 hodin o hladině hlasitosti -20,2
LUFS. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení tohoto upozornění.
11-0-0
41. 2016/712/HLI/Růz: Různí provozovatelé; Analýza obchodních sdělení - duben 2016
- Rada se seznámila s výsledky analýzy obchodních sdělení za měsíc duben 2016
11-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) 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 na základě § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá zadavatele
obchodního sdělení společnost BRAINWAY Inc. s.r.o., IČ: 25613685, sídlem Praha 1,
Senovážné nám. 24, PSČ 11647, o podání vysvětlení k tvrzením, která byla součástí
obchodního sdělení/označení sponzora „Gurmar“ premiérově odvysílaného dne 25.
dubna 2016 v čase 9:15:43 hodin na programu NOVA. V rámci označení sponzora je
propagován doplněk stravy Gurmar ve spojení s tvrzeními „pro normální hladinu cukru v
krvi“ (obrazová a zvuková složka) a „příznivě ovlivňuje metabolizmus glukózy“ (součást
vyobrazeného balení produktu). Divák/spotřebitel není v rámci předmětného sdělení
seznámen s konkrétním složením propagovaného produktu. Rada tedy žádá o podání
vysvětlení, jakou konkrétní látku či látky doplněk stravy Gurmar obsahuje, a dále, jakým
způsobem prostřednictvím uvedených tvrzení naplňuje Nařízení (ES) č. 1924/2006, o
výživových a zdravotních tvrzeních, respektive Nařízení (EU) č. 432/2012, kterým se
zřizuje seznam schválených zdravotních tvrzení při označování potravin. Rada stanovuje
lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této žádosti.
11-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) 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 na základě § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá zadavatele
obchodního sdělení společnost Miss Cosmetic, s.r.o., IČ: 26809656, sídlem Opavská
127/131, 747 21 Kravaře, o podání vysvětlení k obchodnímu sdělení/reklamnímu spotu
„H2Out“, které bylo premiérově odvysíláno dne 11. dubna 2016 v čase 14:32:08 hodin na
programu Televize Barrandov. V rámci reklamy je propagován doplněk stravy H2Out,
který je dle tvrzení ve vysílání určen k „odvodnění organismu“, přičemž součástí obrazové
složky je vyobrazení obalu výrobku s patrným využitím kombinace švýcarského státního
znaku - bílého helvétského kříže v červeném poli společně se zkratkou názvu Švýcarské
konfederace „SWISS“. Rada žádá o vysvětlení, jakým oprávněním k užívání
předmětného znaku/symbolu zadavatel (producent) disponuje, respektive žádá o
doložení tohoto podkladu. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne
doručení této žádosti
11-0-0

42. 2016/555/had/Bio: Biopol GN s.r.o.; analýza obchodních sdělení Klokan
- Rada se seznámila s analýzou obchodních sdělení - teleshopping s názvem Vychytávky
Extra, konkrétně přípravek Klokan, který byl vysílán na programu Prima dne 6. března
2016 a označení sponzora Klokan, které bylo odvysíláno dne 4. března 2016 od 19:10:27
hodin na programu NOVA.
11-0-0
43. 2016/723/had/Hip: Hipp Czech s.r.o.; Analýza obchodního sdělení Hipp
- Rada se seznámila s obsahem podnětu Ministerstva zdravotnictví ve věci obchodního
sdělení HiPP BIO Combiotik 2.
11-0-0
44. 2016/716/NEJ/Růz: Různí provozovatelé; Souhrn diváckých podání týkajících se
televizního vysílání.
- Rada se seznámila s těmito diváckými podáními, týkajícími se televizního vysílání,
zaslanými v období od 19. července do 15. srpna 2016 (celkem 31 podání): LINARXUS
Czech s.r.o./Film+, Na život a na smrt, 4.6.2016, 20:30 hod; LINARXUS Czech s.r.o./
Film+, Tajemný muž, 12.6.2016, 20:30 hod.; Digital Broadcasting s.r.o./Rebel, IQ kvíz, 6.
a 23. 7. 2016, podvodné jednání; Digital Broadcasting s.r.o./Rebel, IQ kvíz, 20. 7. 2016,
podvodné jednání; Česká televize/ČT2, Nedej se, 3.4.2016, 11:30 hod.; Nespecifikovaný
provozovatel/kvalita čističky Zepter; LINARXUS Czech s.r.o./Film+, Megazkrat: Smrtící
výpadek, část 1, 18. 6. 2016, 13.40 hod. - Megazkrat: Smrtící výpadek, část 2, 18. 6.
2016, 15.15 hod. a DONEAL, s.r.o./JOJ Cinema, Megazkrat: Smrtící výpadek, část 1,10.
6. 2016, 13.55 hod. - Megazkrat: Smrtící výpadek, část 2, 11. 6. 2016, 13.30 hod.; Česká
televize/ČT sport, Rogers cup, 25.7.2016, 20:00 hod.; Česká televize/ČT1,
Události,1.8.2016, 19:00 hod., reportáž o státním rozpočtu; Horák Petr/CMS TV, reportáž
o místní politice; Česká televize/ČT24-Události v regionech (Brno), 28.7.2016, 18:00
hodin; FTV Prima, spol. s r.o./Prima MAX, Americký prezident, 1.8.2016, 20:00 hodin,
údajná hlasitost reklam; CET21 spol. s r.o./Nova, kriminálka anděl, násilné scény; CET
21 spol. s r.o./Nova, Televizní noviny, 4.8.2016, 19:30 hod., reportáž o dopravní
nehodovosti; CET 21 spol. s.r.o./NOVA, Andělé a démoni, 23. 7. 2016, 20:20 hodin;
LINARXUS Czech s.r.o./Film+, Šestý den, 6. 6. 2016,18:30 hod; LINARXUS Czech s.r.o.
/ Film+, Předtucha, 15.6.2016, 15:30 hod.; LINARXUS Czech s.r.o. / Film+ a DONEAL,
s.r.o. / JOJ Cinema, Ruka mrtvého muže, 9.a10.6.2016; MTV NETWORKS
s.r.o./Paramount
Channel,
Black
Sails;
Kino
SVĚT,
IQ
kvíz;
KINO
BARRANDOV,Přesmyčky; Česká televize, zpravodajství; Česká televize, info o volbách;
IQ kvíz/nespecifikovaný provozovatel; TV Barrandov, Rychlá hra; kojenecké mléko Hippreakce na rozhodnutí Rady; Česká televize, reklama při přenosech z OH; česká televize,
Náš Karel IV.; CET 21 spol. s.r.o., Chcete být milionářem?;
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 LINARXUS Czech s.r.o., IČ
2810972, se sídlem Pobřežní 620/3, 18600 Praha, na porušení ustanovení § 32 odst. 1
písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., neboť se odvysíláním pořadu Na život a na smrt dne 4.
6. 2016 od 20.30 hod. na programu Film+ dopustil porušení povinnosti nezařazovat v
době od 6.00 hodin do 22.00 hodin pořady a upoutávky, které by mohly ohrozit fyzický,
psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých, konkrétně tím, že uvedený pořad
obsahoval velké množství násilných scén, které mají potenciál vyvolat u dětského diváka
psychický otřes či snížení citlivosti při vnímání násilí a jeho následků. Neakceptovatelný
obsah představuje pořad jako celek s obsahem velkého množství násilí, rozsáhlých a
vizuálně explicitních pasáží bojových scén s důrazem na vysoký počet mrtvých. Rada
stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení upozornění.

11-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané
ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č.
231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele LINARXUS Czech s.r.o., IČ
2810972, se sídlem Pobřežní 620/3, 18600 Praha, na porušení ustanovení § 32 odst. 1
písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., neboť se odvysíláním pořadu Tajemný muž dne 12. 6.
2016 od 20.30 hod. na programu Film+ dopustil porušení povinnosti nezařazovat v době
od 6.00 hodin do 22.00 hodin pořady a upoutávky, které by mohly ohrozit fyzický,
psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých, konkrétně tím, že uvedený pořad
obsahoval četné v žánru hororu vypracované scény zobrazující záhadu velkého množství
unesených dětí a zoufalství jejich rodičů, které v divákovi vyvolávají představy o
maniakálním šílenci či nadpřirozené bytosti unášející malé děti, které poté umírají
násilnou smrtí. Tyto scény mohly způsobit zejména dětským divákům, jejichž přítomnost
u obrazovek není možné v tomto vysílacím čase vyloučit, intenzivní pocit strachu či
úzkostný stav na základě jejich ztotožnění se s postavami-dětmi, které se ocitají v
extrémním ohrožení. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení upozornění.
11-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své kompetence dané
§ 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č.
468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění platných
předpisů (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“), v souladu s ustanovením § 46 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) rozhodla zahájit s šiřitelem
reklamy, provozovatelem Digital Broadcasting s.r.o., IČ: 26839407, se sídlem Stavební
992/1, Ostrava, PSČ 708 00,, správní řízení z moci úřední pro možné porušení § 2 odst.
1 písm. b) zákona č. 40/1995 Sb., kterého se mohl dopustit odvysíláním
reklamy/teleshoppingového bloku „IQ kvíz“, zařazeného dne 6. července 2016 od 9:15
hodin a dne 22. července od 23:45 hodin do vysílání programu Rebel, neboť tento
teleshopping může být nekalou obchodní praktikou podle zvláštního právního předpisu,
tj. podle ustanovení § 4 odst. 3 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (dále jen
zákon č. 634/1992 Sb.), respektive dle ustanovení § 5 odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb.
Součástí teleshoppingu, fungujícího na principu interaktivní soutěže, byl úkol, v rámci
kterého měli diváci vyřešit zobrazenou číselnou úlohu. V obou uvedených pořadech byla
odvysílána zcela totožná soutěž se zcela totožným zadáním, přičemž údajně správné
řešení bylo ovšem v obou případech rozdílné: 238, resp. 252. Přitom číslo 252 bylo v
rámci prvně uvedeného pořadu vysloveno jedním telefonujícím soutěžícím, ale
moderátorkou označeno jako chybné. Protože tato matematická úloha nemůže mít dvě
různá řešení, a navíc v prvním případě byla odmítnuta odpověď ve druhém případě
prezentovaná jako správná, je zjevné, že minimálně v jednom případě byla účastníkům
hry, tedy spotřebitelům, čerpajícím tuto službu ve formě zábavy, poskytnuta nepravdivá
informace. Teleshopping tedy obsahoval nepravdivou, respektive věcně nesprávnou
informaci, která mohla vést spotřebitele k obchodnímu rozhodnutí, které by jinak neučinil,
tedy k rozhodnutí zavolat na uvedené telefonní číslo za zvýšenou sazbu, aby sdělil
odpověď, kterou považuje dle objektivních měřítek za správnou, přestože vzhledem k
zavádějící odpovědi, která byla na závěr teleshoppingového bloku označena jako
správná, neměl šanci na výhru.
11-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své kompetence dané
§ 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního
vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a
v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen
„zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele vysílání CET 21 spol. s r.o., IČ: 45800456,
se sídlem Kříženeckého nám. 1078/5, Praha 5, PSČ 152 00, o podání vysvětlení, z jakých
zdrojů vychází konstatování „podle statistik lidé pokročilého věku zaviní víc než třetinu

dopravních nehod, ať už jako řidiči, cyklisti nebo chodci“, které zaznělo v rámci reportáže
nazvané Třetinu dopravních nehod v Česku zaviní senioři, zařazené do pořadu Televizní
noviny odvysílaného dne 4. srpna 2016 od 19:30 hodin na programu Nova. Rada
stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 20 dní ode dne doručení této výzvy.
11-0-0
45. 2016/641/RUD/JTV: JTV a.s.; Jihočeská televize ("JTV")/změna programové skladby
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") coby ústřední správní úřad v
souladu s ustanovením § 5 písm. b) a § 21 odst. 1 písm. d), s ustanovením § 21 odst. 3
zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, v platném
znění (dále jen "zákon č. 231/2001 Sb.") a ustanovením § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004
Sb., správní řád (dále jen "zákon č. 500/2004 Sb.") vydala dne 23. srpna 2016 toto
rozhodnutí: Rada vydává provozovateli JTV a.s., IČ 251 56 527, sídlem Křižíkova 1696,
370 04 České Budějovice, souhlas se změnou licenčních podmínek licence sp.zn.
2008/215/cun/TV k provozování televizního vysílání programu Jihočeská televize („JTV“),
spočívající v úpravě hlavního jazyka vysílání a změně znění Dalších programových
podmínek, respektive programové skladby, a to dle žádosti provozovatele doručené Radě
dne 1. července 2016, č.j. RRTV/5130/2016-P, ve znění doplnění žádosti doručené Radě
dne 3. srpna 2016, č.j. RRTV/5874/2016-P.
11-0-0
46. 2016/549/LOJ/Coo: CoopTV, telekomunikační družstvo; Harmonie TV/14. března
2016/od 10.00 do 22.00 hodin - nezapůjčení záznamu
- 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.), na základě ustanovení § 60 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001
Sb. a § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, vydala toto rozhodnutí: Rada
dle ustanovení § 60 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb. ukládá provozovateli
CoopTV, telekomunikační družstvo, IČ: 29045029, sídlem K nádraží 19/3, 190 15 Praha
9 – Satalice pokutu ve výši 5 000 Kč za porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. l) zákona
č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že na písemnou výzvu Rady neposkytl záznam
kontinuálního úseku vysílání programu Harmonie TV ze dne 14. března 2016 z časového
úseku od 10.00 do 22.00 hodin a porušil tak povinnost uchovávat v odvysílané podobě a
v náležité technické kvalitě záznamy všech pořadů včetně dalších částí vysílání alespoň
po dobu 30 dnů ode dne jejich vysílání a na písemnou výzvu je zapůjčit Radě. Pokuta je
splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí na účet č. 375419223001/0710, vedený u České národní banky, variabilní symbol 2016549. Účastníkovi
řízení se ukládá povinnost nahradit náklady řízení paušální částkou 1 000 Kč podle § 79
odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, a § 6 odst. 1 vyhlášky č. 520/2005 Sb.
na účet č. 3711-19223001/0710 vedený u České národní banky, variabilní symbol
2016549. Náhrada nákladů řízení je splatná do pěti pracovních dnů ode dne doručení
tohoto rozhodnutí.
11-0-0
47. 2016/480/PIM/CE : CE Media s.r.o.; MŇAU TV/12.4.2016/plnění povinností dle §32
odst. 7
- 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 televizního programu MŇAU
TV, CE Media s.r.o., IČ 3286592, sídlem Klimentská 1746/52, 110 00 Praha, na porušení
ustanovení § 32 odst. 7 písm. a), b) a c) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím,
že neumožňuje divákům snadný, přímý a trvalý přístup k základním údajům o
provozovateli televizního vysílání, údajům, které umožňují rychlé, přímé a účinné
navázání kontaktu s provozovatelem televizního vysílání ani k informaci o tom, že

orgánem dohledu nad provozováním televizního vysílání je Rada. Rada stanovuje lhůtu
k nápravě 15 dní ode dne doručení upozornění.
10-0-0
48. 2016/615/RUD/XLM: XLMX obchodní s.r.o.; Prima/XXXLutz/25.5.2016/od 08:16:40
hodin/sleva 44% na všechen nábytek - VYSVĚTLENÍ
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením společnosti XLMX obchodní s.r.o., IČ
62497286, sídlem Praha 5 - Stodůlky, Nárožní 1390/4, PSČ 15800, jaké byly podmínky
slevové akce „ – 44% na všechen nábytek“, respektive „k otevření sleva 44 procent na
veškerý nábytek“, která byla prezentována v rámci reklamy na obchodní dům s nábytkem
XXXLutz odvysílané dne 25. května 2016 od 08:16:40 hodin na programu Prima, tj. zda
se deklarovaná sleva ve výši 44% vztahovala skutečně na veškerý nábytek dostupný v
obchodním domě.
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 § 46 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu (dále jen zákon č. 500/2004
Sb.) rozhodla zahájit se zadavatelem reklamy, společností XLMX obchodní s.r.o., IČ
62497286, sídlem Praha 5 - Stodůlky, Nárožní 1390/4, PSČ 15800, správní řízení z moci
úřední pro možné porušení § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 40/1995 Sb., čehož se mohl
dopustit zadáním reklamního spotu XXXLutz, který byl odvysílán dne 25. května 2016 od
08:16:40 hodin na programu Prima, a který může být nekalou obchodní praktikou podle
zvláštního právního předpisu, tj. podle ustanovení § 4 odst. 3 zákona č. 634/1992 Sb., o
ochraně spotřebitele (dále jen zákon č. 634/1992 Sb.), respektive dle ustanovení § 5 odst.
1 zákona č. 634/1992 Sb., neboť v reklamě je verbálně i graficky uvedeno: „– 44% na
všechen nábytek“, respektive „k otevření sleva 44 procent na veškerý nábytek". Tato
informace je však nepravdivá, neboť v podmínkách slevové akce zveřejněných na
internetových stránkách http://www.xxxlutz.cz/cms/page/podminkyakce, je uvedeno, že
deklarovaná sleva se nevztahuje na zahradní nábytek, na akční a výprodejové zboží, na
zboží propagované v aktuální reklamní akci zadavatele, dále na zboží značek Carryhome,
Joop, Tempur, Natuzzi, now! by hülsta, hülsta, Dieter Knoll Collection, Voglauer a Tom
Tailor. Není tedy věcně správnou informací, že sleva 44% se vztahuje na všechen
nábytek, jak je uvedeno v reklamě. Reklama tak obsahovala nepravdivou informaci, která
mohla vést spotřebitele k obchodnímu rozhodnutí, které by jinak neučinil, tedy k
rozhodnutí zajít do obchodního domu XXXLutz s tím, že mu bude poskytnuta sleva 44%
na VŠECHEN zakoupený nábytek, což ovšem ani zdaleka nebyla pravda, neboť škála
zboží, na které se deklarované sleva nevztahovala, byla velice široká.
11-0-0
49. 2016/586/PIM/Bar: Barrandov Televizní Studio a.s.; KINO BARRANDOV/ 22.4.2016/
Teleshopping/ obchodní sdělení v rámci Teleshoppingu/po vysvětlení
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele vysílání Barrandov Televizní
Studio a.s., IČ: 41693311, se sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 322, PSČ 15200, ke
způsobu zařazení a oddělení reklamy a teleshoppingu ve vysílání programu KINO
BARRANDOV dne 22. dubna 2016 v čase 10:02:02 a v čase 12:34:11 hodin.
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 vysílání Barrandov Televizní
Studio a.s., IČ: 41693311, se sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 322, PSČ 15200, na
porušení ustanovení § 49 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil

tím, že dne 22. dubna 2016 na programu KINO BARRANDOV odvysílal blok obchodních
sdělení, uveden v čase 10:02:02 hodin předělem s oznámením „Teleshopping“, po němž
následoval patnáctiminutový teleshopping Mr. Ti, po kterém byl opět zařazen předěl
„Teleshopping“, na který navázalo další obchodní sdělení Instalife mající charakter
teleshoppingu a dále bez jakéhokoli předělu dalších deset obchodních sdělení již
nevykazujících znaky teleshoppingu, přičemž celek byl ukončen předělem bez bližší
specifikace, a dále téhož dne byl v čase 12:34:11 hodin zařazen předěl „Teleshopping“,
po němž následoval patnáctiminutový teleshopping s motivem Ab Generator, od
následujícího vysílání oddělen předělem „Teleshopping“, po němž následovalo obchodní
sdělení Instalife, které mělo opět charakter teleshoppingu, přičemž bezprostředně po něm
bylo zařazeno dalších deset obchodních sdělení, která znaky teleshoppingu
nevykazovala (reklamní spoty). Po posledním tomto sdělení byl celek ukončen předělem
„Teleshopping“ a bezprostředně po něm následoval začátek teleshoppingového bloku
Linka lásky, čímž nezajistil, aby reklama a teleshopping byly zřetelně a snadno
rozeznatelně odděleny od ostatních částí vysílání. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 15 dní
ode dne doručení upozornění.
11-0-0
50. 2016/619/RUD/ČES: ČESKÁ TELEVIZE; ČT1, ČT24/Události, reportáž Ochrana
oznamovatelů korupce/24.4.2016/od 19:00 hodin - VYSVĚTLENÍ
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele vysílání Česká televize, IČ
00027383, sídlem v Praze, Kavčí hory, PSČ 140 70, z jakého důvodu příspěvek týkající
se problematiky tzv. whistblowerů, odvysílaný dne 24. dubna 2016 v rámci pořadu
Události od 19:00 hodin na programu ČT1 a ČT24, neobsahoval informaci, že Policie ČR
odložila případ ve věci v reportáži zmiňovaného trestního oznámení paní Boženy
Rajmanové.
11-0-0
51. 2016/594/RUD/FTV: FTV Prima, spol. s r.o.; Prima/Očima Josefa Klímy, reportáž
Velmi podivné hospodaření kastelána/19.4.2016/od 22:10 hodin/absence názoru
protistrany - VYSVĚTLENÍ
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele vysílání FTV Prima, spol. s
r.o., IČ: 48115908, se sídlem Na Žertvách 24/132, 18000 Praha 8, z jakého důvodu nebyl
v reportáži Velmi podivné hospodaření kastelána odvysílané v rámci pořadu Očima
Josefa Klímy dne 19. 4. 2016 od 22.10 hod. na programu Prima dán prostor kritizované
protistraně, tj. ředitelce Národního památkového ústavu, a místo něj bylo zařazeno tvrzení
bývalé zaměstnankyně hradu Křivoklát Hany Jurčové, která zprostředkovává údajné
vyjádření paní ředitelky v její neprospěch, aniž by bylo jasné, z jakého zdroje toto tvrzení
vychází.
11-0-0
52. 2016/577/PIM/CET: CET 21 spol.s r.o.; Nova sport 1/23.4.2016/Dresslerova škola kola
- typ obchodního sdělení ICYNENE/ po vysvětlení
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele vysílání CET 21 spol. s r.o.,
IČ: 45800456, se sídlem Kříženeckého nám. 1078/5, 152 00 Praha 5, o jaký typ
obchodních sdělení se jednalo v případě úvodního titulku informujícího, že pořad
Dresslerova škola kola, odvysílaný dne 23. dubna 2016 od 13:19 hodin na programu
Nova sport 1, vznikl ve spolupráci s ICYNENE, dále pak injektáže ICYNENE a zobrazení
log na konci daného pořadu.
11-0-0
53. 2016/576/PIM/CET: CET 21 spol.s r.o.; Nova Sport 1/23.4.2016/sponzorská oznámení
OGIO,SMITH,US UK TRIP Mercedes-Benz Vito, Author, bikestrike.com a
DoPro/nezařazení na začátek pořadu Element/po vysvětlení
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele vysílání CET 21 spol. s r.o.,
IČ: 45800456, se sídlem Kříženeckého nám. 1078/5, 152 00 Praha 5, z jakého důvodu

nezařadil na začátek pořadu element, odvysílaného dne 23. dubna 2016 od 10:43 hodin
na programu Nova sport 1, sponzorská oznámení OGIO, SMITH, USA UK TRIP
Mercedes-Benz Vito, Author, bikestrike.com a GoPro a na začátek pořadu element,
odvysílaného dne 23. dubna 2016 od 16:16 hodin na programu Nova sport 1, sponzorská
oznámení OGIO, USA UK TRIP Mercedes-Benz Vito a GoPro, ačkoliv je následně
odvysílal v podobě injektáží v průběhu daného pořadu.
11-0-0
54. 2016/575/PIM/CET: CET 21 spol.s r.o.; Nova Sport 1/23.4.2016/typ obchodního
sdělení "partnery pořadu jsou 69 sports s.r.o., White Spirit s.r.o., Universe agency s.r.o.,
Bikestrike.com, Advanced Web Technologies, Mercedes-Benz Česká republika s.r.o./
po vysvětlení
- Rada se seznámila se podaným vysvětlením provozovatele vysílání CET 21 spol. s r.o.,
IČ: 45800456, se sídlem Kříženeckého nám. 1078/5, 152 00 Praha 5, o jaký typ
obchodního sdělení se jednalo v případě titulku „partnery pořadu jsou 69 sports s.r.o.,
White Spirit s.r.o., Universe agency s.r.o., Bikestrike.com, Advanced Web Technologies,
Mercedes-Benz Česká republika s.r.o.“, který byl umístěn na začátku pořadu element,
odvysílaného dne 23. dubna 2016 od 10:43 a 16:16 hodin na programu Nova sport 1.
11-0-0
55. 2016/583/PIM/Gro: Gronský Roman; Českokrumlovská televize CKTV/13.-14.3.2016/
chybějící údaje o provozovateli/ po vysvětlení
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele Mgr. Romana Gronského,
IČ: 62505882, bytem Březí 30, Kamenný Újezd, 37007 České Budějovice 1, jakým
způsobem ve dnech 13. – 14. března 2016 umožňoval divákům programu
Českokrumlovská televize CKTV snadný, přímý a trvalý přístup k základním údajům o
provozovateli televizního vysílání (držiteli licence), jimiž jsou podle § 32 odst. 7 písm. a)
zákona č. 231/2001 Sb. název nebo jméno a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, a v
případě fyzické osoby adresa bydliště.
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 Mgr. Romana Gronského, IČ:
62505882, bytem Březí 30, Kamenný Újezd, 37007 České Budějovice 1, na porušení
ustanovení § 32 odst. 7 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že
neumožňuje divákům snadný, přímý a trvalý přístup k základním údajům o provozovateli
televizního vysílání (držiteli licence), jimiž jsou podle § 32 odst. 7 písm. a) zákona č.
231/2001 Sb. název nebo jméno a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, a v případě fyzické
osoby adresa bydliště. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 15 dní ode dne doručení
upozornění.
11-0-0
56. 2016/612/LOJ/its: itself s.r.o.; Infokanál obce Vlkoš a TV Žabčice/povinné informace
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele itself s. r. o., jakým
způsobem naplňuje základní povinnosti provozovatele vysílání plynoucí z ustanovení §
32 odst. 7 písm. a), b) a c) zákona č. 231/2001 Sb.
11-0-0
57. 2016/587/RUD/Jin: Jindřichohradecká televizní s.r.o.; Jindřichohradecká
televizní/Na kafe se starostou/opoziční názory vůči projevům starosty města VYSVĚTLENÍ
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele vysílání Jindřichohradecká
televizní s.r.o., IČ: 28109503, se sídlem sídliště Vajgar 532/0, Jindřichův Hradec, PSČ 37
701, jakým způsobem ve vysílání programu Jindřichohradecká televize naplňuje
ustanovení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., konkrétně jakým způsobem

zprostředkovává názory opoziční vůči názorům starosty města na dění ve městě, které
starosta města prezentuje např. v rámci pořadu Na kafe se starostou.
11-0-0
58. 2016/613/LOJ/TP : TP Pohoda s.r.o.; RELAX/14. 5. 2016/v časovém rozmezí 19:00 –
21:00 hodin - hlasitost reklam
- Rada se seznámila s reakcí provozovatele TP Pohoda s. r. o. na upozornění, č.j.
RRTV/2019/2016-LOJ, na porušení § 49 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., podle něhož
hladina hlasitosti vysílání reklamy, teleshoppingu a označení sponzora musí být v souladu
s technickou specifikací danou vyhláškou č. 122/2013 Sb., podle jejíhož § 2 odst. 2 písm.
a) hladina hlasitosti vysílání reklamy, teleshoppingu a označení sponzora musí odpovídat
normované úrovni -23 LUFS s tolerancí +/- 1,0 LU, neboť provozovatel dne 14. května
2016 na programu RELAX v časovém rozmezí 19:00 – 21:00 hodin odvysílal blok
reklamních spotů zařazený do vysílání od 19:18:29 hodin o hladině hlasitosti -18,6 LUFS,
blok reklamních spotů zařazený do vysílání od 19:48:38 hodin o hladině hlasitosti -18,9
LUFS, blok reklamních spotů zařazený do vysílání od 20:11:25 hodin o hladině hlasitosti
-18,9 LUFS a blok reklamních spotů zařazený do vysílání od 20:44:25 hodin o hladině
hlasitosti -19,2 LUFS.
11-0-0
59. 2016/638/PIM/PRA: PRAHA TV s.r.o.; PRAHA TV/Relax po česku/28.5.2016/umístění
produktu/ reakce na upozornění
- Rada se seznámila s reakcí provozovatele PRAHA TV s.r.o., IČ 25830937, sídlem v
Praze, Thámova 137/16, PSČ 186 00, na uložené upozornění na porušení ustanovení §
53a odst. 2 písm. b) a c) zákona č. 231/2001 Sb., jehož se dopustil odvysíláním pořadu
Relax po Česku dne 28. května 2016 od 18:35 hodin na programu PRAHA TV. Pořad,
který obsahoval umístěný produkt, byl věnován představení jediného soukromého
ubytovacího zařízení, zejména pak detailnímu popisu jeho předností, přičemž četné
formulace měly zjevně propagační charakter a sledovaly reklamní cíl, čímž provozovatel
porušil zákaz, aby pořady obsahující umístění produktu přímo nabádaly k nákupu nebo
pronájmu zboží nebo služeb, zejména zvláštním zmiňováním tohoto zboží nebo služeb
za účelem jejich propagace. Současně došlo k nepatřičnému zdůraznění umístěného
produktu, jelikož pořad se zaměřil výhradně na popis a vychvalování umístěného
produktu.
11-0-0
60. 2016/54/had/Sim: Simply You Pharmaceuticals a.s. - seznámení s postupem ve věci
- Rada se seznámila s postupem ve věci obchodních sdělení Clavin, Clavin PLATINUM,
Dona HAIR Forte, Dr. Weiss StopKašel, NEOSPAN a IVE inkontistop.
11-0-0
61. 2016/620/RUD/Sil: Silber Radomír; Stížnost na Radu a jejího předsedu/ČT1/Reportéři
ČT, Proč padly tradiční symboly osvobození Plzně/9.5.2016
- Rada se seznámila se stížností Radomíra Silbera, PhD., "na Radu pro rozhlasové a
televizní vysílání a jejího předsedu Bc. Ivana Krejčího pro porušování zákona č. 231/2001
Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, a pro
hrubé porušování povinností Rady jako ústředního orgánu státní správy a porušování
povinností spojených s funkcí předsedy RRTV a konkrétních členů účelovými,
neodbornými a podjatými postupy, pro konkrétní nečinnost a konkrétní účelové, podjaté
a rozporné jednání a rozhodování v rozporu se zásadami odbornosti, kvalifikovanosti,
nestrannosti a správné úřední praxe, které v důsledku vedou k neplnění povinností Rady
a k nešetření a neřešení poskytování nepravdivé informace ve vysílání České televize“.
10-0-0
- Rada souhlasí s návrhem odpovědi Radomíru Silberovi, PhD.
10-0-1

62. 2016/544/had/HYB: Hýbl Milan; žádost dle zákona č. 106/1999 Sb.- odložení žádosti
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“), zřízená zákonem 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.“), jakožto povinný subjekt podle
ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále
jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) a v souladu s ustanoveními § 14 odst. 5 písm. a) zákona č.
106/1999 Sb. rozhodla o žádosti p. Milana Hýbla, bližší údaje v rámci stížnosti nebyly
specifikovány, ze dne 2. 6. 2016 pod č. j. 4297 takto: Žádost p. Milana Hýbla, bližší údaje
v rámci stížnosti nebyly specifikovány, ze dne 2. 6. 2016 pod č. j. 4297, se dle § 14 odst.
5 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb. odkládá, neboť nebyly ve stanovené lhůtě upřesněny
údaje o žadateli.
11-0-0
63. 2013/928/RUD/FTV: FTV Prima, spol. s r.o.; Prima love/změna licenčních podmínek úprava časového rozsahu vysílání, programové skladby a podílu evropských děl ve
vysílání
- Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 18. května 2016,
č.j. 9A 321/2014, kterým byla zrušena rozhodnutí Rady ze dne 17. června 2014, č.j.
RUD/2302/2014, sp.zn. 2013/940/KOZ/FTV a č.j. RUD/2237/2014, sp.zn.
2013/928/RUD/FTV, jimiž Rada rozhodla o neudělení souhlasu se změnou licenčních
podmínek licence k provozování televizního vysílání programu Prima love sp.zn.
2009/965/KOZ/FT a licence k provozování televizního vysílání programu Prima love
sp.zn. 2008/364/cun/FTV, v části týkající se změny licenčních podmínek stanovujících
podíl vysílacího času vyhrazeného vysílání evropské tvorby.
10-0-0
- Rada souhlasí s podáním kasační stížnosti proti rozsudku Městského soudu v Praze
ze dne 18. května 2016, č.j. 9A 321/2014, kterým byla zrušena rozhodnutí Rady ze dne
17. června 2014, č.j. RUD/2302/2014, sp.zn. 2013/940/KOZ/FTV a č.j. RUD/2237/2014,
sp.zn. 2013/928/RUD/FTV, jimiž Rada rozhodla o neudělení souhlasu se změnou
licenčních podmínek licence k provozování televizního vysílání programu Prima love
sp.zn. 2009/965/KOZ/FT a licence k provozování televizního vysílání programu Prima
love sp.zn. 2008/364/cun/FTV, v části týkající se změny licenčních podmínek
stanovujících podíl vysílacího času vyhrazeného vysílání evropské tvorby.
10-0-0
64. 2016/681/had/Rad: Rada pro rozhlasové a televizní vysílání; Novela zákona č.
132/2010 Sb., č. 231/2001 Sb. a č. 40/1995 Sb.
- Rada se seznámila se zněním novely zákona č. 110/1997 Sb. o potravinách a s tím
souvisejícími změnami zákonů č. 40/1995 Sb., č. 132/2010 Sb. a č. 231/2001 Sb.
11-0-0
65. 2016/153/had/Rad: Rada pro rozhlasové a televizní vysílání; Návrh zákona o
odpovědnosti za přestupky a řízení o nich - změny v zákonech č. 231/2001 Sb. a č.
132/2010 Sb.-informace
- Rada se seznámila s návrhem zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s
přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých
přestupcích, konkrétně pak s vypořádáním připomínek
11-0-0
66. 2016/741/LOJ/Růz: Různí poskytovatelé; Výroční zhodnocení klíčových trendů v
audiovisuálním sektoru za rok 2015 - Evropská Audiovisuální Observatoř
- Rada se seznámila s Výročním hodnocením klíčových trendů Evropské Audiovisuální
Observatoře za rok 2015
11-0-0

67. 2016/740/LOJ/růz: různí; novinky mediální sektor 2Q 2016
- Rada se seznámila s přehledem vývoje evropského mediálního prostoru za druhé
čtvrtletí kalendářního roku 2016.
11-0-0
68. 2016/517/chr/ŠLÁ: ŠLÁGR TV, spol. s r.o. - žádost o evidenci
- 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 ŠLÁGR TV,
spol. s r.o., ze dne 29. dubna 2016, doručeného Radě dne 10. května 2016 a následného
doplnění údajů ze dne 27. července 2016, doručeného Radě dne 28. července 2016, toto
potvrzení: ŠLÁGR TV, spol. s r.o., IČ: 261 02 293, se sídlem Dubné 158, PSČ 373 84,
byl dne 23. srpna 2016 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 pod názvem ŠLÁGR KATALOG, spol. s r.o., umístěná na internetových
adresách www.slagrtv.stream a www.slagrtv.cz
11-0-0
69. 2016/727/KRO/CZE: CZECH NEWS CENTER a.s.; Analýza služby TV Blesk
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s analýzou audiovizuální
mediální služby na vyžádání TV Blesk poskytovatele CZECH NEWS CENTER a.s.
11-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané
ustanovením § 4 odst. 1 a odst. 2 písm. c) zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních
mediálních službách na vyžádání a o změně některých zákonů (dále jen zákon č.
132/2010 Sb.), v platném znění, a na základě ustanovení § 137 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, žádá poskytovatele CZECH NEWS CENTER a.s., IČ 40766713, sídlem
Praha, Komunardů 1584/42, PSČ 17000, o podání vysvětlení, v jakém obchodním vztahu
je se subjekty Royal Beauty & Spa a C&A v souvislosti s pořadem Úsměv vám sluší, díl
Proměna Aleny (44): Šikana dětí i manžela!, umístěném dne 28. 6. 2016 do audiovizuální
mediální služby na vyžádání TV Blesk. Rada stanovuje poskytovateli lhůtu pro podání
vysvětlení 30 dnů ode dne doručení žádosti.
11-0-0
70. 2016/735/KRO/PRA: PRAHA TV s.r.o.; Analýza služby PRAHA TV
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s analýzou audiovizuální
mediální služby na vyžádání PRAHA TV poskytovatele PRAHA TV s.r.o.
11-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané
ustanovením § 4 odst. 1 a odst. 2 písm. c) zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních
mediálních službách na vyžádání a o změně některých zákonů (dále jen zákon č.
132/2010 Sb.), v platném znění, a na základě ustanovení § 137 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, žádá poskytovatele PRAHA TV s.r.o., IČ 25830937, sídlem Praha,
Vinohradská 1597/174, PSČ 13000, o podání vysvětlení, v jakém obchodním vztahu je
se subjektem Šťastná země a prodejcem vstupenek TICKETSTREAM s.r.o. v souvislosti
s pořadem Relax po Česku, umístěném dne 2. srpna 2016 do audiovizuální mediální
služby na vyžádání PRAHA TV. Rada stanovuje poskytovateli lhůtu pro podání vysvětlení
30 dnů ode dne doručení žádosti.
11-0-0
71. 2016/686/PIM/Růz: Různí poskytovatelé; Screening AVMSnV červen 2016
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila se zprávou o kontrole
audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání prostřednictvím screeningu za období

červen 2016, která pokrývala následující služby těchto poskytovatelů: Falcon Media
Broadcast s.r.o./ Pellmelltv; Falcon Media Broadcast s.r.o./ TV-Hobby; Středisko
společných činností AV ČR, v.v.i./ VideoJournal; MAFRA, a.s./ Playtvak.cz; Metropolitní
s.r.o./ Vysíláme Živě.
10-0-0
72. 2016/748/PIM/Růz: Různí poskytovatelé; Mediální gramotnost 2015 AVMSnV
- Rada se seznámila s materiálem týkajícím se poskytovatelů, kteří na písemnou výzvu
neposkytli Radě informace o opatřeních přijatých na podporu mediální gramotnosti za rok
2015.
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
audiovizuální mediální služby na vyžádání Webové stránky TV RTM umístěné na
internetové adrese www.tvrtm.cz společnost Studio ReVi s.r.o., IČ 46709975, se sídlem
Liberec III, Mrštíkova 399/2a, PSČ 460 07, o podání vysvětlení, zda je nedostupnost
internetových stránek dočasnou záležitostí, či se jedná o ukončení poskytování
audiovizuální mediální služby na vyžádání. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 20
dní ode dne doručení výzvy.
11-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané
ustanovením § 4 odst. 1 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách
na vyžádání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 132/2010 Sb.), v platném znění,
a na základě § 137 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá poskytovatele
audiovizuální mediální služby na vyžádání Televize Krkonoše umístěné na internetové
adrese www.televize-krkonose.cz Mgr. Martina Krále, IČ 412 10 875, se sídlem
Ambrožova 1211, Jilemnice, PSČ 514 01, o podání vysvětlení, jakým způsobem
umožňuje přístup ke svému identifikačnímu číslu, a dále z jakého důvodu na
internetových stránkách služby explicitně neuvádí, že orgánem dohledu nad
poskytováním audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání je Rada. Rada stanovuje
lhůtu k podání vysvětlení 20 dní ode dne doručení výzvy.
11-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané
ustanovením § 4 odst. 1 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách
na vyžádání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 132/2010 Sb.), v platném znění,
a na základě § 137 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá poskytovatele
audiovizuální mediální služby na vyžádání TVCOM – SPORTOVNÍ VIDEO SERVER
umístěné na internetové adrese www.tvcom.cz společnost TVCOM s.r.o., IČ 289 98 782,
se sídlem Praha, 8, Pod Labuťkou 785/19, PSČ 180 00, o podání vysvětlení, jakým
způsobem plní povinnost dle § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 132/2010 Sb., tj. povinnost
umožnit příjemcům služby snadný, přímý a trvalý přístup k informaci o tom, že orgánem
dohledu nad poskytováním audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání je Rada. Rada
stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 20 dní ode dne doručení výzvy.
11-0-0
73. 2016/718/had/Obl: Oblastní inspektorát práce pro Prahu- postoupení podnětu
- 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 § 12 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen „zákon č.
500/2004 Sb.“) vydala dne 23. srpna 2016 toto usnesení: Rada vrací stížnost Mgr. Ing.
Tomáše Pavlase postoupenou Oblastním inspektorátem práce pro Prahu, sp. zn.

10638/3.50/16, evidovanou Radou pod č.j. RRTV/5528/2016 P, Oblastnímu inspektorátu
práce pro Prahu, neboť Rada není věcně příslušným orgánem v předmětné věci.
11-0-0
ověřovatel:
P. Bartoš

