Zápis z 15. zasedání 2019, konaného ve dnech 3. 9. 2019 a 25. 9. 2019
Přítomni: Bezouška, Jakl, Jaklová Jehlička, Kasalová, Krejčí, Nastoupilová, Novák,
Mencl, Petrov, Poledníček, Šincl, Zvěřinová
Omluveni:
Ověřovatel: Bartoš

1. RRTV/2019/620/bla: Schválení programu 15. zasedání 2019
- Rada schvaluje program ve znění projednaných změn
13-0-0
2. RRTV/2019/317/rud: BILLA, spol. s r.o./NOVA/BILLA/18.3.2019/16:16:11 hodin DOKAZOVÁNÍ 3.9.2019 od 13:45 hodin
- Rada v rámci řízení o přestupku sp.zn. RRTV/2019/317/rud provedla důkaz zhlédnutím
reklamy BILLA odvysílané dne 18. března 2019 v čase od 16:16:11 hodin na programu
NOVA.
3. RRTV/2019/501/rud: Barrandov Televizní Studio a.s./Televize Barrandov/Aréna
Jaromíra Soukupa/4.9.,11.9.,18.9.,25.9.,2.10.,9.10.2018/od 21:25 hodin - DOKAZOVÁNÍ
3.9.2019 od 13:50 hodin, 25.9.2019 od 10:00 hodin
- Rada v rámci řízení o přestupku sp.zn. RRTV/2019/501/rud provedla důkaz zhlédnutím
záznamu pořadu Aréna Jaromír Soukupa odvysílaného ve dnech 4. 9. 2018, 11. 9. 2018,
18. 9. 2018, 25. 9. 2018, 2. 10. 2018 a 9. 10. 2018, vždy od 21:25 hodin na programu
Televize Barrandov.
10-0-0
4.
RRTV/2019/589/zab:
RADIO
UNITED
BROADCASTING
s.r.o./Country
VÝCHOD/RV/změna licence § 21 odst. 1. písm b) - Pardubice 96,9 MHz / 1 kW žádost o
aktualizaci souřadnic stanoviště - rozhodnutí
- Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21 odst.
1 písm. b) a 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 prostřednictvím vysílačů programu Country VÝCHOD (licence č.j.: Ru/107/01), a
to o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající v
upřesnění souřadnic stanoviště kmitočtu Pardubice TKB 96,9 MHz / 1 kW, toto
rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o., IČ:
29131901, se sídlem Říčanská 2399/3, 10100 Praha souhlas se změnou skutečností
uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím
vysílačů programu Country VÝCHOD (licence č.j.: Ru/107/01), a to o změně územního
rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající v upřesnění souřadnic
stanoviště kmitočtu na Pardubice TKB 96,9 MHz / 1 kW, souřadnice WGS 84: 15 46 03 /
50 02 22.
13-0-0
5. RRTV/2019/574/str: Active Radio, a.s./RV/změna licence § 21 odst. 1 písm. e) - změna
stanov - souhlas
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v souladu s ustanovením §
5 písm. b) a § 21 odst. 1 písm. e) a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen
„zákon č. 231/2001 Sb.“), a ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správního
řádu, v platném znění (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“), vydala toto rozhodnutí: Rada

uděluje provozovateli Active Radio, a.s., IČ: 610 58 297, se sídlem Wenzigova 1872/4,
PSČ 120 00 Praha 2, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k
provozování digitálního rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů dle § 21
odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně stanov provozovatele,
konkrétně ve změně počtu členů představenstva provozovatele ze stávajících pěti na čtyři
členy představenstva.
13-0-0
6. RRTV/2019/575/str: Frekvence 1, a.s./RV/změna licence § 21 odst. 1 písm. e) - změna
stanov - souhlas
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v souladu s ustanovením §
5 písm. b) a § 21 odst. 1 písm. e) a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen
„zákon č. 231/2001 Sb.“), a ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správního
řádu, v platném znění (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“), vydala toto rozhodnutí: Rada
uděluje provozovateli Frekvence 1, a.s., IČ: 492 40 226, se sídlem Wenzigova 1872/4,
PSČ 120 00 Praha 2, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k
provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů dle § 21 odst. 1
písm. e) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně stanov provozovatele, konkrétně
ve změně počtu členů představenstva provozovatele ze stávajících pěti na čtyři členy
představenstva.
13-0-0
7. RRTV/2019/522/str: Gama media s.r.o./Rock Radio/RV/prodloužení licence (sp. zn.
2013/690/zab, č.j. FOL/1447/2014 ze dne 15.4.2014)
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) podle ustanovení § 5 písm.
b) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání (dále jen
„zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb.
správního řádu, vydává toto rozhodnutí: Rada podle ustanovení § 12 odst. 8 zákona č.
231/2001 Sb. prodlužuje provozovateli Gama media, s.r.o., IČ: 250 28 499, se sídlem
Bělehradská 360/6, PSČ 434 01 Most, dobu platnosti licence udělené rozhodnutím Rady
sp. zn. 2013/690/zab, č.j. FOL/1447/2014 ze dne 15.4.2014 k rozhlasovému vysílání
programu Rock Radio prostřednictvím vysílačů na kmitočtu Sokolov 105,2 MHz / 0,1 kW
do 10. října 2025.
12-0-0
8. RRTV/2019/521/str: Gama media s.r.o./Rock Radio/RV/prodloužení licence (sp. zn.
2013/712/zab, č.j. STR/1879/2014 ze dne 15.4.2014)
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) podle ustanovení § 5 písm.
b) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání (dále jen
„zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb.
správního řádu, vydává toto rozhodnutí: Rada podle ustanovení § 12 odst. 8 zákona č.
231/2001 Sb. prodlužuje provozovateli Gama media, s.r.o., IČ: 250 28 499, se sídlem
Bělehradská 360/6, PSČ 434 01 Most, dobu platnosti licence udělené rozhodnutím Rady
sp. zn. 2013/712/zab, č.j. STR/1879/2014 ze dne 15.4.2014 k rozhlasovému vysílání
programu Rock Radio prostřednictvím vysílačů na kmitočtu Karlovy Vary 107,9 MHz / 0,2
kW do 10. října 2025.
13-0-0
9. RRTV/2019/519/str: MEDIA BOHEMIA, a.s./Rádio BLANÍK/RV/prodloužení licence (sp.
zn. 2013/719/zab/MED, č.j. FOL/1773/2014 ze dne 29.4.2014)
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) podle ustanovení § 5 písm.
b) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání (dále jen
„zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb.
správního řádu, vydává toto rozhodnutí: Rada podle ustanovení § 12 odst. 8 zákona č.
231/2001 Sb. prodlužuje provozovateli MEDIA BOHEMIA, a.s., IČ: 267 65 586, se sídlem

Bělehradská 299/132, PSČ 120 00 Praha, dobu platnosti licence udělené rozhodnutím
Rady sp. zn. 2013/719/zab/MED, č.j. FOL/1773/2014 ze dne 29.4.2014 k rozhlasovému
vysílání programu Rádio BLANÍK prostřednictvím vysílačů na kmitočtu Cheb 97,1 MHz /
0,1 kW do 10. října 2025.
13-0-0
10. RRTV/2019/615/blu: Eviso Czech Republic, s.r.o./Skylink/RV/FREKVENCE
1/29.11.2018/07:00:32/řízení o přestupku - zahájení řízeni
- 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 společností Eviso Czech Republic, s.r.o., IČ: 24202215, se
sídlem Thámova 681/32, Karlín, 186 00 Praha 8, řízení o přestupku z moci úřední pro
možné porušení ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci
reklamy, který zakazuje reklamu, která je nekalou obchodní praktikou, podle zvláštního
právního předpisu (zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele), neboť je způsobilá
podstatně narušit ekonomické chování spotřebitele, kterému je určena, nebo který je
jejímu působení vystaven, ve vztahu k výrobku nebo službě, kterého se mohl dopustit
zadáním reklamy, která byla odvysílána dne 29. listopadu 2018 v čase 07:00:32 na
programu FREKVENCE 1 (Praha 102,5 MHz).
13-0-0
11. RRTV/2019/606/hak: RADIO UNITED BROADCASTING, s.r.o., Radio Beat ( 95.3 FM
Praha, 91.0 FM Brno a 90.4 FM Ostrava), 31.7. 2019, srovnávací analýza
- Rada se seznámila se srovnávací analýzou vysílání programu Radio Beat, šířeného
prostřednictvím souboru technických parametrů: 95.3 FM Praha, 91.0 FM Brno a 90.4 FM
Ostrava, provozovatele RADIO UNITED BROADCASTING, s.r.o. ze středy 31.7. 2019 ve
vybraných částech vysílání, tj. od 07:00 do 08:00 hodin, od 13:00 do 14:00 hodin a od
18:00 do 19:00 hodin.
13-0-0
12. RRTV/2019/576/blu: Různí provozovatelé/rozhlasové vysílání; analýza obchodních
sdělení na potraviny, doplňky stravy, léky a na loterie a jiné podobné hry / zasedání
15/2019
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s analýzami obchodních sdělení
odvysílaných provozovateli RADIO UNITED BROADCASTING s. r. o. (program
COUNTRY RADIO; Plzeň 102,1 MHz) dne 22. srpna 2019, HAMCO, s.r.o. (program
RADIO HANÁ; Olomouc 92,3 MHz) dne 22. srpna 2019, NONSTOP s.r.o. (program
RÁDIO KROKODÝL; Brno 103,0 MHz) dne 22. srpna 2019, 4S PRODUCTION, a.s.
(program EXPRES FM; Praha 90,3 MHz) dne 22. srpna 2019, MEDIA BOHEMIA a.s.
(program Rádio BLANÍK; Pardubice 93,9 MHz) dne 22. srpna 2019 a LONDA spol. s r.o.
(program RÁDIO IMPULS; Ústí nad Labem 102,0 MHz) dne 22. srpna 2019.
13-0-0
13. RRTV/2019/613/blu: Různí provozovatelé rozhlasového vysílání; Přehled
doručených oznámení - 15/2019
- Rada se seznámila s oznámením provozovatele RADIO PROGLAS s.r.o., IČ:
49435001, doručeným Radě dne 12. srpna 2019 pod č.j. RRTV/9896/2019-vra,
spočívajícím ve výlukách vysílání programu Radio Proglas za měsíc červenec 2019 dle
uvedeného přehledu.
13-0-0
- Rada se seznámila s oznámením provozovatele MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 26765586,
doručeným Radě dne 21. srpna 2019 pod č.j. RRTV/10127/2019-vra, spočívajícím v

zahájení vysílání programu Hitrádio City na kmitočtu Mokrá 2 89,2 MHz / 50 W dne 16.
srpna 2019 dle udělené licence sp.zn. 2018/161/zab ze dne 4. června 2019.
13-0-0
14. RRTV/2019/607/zem: FILM EUROPE s.r.o. / TV / Be2Can / kabelové systémy a družice
/ změna licenčních podmínek (časového rozsahu vysílání)
- Rada uděluje provozovateli FILM EUROPE s.r.o., IČ 289 22 921, se sídlem V Jámě
699/1, Praha 1, souhlas podle § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., se změnou
skutečností uvedených v žádosti o licenci, č.j. RRTV/136/2016-smu, spis. zn.:
2015/984/SMU/FIL, ze dne 7. ledna 2016, k provozování televizního vysílání šířeného
prostřednictvím kabelových systémů a družice, a to změnou licenčních podmínek
televizního programu Be2Can, spočívající ve změně časového rozsahu vysílání z 00:00
- 24:00 hodin na 22:00 - 04:00 hodin, v rozsahu dle žádosti doručené dne 21. srpna 2019,
pod č.j. RRTV/10080/2019-vra.
13-0-0
15. RRTV/2019/584/rap: SATT a.s./ TELEVIZE VYSOČINA - kabelové systémy/ Dočasné
přerušení místního vysílání
- Rada podle ustanovení § 32 odst. 1 písm. r) zákona č. 231/2001 Sb uděluje
provozovateli SATT a.s., IČ: 60749105, se sídlem Okružní 1889/11, Žďár nad Sázavou
3, 591 01 Žďár nad Sázavou, souhlas s přerušením vysílání programu TELEVIZE
VYSOČINA, šířeného prostřednictvím kabelových systémů (licence Ru/231/02/2636 z 24.
září 2002, s platností do 21. října 2026), do 30. září 2019.
13-0-0
16. RRTV/2019/592/zem: TV FASHION s.r.o. / TV / FASHION TV (Czech & Slovak) /
neoprávněné vysílání prostřednictvím ZPS - internetu (YouTube) / žádost o podání
vysvětlení
- Rada na základě ustanovení § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu,
žádá společnost TV FASHION s.r.o., IČ 018 97 845, se sídlem Thámova 166/18, Karlín,
186 00 Praha 8, o podání vysvětlení ve věci možného neoprávněného provozování
televizního vysílání programu FASHION TV (Czech & Slovak) prostřednictvím zvláštních
přenosových systémů - internetu na videoserveru YouTube. Rada stanovuje lhůtu k
podání vysvětlení do 15 dnů ode dne doručení této žádosti.
13-0-0
17. RRTV/2019/579/rap: Livesport TV s.r.o. / převzaté vysílání / ZPS / přihláška k
registraci
- Rada registruje právnickou osobu, Livesport TV s.r.o., IČ: 03499618, se sídlem:
Bucharova 2928/14a, Stodůlky, 158 00 Praha 5,Aspira Business Centre, jako
provozovatele převzatého rozhlasového a televizního vysílání šířeného prostřednictvím
zvláštních přenosových systémů, identifikace přenosového systému: dálkový příjem internet, informace o přístupu k vysílání: mobilní a webové aplikace společnosti Livesport
s.r.o., programová nabídka - registrované programy: české televizní programy s licencí:
Nova sport 1, Nova sport 2; v rozsahu dle přihlášky k registraci doručené dne 5. srpna
2019 pod č.j. RRTV/9819/2019-vac.
13-0-0
18. RRTV/2019/609/zem: Různí provozovatelé převzatého vysílání / změna programové
nabídky
- Rada se dle § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., seznámila s oznámením
provozovatele Digital Broadcasting s.r.o., IČ 268 39 407, se sídlem Stavební 992/1,
Poruba, 708 00 Ostrava, o změně ostatních skutečností uvedených v přihlášce k
registraci převzatého televizního vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů v
systému DVB-T, č.j.: zem/2623/2012, spis. zn.: 2012/503/zem/Dig, ze dne 31. července
2012, spočívající ve změně programové nabídky převzatého vysílání, a to „televizní

programy zařazené do programové nabídky převzatého vysílání: kinoSvět“; v rozsahu
podání ze dne 16. srpna 2019, č.j. RRTV/10004/2019-vra.
13-0-0
19. RRTV/2019/618/smu: Různí provozovatelé / přehled doručených oznámení
- Rada se seznámila s 1 oznámením.
13-0-0
20. RRTV/2019/616/poj: Různí provozovatelé / Souhrn podání 15/2019 rozhlas
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila se stížností č. j.
RRTV/9430/2019-vac ohledně údajně velmi častého prezentování a preferování hostů z
KSČM na stanici Český rozhlas Plus ze dne 30. 7. 2019. Rada pro rozhlasové a televizní
vysílání se seznámila se stížností č. j. RRTV/9478/2019-vac ohledně údajné neobjektivity
ve vysílání webů iRozhlas.cz a region.rozhlas.cz ze dne 30. 7. 2019. Rada pro rozhlasové
a televizní vysílání se seznámila se stížností č. j. RRTV/9394/2019-vac na údajně
nevhodnou část vysílání stanice Fajn radio ze dne 29. 7. 2019. Rada pro rozhlasové a
televizní vysílání se seznámila se stížností č. j. RRTV/9447/2019-vac na údajně
nevhodnou část vysílání stanice Fajn radio ze dne 31. 7. 2019. Rada pro rozhlasové a
televizní vysílání se seznámila se stížností č. j. RRTV/9866/2019-dol ohledně
nevyváženosti zahraniční a české hudby na programu Český rozhlas Radiožurnál. Rada
pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila se stížností č. j. RRTV/9882/2019-vra
ohledně neodvysílání pořadu Matematika zločinu na Českém rozhlasu. Rada pro
rozhlasové a televizní vysílání se seznámila se stížností č. j. RRTV/10072/2019-vra
ohledně nevyváženosti pořadu Názory a argumenty a programu Český rozhlas Plus.
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila se stížností č. j. RRTV/10077/2019vra ohledně neodvysílání pořadu Matematika zločinu na Českém rozhlasu.
13-0-0
- 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 údajně velmi častého prezentování a preferování hostů z
KSČM na stanici Český rozhlas Plus ze dne 30. 7. 2019 (č. j. RRTV/9430/2019-vac), že
věc odkládá.
12-0-1
- 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
stížnosti ohledně údajné neobjektivity ve vysílání webů iRozhlas.cz a region.rozhlas.cz
ze dne 30. 7. 2019 (č. j. RRTV/9478/2019-vac), že věc odkládá.
10-0-1
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané
ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č.
231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele MEDIA BOHEMIA a.s., IČ
26765586, sídlem Bělehradská 299/132, Praha, 120 00, na porušení ustanovení § 32
odst. 1 písm. j) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 27. 7. 2019 na
programu Fajn radio zazněly ve vysílání v době 11:38-11:40 vulgarismy „hajzl“, „piča“ a
slovo „kurvahošigutentag“, které obsahuje vulgarismus „kurva“. Provozovatel tím porušil
povinnost nezařazovat do programů pořady a reklamy, které obsahují vulgarismy a
nadávky, kromě uměleckých děl, v nichž je to z hlediska líčeného kontextu nutné; taková

díla je však možné vysílat pouze v době od 22.00 do 06.00 druhého dne. Rada stanovuje
lhůtu k nápravě 7 dnů od doručení upozornění.
11-1-1
- 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 nevhodné části vysílání stanice Fajn radio ze dne 31. 7.
2019 (č. j. RRTV/9447/2019-vac), že věc odkládá.
13-0-0
- 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 nevyváženosti zahraniční a české hudby na programu
Český rozhlas Radiožurnál (č. j. RRTV/9866/2019-dol), že věc odkládá.
13-0-0
- 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 neodvysílání pořadu Matematika zločinu na Českém
rozhlasu (č. j. RRTV/9882/2019-vra), že věc odkládá.
13-0-0
- 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 nevyváženosti pořadu Názory a argumenty a programu
Český rozhlas Plus (č. j. RRTV/10072/2019-vra), že věc odkládá.
12-0-1
- 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 neodvysílání pořadu Matematika zločinu na Českém
rozhlasu (č. j. RRTV/10077/2019-vra), že věc odkládá.
12-0-1
21. RRTV/2019/587/jam: Souhrn podání AO 15/2019 (18 podnětů)
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s následujícími podáními k
obsahu televizních programů doručenými od 5. do 23. srpna 2019: Československá
filmová společnost, s.r.o. / kinoSvět - Propaganda, 3. 8. 2019 od 11:28 hod.; TV Nova
s.r.o. / NOVA - vulgarity, Kriminálka Anděl a Ulice, 8. 8. 2019; Nekonkretizovaná stížnost
- protelefonované peníze; AMC Networks Central Europe s.r.o. / FILM CAFE - Takers, 8.
7. 2019 od 14:20 hod., postoupení stížnosti; AMC Networks Central Europe s.r.o. / AMC
- Santa je úchyl!, 21., 24. a 26. 7. 2019; ČESKÁ TELEVIZE / ČT24 - Události, komentáře,
5. 8. 2019 od 22:00 hod.; TV Nova s.r.o. / Nova Action - upoutávky na bojové sporty;

ČESKÁ TELEVIZE / ČT24 - Události, komentáře, 6. 8. 2019 od 22:00 hod.; ČESKÁ
TELEVIZE / ČT1 - Události, 9. 8. 2019 od 19:00 hod.; ČESKÁ TELEVIZE / ČT1 - Události
v regionech, 6. 8. 2019 od 18:00 hod.; ČESKÁ TELEVIZE / ČT1 - Zázraky přírody, 6. 4.
2019 od 20:00 hod.; ČESKÁ TELEVIZE / ČT24 - Události, informování o demonstraci v
Moskvě, 3. 8. 2019 od 19:00 hod.; Stanice O, a.s. / O (ÓČKO) - nevhodný videoklip;
ČESKÁ TELEVIZE / ČT24 - způsob moderování diskuze na webu; ČESKÁ TELEVIZE /
ČT1 - Reportéři ČT, V předvečer tragédie, 10. 6. 2019 od 22:10 hod.; ČESKÁ TELEVIZE
/ ČT :D - Mezi námi medvědy, 18. 8. 2019 od 16:25; Korespondence - K důkazům žaloby
na letitou nečinnosti ČT, ČrO a kontrolních orgánů veřejnoprávních médií MK ČR a
RRTV; Korespondence - Cannabis is The Cure, z.s.
13-0-0
- 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 Československá filmová
společnost, s.r.o., IČ 27168425, sídlem Václavské náměstí 831/21, Praha 1, PSČ 11360,
na porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., neboť se odvysíláním pořadu
Propaganda, dne 3. srpna 2019 od 11:28 hodin na programu kinoSvět, 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 dokument, který byl odvysílán v čase, kdy mohou být u obrazovky děti,
obsahoval řadu násilných scén. Násilné scény se objevovaly téměř po celou dobu vysílání
pořadu, násilí bylo zobrazováno výrazně explicitně (např. umírání osob včetně dětí,
popravy, necitlivé zacházení s mrtvými těly, podřezávání, stahování a týrání zvířat) a
některé scény byly prezentovány tak, aby v divákovi vyvolaly co největší pocit strachu o
vlastní život i život blízkých osob (např. byly prolínány záběry plačících dětí, doplněna
byla dramatická i truchlivá hudba), což mohlo u nezletilých osob způsobit snížení citlivosti
k projevům násilí či vyvolat psychický otřes a následné trvalejší stavy úzkosti. Pořad tak
mohl ohrozit zejména psychický vývoj dětí a mladistvých. Rada stanovuje lhůtu k nápravě
7 dní ode dne doručení upozornění.
13-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své působnosti dané
ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen „zákon č.
231/2001 Sb.“), v platném znění, upozorňuje provozovatele TV Nova s.r.o., IČ: 45800456,
sídlem: Kříženeckého nám. 1078/5, Praha 5, PSČ 152 00, na porušení ustanovení § 32
odst. 1 písm. j) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 8. 8. 2019 od
10:00 hodin na programu NOVA odvysílal pořad Kriminálka Anděl, který obsahoval
vulgarismy či nadávky „ty vole / vole“ (00:17:51, 00:46:07, 00:46:13, 00:46:22), „kurva“
(00:40:47), „zasranej“ (00:40:48), „neser“ (00:40:52), „do prdele“ (00:41:06, 00:41:15,
00:46:22), „idiot“ (00:42:18), „průser“ (00:42:29) a „kreténe“ (00:45:42), čímž porušil
povinnost nezařazovat do programů pořady a reklamy, které obsahují vulgarismy a
nadávky, kromě uměleckých děl, v nichž je to z hlediska líčeného kontextu nutné; taková
díla je však možné vysílat pouze v době od 22:00 do 06:00 druhého dne. Rada stanovuje
lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení upozornění.
11-0-1
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) ve smyslu ustanovení § 158
odst. 1 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), v platném znění,
podává trestní oznámení pro okolnosti nasvědčující tomu, že mohl být spáchán trestný
čin podvodu podle ustanovení § 209 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, a to tím,
že televizní divačce byla v souvislosti s voláním do televizního soutěžního pořadu,
prostřednictvím audiotexové linky 420909909099, naúčtována provolaná částka ve výši,
která neodpovídala uskutečněným telefonickým hovorům.

12-0-1
- 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 Tökéletes bünözök („Takers“) na
programu FILM CAFE dne 8. 7. 2019 od 14:20 hod., že věc odkládá.
12-0-1
- 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 na programu
ČT24 dne 5. 8. 2019 od 22:00 hod., že věc odkládá.
12-1-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) coby ústřední správní úřad v
rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen
„zákon č. 231/2001 Sb.“), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci
možného přestupku spáchaného odvysíláním upoutávek na bojové sporty na programu
Nova Action, že věc odkládá.
13-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) coby ústřední správní úřad v
rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen
„zákon č. 231/2001 Sb.“), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci
možného přestupku spáchaného odvysíláním pořadu Události, komentáře na programu
ČT24 dne 6. 8. 2019 od 22:00 hod., že věc odkládá.
12-0-1
- 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 na programu ČT1 a ČT24
dne 9. 8. 2019 od 19:00 hod., že věc odkládá.
11-0-1
- 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 reportáže „Sinice v nádrži Hracholusky“ v
pořadu Události v regionech na programu ČT1 dne 6. 8. 2019 od 18:00 hod., že věc
odkládá.
11-0-1
- 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 Zázraky přírody na programu ČT1
dne 6. dubna 2019 od 20:00 hod., že věc odkládá.
11-0-1
- 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 zprávy „„Hromadné zatýkání při protestech
v Rusku“ v pořadu Události na programu ČT1 a ČT24 dne 3. 8. 2019 od 19:00 hod., že
věc odkládá.
9-0-3
- 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 videoklipu This Is America od Childish
Gambino na programu O (ÓČKO), že věc odkládá.
12-0-0
- 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 moderováním diskuze na webu ČT24, že věc odkládá.
12-0-1
- 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 Reportéři ČT, resp. reportáže V
předvečer tragédie, dne 10. června 2019 na programu ČT24, že věc odkládá.
9-1-3
- 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 pořadu Mezi námi medvědy na programu
ČT :D dne 18. 8. 2019 od 16:25 hod., že věc odkládá.
10-0-2
22. RRTV/2019/583/chu: Analýza kontinuálního úseku vysílání programu BARRANDOV
KRIMI ze dne 7. července 2019, v časovém úseku 10.00 až 22.00 hod.
- Rada se seznámila s analýzou kontinuálního úseku vysílání programu BARRANDOV
KRIMI provozovatele Barrandov Televizní Studio a.s. ze dne 7. července 2019, v
časovém úseku 10.00 až 22.00 hod.
12-0-0

- 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 Barrandov Televizní Studio
a.s., IČ: 416 93 311, se sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 322, PSČ 152 00, na
porušení licenčních podmínek licence č. j. RRTV/821/2015-FIA, sp. zn.
2015/108/FIA/Bar, ve znění pozdějších změn, kterého se dopustil tím, že dne 7. července
2019 nedodržel ve vysílání programu BARRANDOV KRIMI jeho základní programovou
specifikaci jakožto programu se zaměřením na pořady pro děti a na dokumenty převážně
americké provenience pro různé věkové skupiny diváků. Rada stanovuje lhůtu k nápravě
30 dní ode dne doručení tohoto upozornění.
12-0-1
23. RRTV/2019/588/vhu: Kontrola dat dokládajících evropskou tvorbu ve vysílání
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své působnosti dané
ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), v
platném znění, a na základě ustanovení § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, žádá provozovatele ČESKÁ TELEVIZE, IČ 00027383, sídlem Na hřebenech II
1132/4, Praha 4, PSČ 14700, o podání vysvětlení k údajům, jimiž Česká televize
dokládala naplnění povinností stanovených §§ 42 - 44 zákona č. 231/2001 Sb. na
programech České televize za kalendářní rok 2018. Konkrétně Rada požaduje vysvětlení,
proč byla společnost Czech info s.r.o. vykázána Českou televizí jako nezávislý výrobce,
resp. Rada žádá o doložení, že tato společnost je nezávislým výrobcem, jak jej definuje
§ 43 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., tedy, že dodávky děl tohoto výrobce České televizi
nepřesáhly v průběhu 3 let 90 % celkové výroby tohoto výrobce. Obdobné vysvětlení a
doložení Rada žádá rovněž v případě výrobců Arthur Krensky Films s.r.o., Maya
Production, s.r.o., Offside Men, s.r.o. a Plum Production s.r.o. Dále Rada žádá o
vysvětlení k výrobci pořadu Na vrcholky hor Jindřich Procházka - ART MORAVIA
AGENCY, resp. o nezaměnitelnou identifikaci tohoto výrobce uvedením IČ. Rada rovněž
žádá o vysvětlení, jakým způsobem provozovatel při vykazování dat dbá na rozlišení mezi
výrobcem a prodejcem vysílacích práv opravňujících k odvysílání díla, konkrétně
například, zda v případě pořadu Děsivá věda a Mumínci uvedl skutečně osobu výrobce,
nebo zda se jednalo o prodejce vysílacích práv. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení
30 dní ode dne doručení této výzvy.
13-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své působnosti dané
ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), v
platném znění, a na základě ustanovení § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, žádá provozovatele Digital Broadcasting s.r.o., IČ 26839407, sídlem Stavební 992/1,
Ostrava, PSČ 70800, o podání vysvětlení k údajům, jimiž provozovatel dokládal naplnění
povinností stanovených §§ 42 - 44 zákona č. 231/2001 Sb. na programu Rebel za
kalendářní rok 2018. Konkrétně Rada požaduje vysvětlení, proč jsou někteří výrobci
videoklipů, např. Eleven Seven Music, Elektra Records, Universal Music Group,
Hollywood Records, Slash Records, vykazováni jako evropští výrobci. Rada v dané
souvislosti žádá o vysvětlení, proč provozovatel vykazuje výrobce jednotlivých videoklipů
a nikoli koncipovaných hudebních pořadů (bloků), do nichž jsou videoklipy zařazeny. A
dále Rada žádá o vysvětlení, proč provozovatel jako nezávislého výrobce vykazuje
Tomáše Hudečka, resp. Rada žádá o doložení, že pan Hudeček je nezávislým výrobcem
a žádá o jeho identifikaci prostřednictvím IČ. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30
dní ode dne doručení této výzvy.
12-0-1

- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své působnosti dané
ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), v
platném znění, a na základě ustanovení § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, žádá provozovatele Československá filmová společnost, s.r.o., IČ 271 68 425, se
sídlem Praha 1, Václavské nám. 831/21, PSČ 11360, o podání vysvětlení k údajům, jimiž
provozovatel dokládal naplnění povinností stanovených §§ 42 - 44 zákona č. 231/2001
Sb. na programu CS mini za kalendářní rok 2018. Konkrétně Rada požaduje vysvětlení,
proč provozovatel vykazuje pořad Baby English jako pořad, jehož výrobcem je televize
Polar, když na svých webových stránkách prezentuje pořad jako vlastní tvorbu. Dále
Rada žádá o vysvětlení, proč provozovatel vykazuje pořady (Dětský svět, Jak na to, Tohle
se dá namalovat, Zvířátka) produkované společností Mediapoli (ve skutečnosti
MEDIAPOLI GROUP s.r.o.) jako evropská nezávislá díla, když program CS mini byl
součástí stejné mediální skupiny. A konečně Rada žádá o vysvětlení, proč provozovatel
u seriálu Štístko a Poupěnka uvádí jako výrobce „Štístko a Poupěnka“ místo společnosti
Montyfilm. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
12-0-1
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své působnosti dané
ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), v
platném znění, a na základě ustanovení § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, žádá provozovatele FTV Prima, spol. s r.o., IČ 48115908, se sídlem Praha, Na
žertvách 132, PSČ 18000, o podání vysvětlení k údajům, jimiž provozovatel dokládal
naplnění povinností stanovených §§ 42 - 44 zákona č. 231/2001 Sb. na svých
programech za kalendářní rok 2018. Konkrétně Rada požaduje vysvětlení, proč
provozovatel jako výrobce pořadu Utajené příběhy českých dějin uvádí společnost Reid
Creative a.s., když seriál byl televizí prezentován jako jeho vlastní tvorba. Rada zároveň
žádá o doložení, že výrobce Reid Creative a.s. je skutečně nezávislým výrobcem, jak jej
definuje § 43 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. Dále Rada žádá o vysvětlení, proč u
některých pořadů absentuje údaj o výrobci (Svět po Hitlerovi, Železná džungle, Půvab
Botnického moře, Anatomie hurikánu a další). Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení
30 dní ode dne doručení této výzvy.
12-0-1
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své působnosti dané
ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), v
platném znění, a na základě ustanovení § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, žádá provozovatele TV Nova s.r.o., IČ 45800456, se sídlem Praha, Kříženeckého
náměstí 1078, PSČ 15200, o podání vysvětlení k údajům, jimiž provozovatel dokládal
naplnění povinností stanovených §§ 42 - 44 zákona č. 231/2001 Sb. na svých
programech za kalendářní rok 2018. Rada požaduje vysvětlení k nesrovnalostem v
poskytnutých datech. Konkrétně: 1) na základě jakých údajů provozovatel pořad Need for
Speed, odvysílaný na programu Nova Cinema, zařadil mezi evropskou nezávislou tvorbu;
Rada provozovatele žádá, aby identifikoval irského producenta; 2) na základě jakých
údajů identifikoval provozovatel jako výrobce pořadu Tři pírka, odvysílaného na programu
Nova Cinema, ZDF; 3) na základě jakých údajů identifikoval provozovatel jako výrobce
pořadu John Wick, odvysílaného na programu Nova Cinema, PPNY, Inc.; 4) proč
provozovatel uvedl jako výrobce pořadu Taková normální rodinka, odvysílaného na
programu Nova Cinema, „TAKOVÁ NORMÁLNÍ“; 5) proč provozovatel uvedl jako výrobce
pořadu Memphiská kráska, odvysílaného na programu Nova Cinema, „Beautiful“; 6) proč
provozovatel uvedl jako výrobce pořadu Superstar, odvysílaného na programu Nova,
Fremantle Media Limited.; 7) proč provozovatel uvedl jako výrobce pořadu Stydlivý polda,
odvysílaného na programu Nova Cinema, BUENA VISTA; 8) proč provozovatel uvedl jako
výrobce pořadu Babiččiny pohádky, odvysílaného na programu VOYO, KINOSEANS

Ltd.; 9) proč provozovatel uvedl jako výrobce pořadu Kobra 11 XIII, odvysílaného na
programu Nova Action, RTL; 10) Rada žádá o vysvětlení, jakým způsobem provozovatel
při vykazování dat dbá na rozlišení mezi výrobcem a prodejcem vysílacích práv
opravňujících k odvysílání díla; jakým způsobem dbá na úplnost a správnost dat o
výrobcích pořadů, jejich nezávislosti definované § 43 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. a
jejich místním původu. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení
této výzvy.
12-0-1
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své působnosti dané
ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), v
platném znění, a na základě ustanovení § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, žádá provozovatele S&P Broadcasting a.s., IČ 04117310, se sídlem Praha 9 Vysočany, Podkovářská 674/2, PSČ 19000, o podání vysvětlení k údajům, jimiž
provozovatel dokládal naplnění povinností stanovených §§ 42 - 44 zákona č. 231/2001
Sb. na svých programech za kalendářní rok 2018. Konkrétně Rada požaduje vysvětlení,
proč provozovatel jako nezávislého výrobce pořadů Sladká Adie, Veget s Klárkou, Láďův
Orient Expres, Chlap za plotnou a dalších odvysílaných na programu Mňam TV uvedl
společnost S&P Sales House s.r.o., resp. proč vyhodnocuje tuto společnost jako
nezávislého výrobce definovaného dle § 43 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. Rada
stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
12-0-1
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své působnosti dané
ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), v
platném znění, a na základě ustanovení § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, žádá provozovatele AMC Networks Central Europe s.r.o., IČ 27112501, se sídlem
Praha, Pobřežní 620, PSČ 18600, o podání vysvětlení k údajům, jimiž provozovatel
dokládal naplnění povinností stanovených §§ 42 - 44 zákona č. 231/2001 Sb. na svých
programech za kalendářní rok 2018. Konkrétně Rada požaduje vysvětlení: 1) jakým
způsobem provozovatel při vykazování dat dbá na rozlišení mezi výrobcem díla a
prodejcem vysílacích práv opravňujících k odvysílání díla, resp. Rada žádá o vysvětlení,
na základě jakých údajů provozovatel jako výrobce identifikoval například společnosti Aqs
A.S., NBC Universal, A-Company Film, Spi Int., Filmexport Group Srl., Metro Television
Ltda.; 2) proč provozovatel vyhodnocuje společnost Prime Entertainment Group,
uváděnou u seriálu Zoom IN O2, jako nezávislého výrobce definovaného dle § 43 odst. 3
zákona č. 231/2001 Sb. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne
doručení této výzvy.
12-0-1
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své působnosti dané
ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), v
platném znění, a na základě ustanovení § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, žádá provozovatele FILM EUROPE, s.r.o., IČ 28922921, se sídlem Praha, V jámě
699, PSČ 11000, o podání vysvětlení k údajům, jimiž provozovatel dokládal naplnění
povinností stanovených §§ 42 - 44 zákona č. 231/2001 Sb. na svých programech za
kalendářní rok 2018. Konkrétně Rada požaduje vysvětlení: 1) proč provozovatel u děl
odvysílaných na programu Film Europe uvádí režiséra díla a nikoli výrobce díla, jak
vyžaduje zákon č. 231/2001 Sb.; 2) jakým způsobem provozovatel při vykazování dat
(zejména za program Československo) ověřuje, že výrobce díla skutečně splňuje definici
dle § 43 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., resp. že výrobce není majetkově propojen s
některým provozovatelem televizního vysílání. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení
30 dní ode dne doručení této výzvy.

12-0-1
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své působnosti dané
ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), v
platném znění, a na základě ustanovení § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, žádá provozovatele HBO Europe s.r.o., IČ 61466786, se sídlem Praha 7, Jankovcova
1037, PSČ 17000, o podání vysvětlení k údajům, jimiž provozovatel dokládal naplnění
povinností stanovených §§ 42 - 44 zákona č. 231/2001 Sb. na svých programech za
kalendářní rok 2018. Konkrétně Rada požaduje vysvětlení, jakým způsobem
provozovatel při vykazování dat dbá na rozlišení mezi výrobcem díla a prodejcem
vysílacích práv opravňujících k odvysílání díla. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení
30 dní ode dne doručení této výzvy.
12-0-1
24. RRTV/2018/1036/kus: Barrandov Televizní Studio a.s. - Kauzy Jaromíra Soukupa
10.10.2018 - financování strany LEV 21 - řízení o přestupku - rozhodnutí
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v
rámci své působnosti dané § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů a podle ustanovení § 86
odst. 1 písm. h) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich,
vydala dne 3. září 2019 toto usnesení: Rada zastavuje s provozovatelem Barrandov
Televizní Studio a.s., IČ 41693311, sídlem Kříženeckého náměstí 322/5, Praha, PSČ
15200, řízení o přestupku z moci úřední vedené pro porušení ustanovení § 31 odst. 2
zákona č. 231/2001 Sb., jehož se dopustil odvysíláním pořadu Kauzy Jaromíra Soukupa
dne 10. 10. 2018 od 21:25 hodin na programu Televize Barrandov, neboť nebyla splněna
podmínka předchozího typově obdobného upozornění na porušení zákona dle
ustanovení § 59 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb.
7-1-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v
rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona č.
231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších
zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele
Barrandov Televizní Studio a.s., IČ 41693311, sídlem Kříženeckého náměstí 322/5,
Praha, PSČ 15200, na porušení ustanovení § 31 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., jehož
se dopustil odvysíláním pořadu Kauzy Jaromíra Soukupa dne 10. 10. 2018 od 21:25
hodin na programu Televize Barrandov, neboť moderátor v pořadu uvedl v souvislosti s
Jiřím Melicharem, že „Tento pán poslal na účet LEV 21 čtvrt milionu korun“, a rovněž že
„Financování politické strany podle zákona asi bylo také, ale minimálně je tak trochu
podezřelé, protože jedním z hlavních sponzorů se stal pan Jiří Melichar. To je ten pán,
kterého jsem ukazoval, ten pán, který je v celostátním pátrání, už o něm nikdy nikdo
neslyšel, a živil se sběrem odpadu. No tak tenhle ten pán poslal 250 000 Kč, tedy oficiálně
firma Velantis, které ovšem pan Melichar byl majitelem a jednatelem.“ Z dostupných
informací však vyplývá, že uvedené výroky jsou nepravdivé, neboť Jiří Melichar nebyl v
době uzavření předmětné darovací smlouvy jednatelem společnosti Velantis.
Provozovatel tedy divákům neposkytl objektivní a vyvážené informace nezbytné pro
svobodné vytváření názorů. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení
tohoto upozornění.
9-0-1
25. RRTV/2019/153/loj: POWER TV_neposkytnutí údajů k evropské tvorbě
- 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. m) 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 MWE Networks International s.r.o.,
IČ 07334800, sídlem Krakovská 1392, 110 00, Praha, se uznává vinným v souladu s §
60 odst. 1 písm. m) zákona č. 231/2001 Sb. pro porušení § 47 odst. 1 písm. a), b), c) a
d) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že na písemnou na výzvu Rady
nepředložil údaje o počtu a délce vysílaných evropských děl včetně identifikace těchto
děl a jejich výrobců, údaje o počtu a délce vysílaných evropských děl vyrobených
nezávislými výrobci, včetně identifikace těchto děl a jejich výrobců, popřípadě doklady,
které prokazují, že vynaložil nejméně 10 % svého programového rozpočtu na výrobu
nebo nákup evropských děl vyrobených nezávislými výrobci, včetně identifikace výrobců
těchto děl, seznamy vysílaných evropských děl vyrobených nezávislými výrobci, od
jejichž výroby neuplynulo více než 5 let, a údaje o počtu a délce odvysílaných českých
děl, a to vše za rok 2018 k televiznímu programu POWER TV. 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 2019373. 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 2019373, úhrada nákladů je splatná do pěti pracovních dnů ode dne
doručení tohoto rozhodnutí.
12-0-1
26. RRTV/2019/506/kus: Seznam.cz TV a.s. - Duel - klíč pro výběr hostů - vysvětlení
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele Seznam.cz TV, s.r.o., IČ 063
87 233, sídlem Radlická 3294/10, Praha 5, PSČ 150 00, podle jakých kritérií byli zváni
konkrétní představitelé politických uskupení kandidujících ve volbách do zastupitelstev
obcí a volbách do Senátu PČR 2018 do jednotlivých vydání pořadu Duel, vysílaného na
programu Seznam.cz TV v období od 10. 9. 2018 do 11. 10. 2018.
13-0-0
27. RRTV/2019/508/kus: Seznam.cz TV a.s. - Výzva - předvolební vysílání 2018 - klíč pro
výběr hostů - vysvětlení
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele Seznam.cz TV, s.r.o., IČ 063
87 233, sídlem Radlická 3294/10, Praha 5, PSČ 150 00, podle jakých kritérií byli zváni
konkrétní představitelé politických uskupení kandidujících ve volbách do zastupitelstev
obcí v roce 2018 do jednotlivých vydání pořadu Výzva, vysílaného na programu
Seznam.cz TV v období od 9. 9. 2018 do 4. 10. 2018.
13-0-0
- 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 Seznam.cz TV, s.r.o., IČ 063
87 233, sídlem Radlická 3294/10, Praha 5, PSČ 150 00, na porušení § 31 odst. 3 zákona
č. 231/2001 Sb., jehož se dopustil odvysíláním pořadů Výzva na programu Seznam.cz
TV v období od 9. 9. 2018 do 4. 10. 2018. Provozovatel nedodržel zásady objektivity a
vyváženosti, neboť nezvolil transparentní klíč pro výběr hostů účinkujících v daném
pořadu, který by zajistil spravedlivé podmínky pro reprezentaci kandidujících osobností v
tomto pořadu v předvolebním období. Výsledná nerovnováha v zastoupení kandidujících
subjektů a nahodilý výběr hostů diskuzního pořadu Výzva mohly nekalým způsobem
zasáhnout do politické soutěže. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení
tohoto upozornění.
12-0-1

28. RRTV/2019/505/kus: Seznam.cz TV a.s. - Kampaň na šalině - vysvětlení
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele Seznam.cz TV, s.r.o., IČ 063
87 233, sídlem Radlická 3294/10, Praha 5, PSČ 150 00, podle jakých kritérií byli vybráni
a pozváni lídři šesti brněnských politických stran a hnutí kandidujících ve volbách do
zastupitelstev obcí 2018 do pořadu Kampaň na šalině, který byl odvysílán na programu
Seznam.cz TV dne 10. 9. 2018 od 20:30 hodin.
13-0-0
29. RRTV/2019/507/kus: Seznam.cz TV a.s. - V centru - 8.9.2018 - klíč pro výběr hostů vysvětlení
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele Seznam.cz TV, s.r.o., IČ 063
87 233, sídlem Radlická 3294/10, Praha 5, PSČ 150 00, podle jakých kritérií byli pozváni
lídři šesti subjektů kandidujících ve volbách do zastupitelstva města Prahy v roce 2018
do speciálního vydání pořadu V centru, který byl koncipován jako předvolební debata s
kandidáty na primátora hlavního města Prahy, a byl odvysílán na programu Seznam.cz
TV dne 8. 9. 2018.
13-0-0
30. RRTV/2019/510/kus: Seznam.cz TV a.s. - Volební speciál - klíč pro výběr hostů
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele Seznam.cz TV, s.r.o., IČ 063
87 233, sídlem Radlická 3294/10, Praha 5, PSČ 150 00, podle jakého klíče byl poskytnut
výpovědní prostor politickým subjektům, které dostaly možnost hovořit v pořadu Volební
speciál, který byl odvysílán na programu Seznam.cz TV dne 6. 10. 2018 v čase od 13:30
do 19:30 hodin a 7. 10. 2018 v čase od 10:00 do 12:00 hodin.
13-0-0
31. RRTV/2019/504/rud: Barrandov Televizní Studio a.s./Televize Barrandov/Jaromír
Soukup LIVE/5.9.-10.10.2018/kritéria pro výběr hostů - VYSVĚTLENÍ
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele vysílání Barrandov Televizní
Studio a.s., IČ 41693311, sídlem Kříženeckého náměstí 322/5, Praha, PSČ 15200, podle
jakých kritérií byli zváni konkrétní představitelé politických uskupení do jednotlivých
vydání pořadu Jaromír Soukup LIVE, který byl odvysílán na programu Televize Barrandov
v období od 5. 9. 2018 do 10. 10. 2018.
13-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) jakožto ústřední správní úřad
v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona č.
231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších
zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele
Barrandov Televizní Studio a.s., IČ 41693311, sídlem Praha 5, Kříženeckého náměstí
322/5, PSČ 15200, na porušení ustanovení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., kterého
se dopustil odvysíláním pořadu Jaromír Soukup LIVE na programu Televize Barrandov v
období od 5. 9. 2018 do 10. 10. 2018, neboť zde byli výrazně nadreprezentováni
představitelé strany Realisté - třikrát byl přítomen Jiří Hynek, účastnil se také David
Černohorský a senátní kandidát za Realisty Benjamin Kuras. Zástupci tohoto politického
subjektu tak získali pro prezentaci svých názorů výrazně větší prostor, než by odpovídalo
jejich skutečnému postavení na politické scéně České republiky. Provozovatel nedodržel
zásady objektivity a vyváženosti, neboť v předvolebním období nenastavil efektivní a
transparentní klíč pro výběr hostů účinkujících v daném pořadu, který by zajistil
spravedlivé podmínky pro reprezentaci kandidujících osobností a subjektů. Výsledná
nerovnováha v zastoupení kandidujících subjektů v pořadu Jaromír Soukup LIVE mohla
nekalým způsobem zasáhnout do politické soutěže. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7
dní ode dne doručení tohoto upozornění.
11-0-1

32. RRTV/2019/503/rud: Barrandov Televizní Studio a.s./Televize Barrandov/Bez
cenzury/9.9.-7.10.2018/kritéria pro výběr hostů - VYSVĚTLENÍ
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele vysílání Barrandov Televizní
Studio a.s., IČ 41693311, sídlem Kříženeckého náměstí 322/5, Praha, PSČ 15200, podle
jakých kritérií byli zváni konkrétní představitelé politických uskupení do jednotlivých
vydání pořadu Bez cenzury, který byl odvysílán na programu Televize Barrandov v období
od 9. 9. 2018 do 7. 10. 2018.
13-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) jakožto ústřední správní úřad
v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona č.
231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších
zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele
Barrandov Televizní Studio a.s., IČ 41693311, sídlem Praha 5, Kříženeckého náměstí
322/5, PSČ 15200, na porušení ustanovení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., kterého
se dopustil odvysíláním pořadu Bez cenzury na programu Televize Barrandov v období
od 9. 9. 2018 do 7. 10. 2018, neboť v předmětných pořadech získali prostor pouze někteří
účastníci voleb - před prvním kolem senátních voleb získali prostor Petr Stuchlík (lídr
kandidátky ANO v Praze), Leo Luzar (kandidát KSČM v MČ Ostrava-Jih), Vladimír Kratina
(senátní kandidát v obvodu 26), Tomio Okamura (SPD, osobně nekandidující), před
druhým kolem senátních voleb pak v pořadu vystoupil Pavel Bělobrádek, kandidát, který
postoupil do druhého kola senátních voleb v senátním obvodu 47 - Náchod. Provozovatel
nedodržel zásady objektivity a vyváženosti, neboť v předvolebním období nenastavil
efektivní a transparentní klíč pro výběr hostů účinkujících v daném pořadu, který by zajistil
spravedlivé podmínky pro reprezentaci kandidujících osobností a subjektů. Výsledná
nerovnováha v zastoupení kandidujících subjektů v pořadu Bez cenzury mohla nekalým
způsobem zasáhnout do politické soutěže. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne
doručení tohoto upozornění.
10-0-3
33. RRTV/2019/488/loj: Prima_Linka_17 6 2019_ 20.15_absence skrytých titulků
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele FTV Prima, spol. s r. o., z
jakého důvodu nebyl pořad Linka (1), odvysílaný na programu Prima dne 17. června 2019
od 20:15 hodin, opatřen skrytými titulky pro osoby se sluchovým postižením, ačkoli dle
dostupných programových přehledů měl pořad skryté titulky obsahovat.
13-0-0
- 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 Linka (1) bez skrytých titulků, na
programu Prima dne 17. června 2019 od 20:15 hodin, že věc odkládá.
13-0-0
34. RRTV/2019/553/loj: Jana Peterková_TELEVIZE NATURA
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele Jana Peterková, 1) jakým
způsobem naplňuje ustanovení § 32 odst. 7 písm. a), b) a c) zákona č. 231/2001 Sb.,
ukládající provozovatelům povinnost poskytnout divákům programu TELEVIZE NATURA
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, dále k údajům, které umožňují
rychlé, přímé a účinné navázání kontaktu s provozovatelem televizního vysílání, zejména
k poštovní adrese pro doručování, telefonnímu číslu, popřípadě k adrese pro doručování
elektronické pošty, a k informaci o tom, že orgánem dohledu nad provozováním

televizního vysílání je Rada; 2) z jakého důvodu ve vysílání programu TELEVIZE
NATURA ve dne 18. 4. 2019 na obrazovce absentovalo označení programu (logo); 3)
jakým způsobem proběhlo zadání opakované prezentace webových stránek hostů těchto
pořadů, odvysílaných 18. 4. 2019 na programu TELEVIZE NATURA: Cesty ke zdraví,
0:00:00 hod od začátku smyčky (Jarmila Amadea Misarová - Závislosti); Novou cestou,
1:52:50 hod (Lucie Chaya Chvojková - Moderní kurandera); Vhledy do lidské psychiky,
2:25:16 hod (Míla Rejlková - Stíny minulosti); Živá zahrada, 3:27:47 hod (Kamil Fišer Jedlý prales); Novou cestou, 3:52:59 hod (Ing. Richard Stříbrný - Astrologie v životě);
Poslali jste nám, 5:39:26 hod (Mgr. Lucie Čápová - Kde začíná a končí soběstačnost); a
zda byla tato prezentace odvysílána za úplatu či obdobnou protihodnotu.
13-0-0
- 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 Jana Peterková, IČ 16893085,
se sídlem Dubné - Křenovice 106, PSČ 373 84, na porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm.
l) zákona č. 231/2001 Sb., které stanovuje provozovateli 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, neboť na žádost Rady o zaslání kontinuálního úseku vysílání programu
TELEVIZE NATURA ze dne 18. dubna 2019 v časovém rozsahu 00:00 - 24:00 hodin
zaslal záznam, který dle jeho podaného vysvětlení č.j. RRTV/9894/2019-vra nebyl
záznamem v odvysílané podobě. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 30 dní ode dne
doručení tohoto upozornění.
12-0-1
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané
ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č.
231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele Jana Peterková, IČ 16893085,
se sídlem Dubné - Křenovice 106, PSČ 373 84, na porušení ustanovení § 48 odst. 1 písm.
h) zákona č. 231/2001 Sb., které zakazuje provozovateli zařazovat do vysílání skrytá
obchodní sdělení, neboť zařadil do vysílání programu TELEVIZE NATURA dne 18. 4.
2019 opakované prezentace webových stránek hostů těchto pořadů: Cesty ke zdraví,
0:00:00 hod od začátku smyčky (Jarmila Amadea Misarová - Závislosti); Novou cestou,
1:52:50 hod (Lucie Chaya Chvojková - Moderní kurandera); Vhledy do lidské psychiky,
2:25:16 hod (Míla Rejlková - Stíny minulosti); Živá zahrada, 3:27:47 hod (Kamil Fišer Jedlý prales); Novou cestou, 3:52:59 hod (Ing. Richard Stříbrný - Astrologie v životě);
Poslali jste nám, 5:39:26 hod (Mgr. Lucie Čápová - Kde začíná a končí soběstačnost),
které sledovaly reklamní cíl. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 30 dní ode dne doručení
tohoto upozornění.
12-0-1
35. RRTV/2019/591/bur: Odvolání stanoviska ze dne 8. února 2011 k výkladu § 50 odst.
2 zákona č. 231/2001 Sb., resp. § 50 odst. 1 tohoto zákona (počítání reklamy)
- Rada odvolává stanovisko ze dne 8. února 2011 k výkladu § 50 odst. 2 zákona č.
231/2001 Sb., resp. § 50 odst. 1 tohoto zákona.
11-0-2
36. RRTV/2019/590/tic: HBO Europe s.r.o. / analýza služby HBO GO Czech Republic &
Slovakia
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s analýzou služby HBO GO
Czech Republic & Slovakia poskytovatele HBO Europe s.r.o.
13-0-0

37. RRTV/2019/612/kus: Monitoring Avms - sledujteto.cz a kukaj.to
- Rada se seznámila se zprávou o monitoringu webových stránek, resp. služeb
umístěných na stránkách www.sledujteto.cz a www.kukaj.to, potenciálně splňujících
definiční znaky audiovizuální mediální služby na vyžádání ve smyslu zákona č. 132/2010
Sb.
13-0-0
38. RRTV/2019/610/chr: Analýza/PiTV - StarMedia s.r.o./Přerovská internetová televize
- Rada konstatuje, že internetové stránky Přerovská internetová televize poskytované
subjektem PiTV - StarMedia s.r.o., IČ: 03930785, se sídlem Přerov - Přerov I-Město, Č.
Drahlovského 2346/13, PSČ 750 02, nejsou audiovizuální mediální službou na vyžádání
dle zákona č. 132/2010 Sb.
13-0-0
39. RRTV/2019/614/chr: BEDNA TV, a.s./BEDNA TV/www.bedna.tv /monitoring ukončení poskytování
- Rada konstatuje, že internetové stránky umístěné na adrese www.bedna.tv
poskytovatele BEDNA TV a.s., IČ: 284 33 637, se sídlem Hradčanské náměstí 61/11,
Praha 1, 118 00, nejsou audiovizuální mediální službou na vyžádání dle zákona č.
132/2010 Sb.
13-0-0
40. RRTV/2019/611/chr: České aerolinie a.s./Ambientní média/ukončení poskytování
- Rada vzala na vědomí ukončení služby Ambientní média poskytované subjektem
České aerolinie a.s., IČ 45795908, se sídlem Evropská 846/176a, Praha, PSČ 160 00.
13-0-0
41. RRTV/2019/118/vra: Přehled odpovědí poskytnutých podle zákona č.106/1999 Sb.
- Rada se seznámila s přehledem odpovědí poskytnutých podle zákona č.106/1999 Sb.
13-0-0
ověřovatel:
P. Bartoš

