Zápis z 15. zasedání 2020, konaného dne 1. 9. 2020

Přítomni: Bezouška, Jakl, Jaklová, Jehlička, Krejčí, Nastoupilová, Novák, Mencl, Petrov,
Poledníček, Šincl, Zvěřinová
Omluveni:
Ověřovatel: Bartoš
1 RRTV/2020/677/bla: Schválení programu 15. zasedání 2020
- Rada schvaluje program ve znění projednaných změn
12-0-0
2 RRTV/2020/678/bla: Volba místopředsedy Rady
- Prezenční listina k volbě místopředsedy Rady
12-0-0
- Rada zvolila volební komisi ve složení: Mencl, Šincl, Nastoupilová
12-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání podle ustanovení § 5 písm. o) zákona
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, mění Jednací řád
Rady pro rozhlasové a televizní vysílání takto:
I. Ustanovení: článek 2, odst. 1 se věta „Rada volí ze svých členů předsedu a tři
místopředsedy, a to na dvouleté volební období.“
II. Ustanovení: k přehledu změn JŘ v preambuli se za změny s daty doplňuje:…a změna
čl. 2 odst. 1, účinná od 1. září 2020.
4-4-4
3 RRTV/2020/352/had: WHITE ELEPHANT s.r.o./Bílý slon – Diaprevent/31.1.2020/16.38
hodin/ŠLÁGR 2- DOKAZOVÁNÍ - 13:30
- Rada v rámci řízení o přestupku spis. zn. RRTV/2020/352/had provedla důkaz
zhlédnutím záznamu obchodního sdělení na doplněk stravy Bílý slon - Diaprevent, které
bylo odvysíláno dne 31. 1. 2020 od 16.38 hodin na programu ŠLÁGR 2.
8-0-0
4 RRTV/2020/555/zab: JUKE BOX, spol. s r .o./RADIO ČAS-FM/změna licence § 21 odst.
1 písm. b) - Jeseník 91,7 MHz / 100 W - změna stanoviště - předběžná koordinace
- Rada se seznámila s předběžnou koordinací spočívající ve stanovení počtu obyvatel ČR
pokrytých signálem a územním rozsahem vysílání před změnou a po změně stanoviště
VKV kmitočtu Jeseník 91,7 MHz / 100 W na stanoviště Jeseník město 2 91,7 MHz /100
W, nové souřadnice WGS 84: 17E1104 / 50N1323, žadatele JUKE BOX, spol. s r .o., IČ:
25396676 se sídlem Karla Svobody 130/95, 72527 Ostrava, program RADIO ČAS-FM,
licence Sp.zn.: 2011/392/STR/JUK, č.j.: STR/1924/2011 a souhlasí s dokončením
předmětné koordinace.
12-0-0
5 RRTV/2020/598/zab: RadioZET s.r.o./ZET/RV/změna licence § 21 odst. 1. písm. b) České Budějovice 89,9 MHz / 1 kW - změna stanoviště a výkonu - předběžná koordinace
- Rada se seznámila s předběžnou koordinací spočívající ve stanovení počtu obyvatel ČR
pokrytých signálem a územním rozsahem vysílání před změnou a po změně stanoviště
VKV kmitočtu České Budějovice 89,8 MHz / 1 kW na stanoviště České Budějovice 89,8
MHz / 1 kW, nové souřadnice 14E3010 / 48N5910, žadatele RadioZET s.r.o., IČ:

25616803, se sídlem Wenzigova 4/1872, 120 00 Praha 2, program ZET, licence č.j.:
Ru/193/98/1381 a souhlasí s dokončením předmětné koordinace.
10-0-0
6 RRTV/2020/606/zab: JUKE BOX, spol. s r .o./RADIO ČAS-FM/změna licence § 21 odst.
1 písm. b) - Olomouc 101,3 MHz / 100 W - změna stanoviště - předběžná koordinace
- Rada se seznámila s předběžnou koordinací spočívající ve stanovení počtu obyvatel ČR
pokrytých signálem a územním rozsahem vysílání před změnou a po změně stanoviště
VKV kmitočtu Olomouc 101,3 MHz /100 W na stanoviště Olomouc Slavonín 2 101,3 MHz
/100 W, nové souřadnice WGS 84: 17E1311 / 49N3408, žadatele JUKE BOX, spol. s r .o.,
IČ: 25396676 se sídlem Karla Svobody 130/95, 72527 Ostrava, program RADIO ČASFM, licence Sp.zn.: 2011/392/STR/JUK, č.j.: STR/1924/2011 a souhlasí s dokončením
předmětné koordinace.
12-0-0
7 RRTV/2020/291/zab: Rádio Samson spol. s.r.o./Rádio Západ/RV/změna licence § 21
odst. 1. písm. b) - žádost o přidělení kmitočtu Klatovy 92,4 MHz / 100 W - rozhodnutí
- Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21 odst.
3 zákona č. 231/2001 Sb. a s § 51, odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, přijala
ve věci žádosti provozovatele Rádio Samson spol. s r.o., IČ: 28010957, Podbabská
1112/13, 160 00 Praha 6, o změnu skutečností uvedených v žádosti o licenci k
provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Rádio Západ
(licence Sp. zn.: 2018/425/zab), a to o změnu územního rozsahu vysílání a souboru
technických parametrů spočívající v přidělení kmitočtu Klatovy 92,4 MHz / 100 W, toto
rozhodnutí: Rada zamítá žádost provozovatele Rádio Samson spol. s r.o., IČ: 28010957,
Podbabská 1112/13, 160 00 Praha 6, o změnu skutečností uvedených v žádosti o licenci
k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Rádio Západ
(licence Sp. zn.: 2018/425/zab), spočívající ve změně souboru technických parametrů
licence a územního rozsahu vysílání, a to v přidělení kmitočtu Klatovy 92,4 MHz / 100 W.
Rada vyhodnotila změnu územního rozsahu vysílání, ke kterému by došlo přidělením
souboru technických parametrů Klatovy 92,4 MHz / 100 W jako změnu, se kterou podle
ustanovení § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. nelze vyslovit souhlas, jelikož by
taková změna souboru technických parametrů de facto představovala novou licenci.
11-0-1
8 RRTV/2020/640/blu: MEDIA BOHEMIA a.s./HELAX/RV/žádost o změnu licence dle §21
odst. 1 písm. d) - rozhodnutí
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v souladu s ustanovením § 5
písm. b), § 21 odst. 1 písm. d) a § 21 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen
„zákon č. 231/2001 Sb.“), a ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, v platném znění (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“), vydala toto rozhodnutí: Rada
uděluje provozovateli MEDIA BOHEMIA a.s., IČ 26765586, se sídlem Bělehradská
299/132, Vinohrady, 120 00 Praha 2, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti
o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu HELAX (licence č.j. Ru/49/99)
podle § 21 odst. 1 písm. d) a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně
licenčních podmínek programu, neboť tato změna by nevedla k neudělení licence na
základě veřejného slyšení. Aktuální a platné znění licenčních podmínek tvoří přílohu
tohoto rozhodnutí.
12-0-0

9 RRTV/2020/650/blu: RADIO BONTON a.s./RV/změna licence dle § 21 odst. 1 písm. e) rozhodnutí
- 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 společnosti RADIO BONTON a.s., IČ: 60192682, se sídlem Praha 2, Wenzigova
4/1872, PSČ 12000, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k
provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů dle § 21 odst. 1 písm. e)
zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně stanov provozovatele, tj. ve změně počtu
členů ve změně počtu členů dozorčí rady provozovatele z dosavadních tří na dva, neboť
tato změna by nevedla k neudělení licence na základě veřejného slyšení.
12-0-0
10 RRTV/2020/651/blu: Active Radio a.s./RV/změna licence dle § 21 odst. 1 písm. e) rozhodnutí
- 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, tj.
ve změně obchodní firmy provozovatele tak, že bude znít Active Group a.s., ve zvýšení
počtu členů představenstva provozovatele z dosavadních čtyř na pět a ve snížení počtu
členů dozorčí rady provozovatele z dosavadních tří na dva, neboť tato změna by nevedla
k neudělení licence na základě veřejného slyšení.
12-0-0
11 RRTV/2020/649/blu: Frekvence 1, a.s./RV/změna licence dle § 21 odst. 1 písm. e) rozhodnutí
- 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, tj. ve změně
počtu členů představenstva provozovatele z dosavadních čtyř na pět, neboť tato změna
by nevedla k neudělení licence na základě veřejného slyšení.
12-0-0
12 RRTV/2020/641/blu: Radio IBUR s.r.o./RADIO RUBI/RV/žádost o prodloužení licence
- rozhodnutí
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání v rámci své kompetence dané ustanovením § 5
písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve
znění pozdějších změn (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením §
12 odst. 10 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb. vydala toto rozhodnutí: Rada pro rozhlasové
a televizní vysílání odmítá žádost provozovatele RADIO IBUR s.r.o., IČ: 28643704, se

sídlem Uničov, Mohelnická 807, PSČ 78391, prodloužení doby platnosti licence k
provozování rozhlasového vysílání programu RADIO RUBI (licence sp.zn. 2011/802/zab),
šířeného prostřednictvím vysílačů, neboť žádost nebyla podána v zákonné lhůtě.
12-0-0
13 RRTV/2020/652/blu: Různí provozovatelé/rozhlasové vysílání; analýza obchodních
sdělení na potraviny, doplňky stravy, léky a na loterie a jiné podobné hry/zasedání
15/2020
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s analýzami obchodních sdělení
odvysílaných provozovateli LONDA spol. s r.o. (program Rock Zone 105,9; Praha 105,9
MHz) dne 18. srpna 2020, MEDIA BOHEMIA a.s. (program Fajn radio; Prostějov 102,8
MHz) dne 18. srpna 2020, RADIO UNITED BROADCASTING s. r. o. (program Radio
BEAT; Brno-Kohoutovice 91,0 MHz) dne 18. srpna 2020, RADIO BONTON a.s. (program
Rádio Bonton; Česká Lípa 96,9 MHz) dne 18. srpna 2020, MEDIA BOHEMIA a.s. (program
Hitrádio Dragon; Karlovy Vary 99,7 MHz) dne 18. srpna 2020 a Radio Contact Liberec
spol. s r.o. (program Radio Contact Liberec; Liberec 101,4 MHz) dne 18. srpna 2020.
12-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání vyžádá od provozovatele vysílání, společnosti
Radio Contact Liberec spol. s r.o., IČ: 14866285, se sídlem Na Okruhu 872/10, Liberec IStaré Město, 460 01 Liberec, informace o zadavateli reklamy na Radniční sklípek Liberec,
která byla odvysílána dne 18. srpna 2020 v čase 09:43:32 hod. na programu Radio
Contact Liberec (101,4 MHz Liberec).
11-0-1
14 RRTV/2020/653/blu: Různí provozovatelé/RV/přehled doručených oznámení 15/2020
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s oznámením provozovatele
MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 26765586, doručeným Radě dne 5. srpna 2020 pod č.j.
RRTV/11160/2020-vra, spočívajícím v přeměně společností Gama media s.r.o., IČO
25028499, PS KŘÍDLA, s.r.o., IČO 25518674 a RTV Cheb s.r.o., IČO 18233651 formou
fúze sloučením na jednu nástupnickou společnost. Rada pro rozhlasové a televizní
vysílání se seznámila s oznámením provozovatele R á d i o D U H A, spol. s r.o., IČ:
29131901, doručeným Radě dne 6. srpna 2020 pod č.j. RRTV/11194/2020-vra,
spočívajícím v zápisu nového jediného společníka provozovatele, kterým je obchodní
společnost EVROPA 2, spol. s r.o., IČ: 15891283, se sídlem Praha 2, Wenzigova 4/1872,
PSČ 120 00. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s oznámením
provozovatele Radio West Plzeň, s.r.o., IČ: 25217569, doručeným Radě dne 6. srpna
2020 pod č.j. RRTV/11193/2020-vra, spočívajícím v zápisu nového jediného společníka
provozovatele, kterým je obchodní společnost EVROPA 2, spol. s r.o., IČ: 15891283, se
sídlem Praha 2, Wenzigova 4/1872, PSČ 120 00. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání
se seznámila s oznámením provozovatele Active Radio a.s., IČ: 61058297, doručeným
Radě dne 11. srpna 2020 pod č.j. RRTV/11283/2020-vra, spočívajícím v zápisu nového
jediného akcionáře provozovatele, kterým je obchodní společnost Czech Radio Center
a.s., IČ: 069 41 699, se sídlem Pařížská 130/26, Josefov, 110 00 Praha 1. Rada pro
rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s oznámením provozovatele EVROPA 2, spol.
s r.o., IČ: 15891283, doručeným Radě dne 11. srpna 2020 pod č.j. RRTV/11281/2020-vra,
spočívajícím v zápisu nového jediného akcionáře provozovatele, kterým je obchodní
společnost Czech Radio Center a.s., IČ: 069 41 699, se sídlem Pařížská 130/26, Josefov,
110 00 Praha 1. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s oznámením
provozovatele Frekvence 1, a.s., IČ: 49240226, doručeným Radě dne 11. srpna 2020 pod
č.j. RRTV/11282/2020-vra, spočívajícím v zápisu nového jediného akcionáře
provozovatele, kterým je obchodní společnost Czech Radio Center a.s., IČ: 069 41 699,
se sídlem Pařížská 130/26, Josefov, 110 00 Praha 1. Rada pro rozhlasové a televizní

vysílání se seznámila s oznámením provozovatele RKR s.r.o., IČ: 60198184, doručeným
Radě dne 19. srpna 2020 pod č.j. RRTV/12580/2020-vra, spočívajícím ve fúzi sloučením
(zanikající společnost: Voice of Prague, s.r.o., IČ: 02110865; nástupnická společnost:
Seznam.cz, a.s, IČ: 26168685), v důsledku čehož se jediným společníkem provozovatele
stala společnost Seznam.cz, a.s., IČ: 26168685. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání
se seznámila s oznámením provozovatele 4S PRODUCTION, a.s., IČ: 25113054,
doručeným Radě dne 19. srpna 2020 pod č.j. RRTV/12579/2020-vra, spočívajícím ve fúzi
sloučením (zanikající společnost: Voice of Prague, s.r.o., IČ: 02110865; nástupnická
společnost: Seznam.cz, a.s, IČ: 26168685), v důsledku čehož se jediným společníkem
provozovatele stala společnost Seznam.cz, a.s., IČ: 26168685. Rada se seznámila s
oznámením provozovatele RADIO PROGLAS s.r.o., IČ: 49435001, doručeným Radě dne
19. srpna 2020 pod č.j. RRTV/12578/2020-vra, spočívajícím ve výlukách vysílání
programu Radio Proglas za měsíc červenec 2020 dle uvedeného přehledu.
12-0-0
15 RRTV/2020/679/zem: KABEL OSTROV, s.r.o. / TV / kabely / TV Ostrov / změna názvu
programu a licenčních podmínek
- Rada uděluje provozovateli KABEL OSTROV, s.r.o., IČ 635 08 834, se sídlem Ostrov,
Mírové nám. 733, PSČ 363 01, souhlas podle § 21 odst. 1 písm. a) a d) zákona č. 231/2001
Sb., se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci, č.j.: RRTV/855/2015-SMU,
spis. zn.: 2015/69/SMU/KAB, ze dne 17. února 2015, k provozování televizního vysílání
šířeného prostřednictvím kabelových systémů, a to změnou 1) označení (názvu) programu
TV Ostrov na Krušná; 2) dalších programových podmínek, v rozsahu dle žádosti ze dne
16. srpna 2020 doručené dne 19. srpna 2020 pod č.j. RRTV/12585/2020-vra.
11-0-1
16 RRTV/2020/642/fia: ViacomCBS Networks International Czech s.r.o. /TV /Nick Jr. Too
/družice /změna označení názvu programu - předchozí souhlas
- Rada uděluje provozovateli, společnosti ViacomCBS Networks International Czech s.r.o.,
IČ: 289 70 438, se sídlem Perlová 371/5, Staré Město, 110 00 Praha 1, souhlas se změnou
skutečností uvedených v žádosti o licenci, č. j.: RRTV/2869/2019-fia, sp. zn.:
RRTV/2019/50/fia, ze dne 19. února 2019, podle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001
Sb., spočívající ve změně označení názvu programu z Nick Jr. Too na Nick Jr. Peppa od
1. září 2020, ve změně označení názvu programu z Nick Jr. Peppa na Nick Jr. PAW Patrol
od 1. října 2020, ve změně označení názvu programu z Nick Jr. PAW Patrol na Nick Jr.
Peppa od 1. listopadu 2020, ve změně označení názvu programu z Nick Jr. Peppa na Nick
Jr. PAW Patrol od 1. prosince 2020 a ve změně označení názvu programu z Nick Jr. PAW
Patrol na Nick Jr. Too od ledna 2021, dle žádosti ze dne 6. srpna 2020, č.j.:
RRTV/11206/2020-vra.
12-0-0
17 RRTV/2020/643/fia: ViacomCBS Networks International Czech s.r.o. /TV / Comedy
Central +1 /družice /žádost o ukončení vysílání - zánik platnosti licence
- Rada bere na vědomí, že provozovateli ViacomCBS Networks International Czech s.r.o.,
IČ: 289 70 438, se sídlem Perlová 371/5, Staré Město, 110 00 Praha 1, zanikla dne 9.
srpna 2020, dle § 24, písm. f) zákona č. 231/2001 Sb., licence k provozování televizního
vysílání programu Comedy Central +1, šířeného prostřednictvím družice, udělená
rozhodnutím sp. zn.: 2019/53/zem, č.j.: RRTV/3385/2019-zem, ze dne 19. února 2019, dle
žádosti ze dne 6. srpna 2020, č.j.: RRTV/11207/2020-vra. O této skutečnosti Rada dle §
154 a násl., zákona č. 500/2004 Sb., vydává osvědčení.
12-0-0
- Rada bere na vědomí oznámení provozovatele ViacomCBS Networks International
Czech s.r.o., IČ: 289 70 438, se sídlem Perlová 371/5, Staré Město, 110 00 Praha 1, podle
§ 32 odst. 1 písm. s) zákona č. 231/2001 Sb., o ukončení vysílání televizního programu

Comedy Central +1, licence, sp. zn.: 2019/53/zem, č.j.: RRTV/3385/2019-zem, ze dne 19.
února 2019, šířeného prostřednictvím družice, ke dni 9. srpna 2020, dle oznámení ze dne
6. srpna 2020, č.j.: RRTV/11207/2020-vra.
11-0-0
18 RRTV/2020/645/zem: SATTURN HOLEŠOV spol. s r.o. / TV / Infokanály / změna
územního rozsahu vysílání a licenčních podmínek / předchozí souhlas
- Rada uděluje provozovateli, společnosti SATTURN HOLEŠOV spol. s r.o., IČ 469 00
250, se sídlem Dlažánky 305/16, 769 01 Holešov, souhlas podle § 21 odst. 1 písm. c) a d)
zákona č. 231/2001 Sb., se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci, č.j.:
Ru/226/02/2619 ze dne 24. září 2002, spočívající ve změně územního rozsahu vysílání a
licenčních podmínek, a to ukončení vysílání Infokanálu Trnava v kabelových systémech v
k.ú. Trnava u Zlína-768278, okres Zlín, ke dni 31. srpnu 2020, v rozsahu dle žádosti ze
dne 10. srpna 2020, č.j. RRTV/11234/2020-vra.
12-0-0
19 RRTV/2020/644/zem: SATTURN HOLEŠOV spol. s r.o. / registrace / kabely / změna
územního rozsahu / předchozí souhlas
- Rada registruje provozovateli SATTURN HOLEŠOV spol. s r.o., IČ 469 00 250, se sídlem
Dlažánky 305/16, 769 01 Holešov, dle § 29 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb.,
změnu skutečností uváděných v přihlášce k registraci č.j. Rg/34/96/1116 ze dne 25. června
1996, a to změnu územního rozsahu vysílání spočívající v ukončení provozování
převzatého vysílání v kabelových systémech v katastrálních územích: Trnava u Zlína 768278 (okres Zlín) a Snovídky - 751481 (okres okres Vyškov) ke dni 31. srpna 2020, v
rozsahu dle žádosti ze dne 10. srpna 2020, č.j. RRTV/11226/2020-vra.
12-0-0
20 RRTV/2020/639/smu: Různí provozovatelé televizního a převzatého vysílání / Přehled
doručených oznámení
- Rada se seznámila s 5 oznámeními.
12-0-0
21 RRTV/2020/635/jam: Souhrn podání AO 15/2020 (12 podání)
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s následujícími podáními k obsahu
televizních programů doručenými od 3. srpna do 24. srpna 2020: TV Nova s.r.o. / NOVA Co na to Češi, 7. 8. 2020 od 17:25 hod.; Emporia Style s.r.o. / KLENOT TV - parfémy
Khalis, 1. 8. 2020 od 8:26 hod.; ČESKÁ TELEVIZE / ČT1 - Reportéři ČT, reportáž Krizové
zdražení, 29. 6. 2020 od 21:25 hod.; ČESKÁ TELEVIZE / ČT1 - Týden v regionech (Brno),
Minaříkův týden, 20. 6. 2020 od 12:00 hod.; Reklama - Palírna U Zeleného stromu; FTV
Prima spol. s r.o. / Prima ZOOM - Podivuhodná věda (2), 1. 8. 2020 od 8:20 hod.; ČESKÁ
TELEVIZE / ČT1-ČT24 - Otázky Václava Moravce, 9. 8. 2020 od 12:00 hod.; TV Nova
s.r.o. / NOVA - Televizní noviny, reportáž o návštěvě amerického ministra zahraničí, 12.
8. 2020 od 19:30 hod.; Stanice O, a.s. / O (Óčko) - Weeknd - In Your Eyes, 16. 8. 2020 od
7:18 hod.; ČESKÁ TELEVIZE / ČT1 - neobjektivita vysílání; Nespokojenost s televizním
vysíláním; Barrandov Televizní Studio a.s. / Televize Barrandov - Rychlá hra
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 odvysíláním pořadu Co na to Češi dne 7. 8. 2020 od
17:25 hod. na programu NOVA, že věc odkládá.
12-0-0

- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) jako orgán dozoru pro oblast
regulace reklamy dle § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a
doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“), vyzývá dle § 7a odst. 4 a 5
zákona č. 40/1995 Sb. provozovatele vysílání Emporia Style s.r.o., IČ: 08122458, se
sídlem: Palackého 70, 252 29 Dobřichovice, který byl ve smyslu ustanovení § 1 odst. 7
zákona č. 40/1995 Sb. šiřitelem obchodního sdělení / teleshoppingu s přímou nabídkou
parfémů značky Khalis, odvysílaného dne 1. srpna 2020 od 8:26 hodin na programu
KLENOT TV, ke sdělení osoby, která si u něj šíření předmětného obchodního sdělení
objednala, a ke sdělení zadavatele a zpracovatele obchodního sdělení.
12-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své kompetence dané
§ 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání
a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu
s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen „zákon č.
500/2004 Sb.“) žádá provozovatele ČESKÁ TELEVIZE, IČ 00027383, sídlem Na
hřebenech II 1132/4, Praha 4, PSČ 14700, o podání vysvětlení, z jakého zdroje v reportáži
Krizové zdražení odvysílané v rámci pořadu Reportéři ČT dne 29. 6. 2020 od 21:25 hod.
na programu ČT1 čerpal informaci o tom, že v bytech patřících Městské části Prahy 10
bydlí především sociálně slabí, senioři, samoživitelky a mladé rodiny. Současně také
žádáme o uvedení zdroje, ze kterého čerpal data o celkovém počtu domácností,
respektive obsazenosti nájemních bytů Městské části Prahy 10. Dále Rada žádá o podání
vysvětlení, z jakého důvodu bylo v reportáži uvedeno, že radnice Prahy 10 se rozhodla
zvýšit nájemné v lednu 2020 (s účinností od dubna 2020), ačkoli dle dostupných informací
rozhodnutí o tomto zvyšování padlo již v dubnu 2019. Rada stanovuje lhůtu k podání
vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
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 odvysíláním komentáře Minaříkův týden v rámci pořadu
Týden v regionech dne 20. června 2020 od 12:00 hod. na programu ČT1, že věc odkládá.
9-0-1
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) coby ústřední správní úřad v
rámci své kompetence dané § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o
změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního
vysílání, ve znění platných předpisů (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“), rozhodla v souladu
s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky
a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku spáchaného odvysíláním
reklamy propagující rum Heffron, že věc odkládá.
10-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) coby ústřední správní úřad v
rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen
„zákon č. 231/2001 Sb.“), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci
možného přestupku spáchaného odvysíláním pořadu Podivuhodná věda (2) dne 1. 8.
2020 od 8:20 hod. na programu Prima ZOOM, že věc odkládá.
10-0-0

- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) coby ústřední správní úřad v
rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen
„zákon č. 231/2001 Sb.“), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci
možného přestupku spáchaného odvysíláním pořadu Otázky Václava Moravce dne 9. 8.
2020 od 12:00 hod. na programu ČT1 a ČT24, že věc odkládá.
11-1-0
- 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 pořadu Televizní noviny dne 12. 8. 2020 od
19:30 hod. na programu NOVA, že věc odkládá.
11-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v
rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon
č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č.
250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci
možného přestupku spáchaného odvysíláním videoklipu Weeknd - In Your Eyes, dne 16.
srpna 2020 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 vysíláním České televize, že věc odkládá.
12-0-0
22 RRTV/2020/663/chu: Analýza kontinuálního záznamu vysílání programu Prima CNN
News ze dne 4. srpna 2020, v časovém úseku 11.00 až 23.00 hod.
- Rada se seznámila s analýzou programu CNN Prima News provozovatele FTV Prima,
spol. s r.o. ze dne 4. srpna 2020, v časovém úseku 11.00 až 23.00 hod.
11-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané
ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném
znění, a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále
jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele FTV Prima spol. s r.o., IČ: 48115908,
sídlem: Vinohradská 3217/167, 100 00 Praha 10, o podání vysvětlení, na základě jakého
smluvního ujednání obsahoval příspěvek Za zmrzlinou do Opočna odvysílaný v rámci
pořadu Zprávy dne 4. srpna 2020 od 18:00 hodin na programu CNN Prima News rozhovor
se zástupcem výrobce produktu Česká zmrzlina z Opočna, resp. došlo k propagaci této
zmrzliny. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dnů ode dne doručení této výzvy.
12-0-0

23 RRTV/2020/662/nej: Analýza kontinuálního úseku vysílání programu LTV PLUS ze
dne 1.8.2020
- Rada se seznámila s analýzou záznamu vysílání programu LTV PLUS provozovatele
LOCAL TV PLUS, spol. s r.o. ze dne 1. srpna 2020, časového úseku 12:00 - 24:00 hodin.
12-0-0
24 RRTV/2020/637/nej: Analýza kontinuálního úseku vysílání programu Comedy Central
Romania ze dnů 31. května 2020 a 1. června 2020, vždy od 10.00 do 22.00 hodin.
- Rada se seznámila s analýzou záznamu vysílání programu Comedy Central (Rumunsko)
provozovatele ViacomCBS Networks International Czech s.r.o. ze dnů 31. května a 1.
června 2020, časových úseků 10:00 - 22:00 hodin.
12-0-0
25 RRTV/2020/433/vhu: Monitoring jevů podporujících závislostní chování - televizní
vysílání v období 6.-9. února 2020
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s výsledky monitoringu k
problematice jevů podporujících závislostní chování v televizním vysílání.
12-0-0
26 RRTV/2020/433/vhu: Monitoring jevů podporujících závislostní chování - reklama na
hazard a alkohol v 1. pololetí roku 2020
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s přehledem obchodních sdělení
propagujících alkoholické nápoje a hazardní hry odvysílaných v televizním vysílání v 1.
polovině roku 2020.
12-0-0
27 RRTV/2020/281/kus: Emporia Style Kft. - KINO BARRANDOV - Klenot TV 28.4.2019 zpracovatel - rozhodnutí
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada"), jakožto ústřední správní úřad,
v rámci své kompetence dané ustanovením § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci
reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání, ve znění platných předpisů (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“), dle
ustanovení § 8a odst. 3 písm. b) a ustanovení § 8a odst. 7 písm. c) zákona č. 40/1995
Sb., v platném znění, v řízení o přestupku vedeném podle zákona č. 250/2016 Sb., o
odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (dále jen „zákon o odpovědnosti za přestupky“),
rozhodla dne 1. září 2020 takto:
I.Obviněná společnost Emporia Style Kft., IČO: 01-09-170422, se sídlem 1012 Budapest,
Márvány u. 17., DIČ: 12239856-2-41, jakožto zpracovatel teleshoppingu, se uznává
vinnou v souladu s ustanovením § 8a odst. 3 písm. b) zákona č. 40/1995 Sb., pro porušení
ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 40/1995 Sb., kterého se dopustila zpracováním
reklamy, respektive teleshoppingu Klenot TV vysílaného dne 28. dubna 2019 od 11:21
hodin na programu KINO BARRANDOV a který je nekalou obchodní praktikou podle
zvláštního předpisu, tj. podle ustanovení § 4 odst. 3 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně
spotřebitele, respektive písm. p) Přílohy 1 k tomuto zákonu, neboť moderátorka v
teleshoppingu opakovaně tvrdila, že nabízené výrobky, kterými byly šperky se vsazenými
kameny, respektive že tyto vsazené kameny mohou odstranit různé zdravotní potíže,
přičemž nabídku konkrétních výrobků podpořila formulacemi: „smaragd (...) léčí
samozřejmě i tělo i duch, ducha“ (čas 11:41:31-11:41:41 hodin); „Turmalíny jsou
nejpozitivnějšími, nejléčivějšími kameny. (...) působí to, prosím vás, na všechny snad
orgány.“ (čas 12:09:44-12:10:05 hodin); „Ametysty mají velmi rychlé, silné účinky (...) je to
kámen léčivý“ (čas 12:15:24-12:15:50 hodin); „Je to dokonce přírodní sedativum, právě
ametystík, a je to kámen, vlastně, který, vlastně celkově, celkově vlastně pomáhá. Má
silnou léčivou moc“ (čas 12:19:15-12:19:34 hodin); „Topaz je kámen (...) léčení.“ (čas

12:31:50-12:31:55 hodin). Těmito tvrzeními moderátorka implikovala, že kameny v
nabízených špercích mohou různé zdravotní potíže odstranit, resp. vyléčit. Nebezpečí
těchto tvrzení lze spatřovat v tom, že příslušné zdravotní problémy mohou být vyvolány
závažnějšími onemocněními a signalizovat je, a divák pod vlivem citovaných tvrzení může
zanedbat řádnou péči o své zdraví. Údajné léčivé účinky kamenů ve špercích byly
opakovaně zdůrazňovány, resp. byly prezentovány jako významný důvod k nákupu
šperku. Takový postup může spotřebitele přimět učinit rozhodnutí (nákup produktu), které
by za běžných okolností neučinili. Důsledkem takového jednání může být ohrožení zdraví
spotřebitelů, kteří tak mohou zanedbat řádnou péči o svůj zdravotní stav.
II. Za přestupek se pachateli v souladu s ustanovením § 8a odst. 7 písm. c) zákona č.
40/1995 Sb., ukládá pokuta ve výši 100 000,- Kč. Pokuta je splatná ve lhůtě 30 dnů ode
dne právní moci tohoto rozhodnutí na účet 3754-19223001/0710, variabilní symbol
2020281.
III. V souladu s ustanovením § 95 odst. 1 zákona č. 250/2016, o odpovědnosti za
přestupky, a § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb. uložila Rada účastníku řízení povinnost uhradit
paušální částku nákladů řízení ve výši 1.000,- Kč (slovy jedentisíckorun) na účet č. 371119223001/0710, variabilní symbol 2020281, úhrada nákladů je splatná do pěti pracovních
dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí.
9-0-1
28
RRTV/2020/71/had:
Schwabe
Czech
Republic
s.r.o./„Vitango“/Nova
Cinema/25.9.2019/v čase 20:05:46 hodin/možné porušení § 5a odst. 5 písm. b) zákona č.
40/1995 Sb.
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada"), jakožto ústřední správní úřad,
v rámci své kompetence dané § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o
změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního
vysílání, ve znění platných předpisů, (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“), a ustanovení § 45
zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (dále jen zákon č.
250/2016 Sb.), v platném znění, vydala dne 1. září 2020 následující rozhodnutí:
I. Obviněná společnost Schwabe Czech Republic s.r.o., IČ 26460297, sídlem Pod
Klikovkou 1917/4, Smíchov, 150 00 Praha 5, se uznává vinnou ze spáchání přestupku
porušením ustanovení § 5a odst. 5 písm. b) zákona č. 40/1995 Sb., ve spojení s § 1 odst.
10 zákona č. 40/1995 Sb., neboť v reklamě/označení sponzora pořadu „Vitango“ (humánní
léčivý přípravek), premiérově odvysílaném dne 25. září 2019 v čase 20:05:46 hodin na
programu Nova Cinema, absentovalo splnění povinnosti, aby, pokud humánní léčivý
přípravek obsahuje jen jednu léčivou látku, reklama obsahovala i běžný název tohoto
humánního léčivého přípravku.
II. Rada se dle ustanovení § 45 zákona č. 250/2016 Sb., rozhodla uložit pachateli,
společnosti Schwabe Czech Republic s.r.o., IČ 26460297, sídlem Pod Klikovkou 1917/4,
Smíchov, 150 00 Praha 5, napomenutí, kterým se pachatel výslovně upozorňuje na
důsledky svého protiprávního jednání, které mu hrozí v případě opakování výše
uvedeného protiprávního jednání, a to trest ve formě peněžité sankce. Pachateli je možné
v budoucnu uložit pokutu ve výši 2 000 000 Kč.
III. V souladu s ustanovením § 95 odst. 1 zákona č. 250/2016, o odpovědnosti za přestupky
a § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb. uložila Rada účastníku řízení povinnost uhradit paušální
částku nákladů řízení ve výši 1 000 Kč (slovy jedentisíckorun) na účet č. 371119223001/0710, variabilní symbol 2020071. Úhrada nákladů je splatná do pěti pracovních
dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí.
9-0-0

29 RRTV/2020/274/loj: Barrandov televizní studio a. s._Televize Barrandov_32
2_nezpřístupnění vysílání pro osoby se sluchovým postižením
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v
rámci své působnosti dané § 5 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen
zákon č. 231/2001 Sb.), dle § 60 odst. 1 písm. o) a § 60 odst. 7 písm. a) zákona č. 231/2001
Sb., v platném znění, v řízení o přestupku vedeném podle zákona č. 250/2016 Sb., o
odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (dále jen „zákon o odpovědnosti za přestupky“),
rozhodla takto: Obviněný provozovatel Barrandov Televizní Studio a.s., IČ 41693311,
sídlem Kříženeckého náměstí 322/5, Praha 5, PSČ 152 00, se uznává vinným v souladu
s § 60 odst. 1 písm. o) zákona č. 231/2001 Sb. pro porušení § 32 odst. 2 zákona č.
231/2001 Sb., neboť v roce 2019 na programu Televize Barrandov neopatřil alespoň 15
% vysílaných pořadů skrytými nebo otevřenými titulky pro osoby se sluchovým postižením,
jelikož v roce 2019 na programu Televize Barrandov opatřil skrytými nebo otevřenými
titulky pro osoby se sluchovým postižením 12,85 % odvysílaných pořadů. Za přestupek se
obviněnému v souladu s ustanovením § 60 odst. 7 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. ukládá
pokuta ve výši 50 000,- Kč. Pokuta je splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne právní moci tohoto
rozhodnutí na účet 3754-19223001/0710, variabilní symbol 2020274. 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 2020274, úhrada nákladů je splatná do pěti pracovních dnů ode dne doručení
tohoto rozhodnutí.
9-0-3
30 RRTV/2020/230/loj: Hudební televize, s. r. o._evropská tvorba_neposkytnutí údajů
- 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 Hudební televize, s.r.o., IČ 28938071,
sídlem Pod Klamovkou 1268, 15000, Praha 5, 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 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 2019 k televiznímu
programu Retro Music Television. V souladu s § 43 odst. 2 zákona č. 250/2016 Sb., se od
uložení správního trestu upouští, neboť vzhledem k okolnostem spáchání přestupku lze
důvodně očekávat, že již samotné projednání věci před správním orgánem postačí k
nápravě.
10-0-0
31 RRTV/2020/276/loj: Magical roof s.r.o.,_JOJ Family_neposkytl údaje_podání
vysvětlení
- 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, v platném znění (dále jen "zákon č.

231/2001 Sb.") a v souladu s ustanovením § 62 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu
(dále jen "zákon č. 500/2004 Sb.") vydala toto rozhodnutí: Rada ukládá provozovateli
Magical roof s.r.o., IČ: 4899784, se sídlem Pobřežní 297/14, 186 00 Praha, pořádkovou
pokutu podle ustanovení § 137 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., a to ve výši 5 000 Kč,
neboť provozovatel bezdůvodně odepřel podat Radě vysvětlení (vyžádané písemným
přípisem č.j. RRTV/4224/2020-loj doručeným dne 24. 3. 2020), z jakého důvodu Radě
neposkytl informace ohledně zpřístupnění vysílání programu JOJ Family osobám se
sluchovým a zrakovým postižením v roce 2019, ačkoli se na vysílání jmenovaného
programu vztahuje povinnost uložená ustanovením § 32 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb.
Pokuta je splatná ve lhůtě 30 dní ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet č.
3754-19223001/0710, vedený u České národní banky, variabilní symbol 2020276.
12-0-0
- Rada nadále v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. žádá
provozovatele vysílání Magical roof s. r. o., IČ: 04899784, sídlem Pobřežní 297/14, Karlín,
186 00 Praha 8, o podání vysvětlení, z jakého důvodu Radě neposkytl informace ohledně
zpřístupnění vysílání programu JOJ Family osobám se sluchovým a zrakovým postižením
v roce 2019, ačkoli se na vysílání jmenovaného programu vztahuje povinnost uložená
ustanovením § 32 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb. Rada stanovuje lhůtu k podání
vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
12-0-0
32 RRTV/2020/472/rud: TELEMEDIA INTERACTV Production Home Lt./Rychlá
hra/Televize Barrandov/31.3.2020/od 9:50 hodin - VYSVĚTLENÍ
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením společnosti Telemedia Interactv Production
Home Limited, sídlem Arch. Makarios III, 195 Neocleous House P.C. 3030. Limassol, Kypr,
HE 144566, DIČ CY 10147566V, k obsahu stížnosti související s teleshoppingem Rychlá
hra, odvysílaným 31. března 2020 v 9:50 hodin na programu Televize Barrandov, a to v
jejím doplněném znění ze dne 4. června 2020, č.j. RRTV/2020/9861-vra.
12-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada), jakožto ústřední správní úřad,
v rámci své kompetence dané § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o
změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního
vysílání, ve znění platných předpisů (dále jen zákon č. 40/1995 Sb.), rozhodla v souladu s
ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky
a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku spáchaného odvysíláním
teleshoppingu Rychlá hra dne 31. března 2020 v 9:50 hodin na programu Televize
Barrandov, že věc odkládá.
12-0-0
33 RRTV/2020/571/kus: AMC Networks Central Europe s.r.o. - Sport1 Czechia and
Slovakia - 28.11.2019 - 10.00 až 22.00 hod. - odlišnosti mezi čj a sj - vysvětlení
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele AMC Networks Central
Europe s.r.o., IČ 27112501, se sídlem Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8, jakým způsobem
zohledňuje při vysílání sponzorovaných pořadů na programu Sport1 Czechia and Slovakia
odlišnosti mezi českým a slovenským jazykem a plní tak povinnosti dané ustanovením §
53 odst. 5 zákona č. 231/2001 Sb.
12-0-0
34 RRTV/2020/600/loj: AMC Networks Central Europe s.r.o., _Film Mania_A préda
nebezpečná kořist_28.3. 2020 od 15.40_32 1 j_vulgarizmy_upo
- Rada se seznámila s reakcí provozovatele AMC Networks Central Europe s.r.o., č.j.
RRTV/11040/2020-vra na upozornění (č.j. RRTV/10661/2020-loj) na porušení § 32 odst.
1 písm. j) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 28. března 2020 v úseku

15:40:21-17:35:14 hodin na programu Film Mania (Maďarsko) odvysílal pořad A préda
(Nebezpečná kořist).
12-0-0
35
RRTV/2020/279/rud:
AMC
Networks
Central
Europe
s.r.o./SPORT2
Hungary/Lóverseny magazin/28.11.2019/od 13:30 hodin
- Rada se seznámila s odpovědí maďarského regulačního orgánu Media Council of the
National Media and Infocommunications Authority (NMHH) na dotaz Rady, jakým
způsobem jsou v Maďarsku regulována obchodní sdělení týkající se sázkových her a
loterií a jakým způsobem maďarská právní úprava chrání nezletilé před reklamou na
hazardní hry.
12-0-0
36 RRTV/2020/569/had: Korespondence SUKL– Sédatif PC/O („Óčko“)/24. 2. 2020/v čase
8:50:55 hodin - stanovisko
- Rada se seznámila se stanoviskem Státního ústavu pro kontrolu léčiv ve věci obchodního
sdělení Sedatif PC.
12-0-0
37 RRTV/2020/657/loj: Webinář – Trendy v mediálním sektoru v době Covid-19
Rada se seznámila s průběhem webináře „understanding key market trends in Covid-19
times“ pořádaném skupinou EPRA dne 29. května 2020.
12-0-0
38 RRTV/2020/593/kus: T-Mobile Czech Republic a.s. - neoznámení poskytování
audiovizuální mediální služby na vyžádání "Videotéka" - reakce na upozornění + zápis
do Evidence
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti podle
ustanovení § 4 odst. 2 písm. a) a § 5 odst. 3 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních
mediálních službách na vyžádání, a podle ustanovení § 158 odst. 1 zákona č. 500/2004
Sb., správního řádu, vydává na základě písemného oznámení poskytovatele T-Mobile
Czech Republic a.s., sídlem Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, IČ: 6494681, doručeného
Radě dne 3. srpna 2020, toto potvrzení: Poskytovatel T-Mobile Czech Republic a.s.,
sídlem Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, IČ: 6494681, byl dne 1. září 2020 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 od 1. listopadu 2016
pod názvem Videotéka, umístěná na internetové adrese www.t-mobile.cz.
12-0-0
39 RRTV/2020/658/kus: Online Partners s.r.o. – DVTV – zápis do Evidence poskytovatelů
audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání
- 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 Online
Partners s.r.o., ze dne 1. srpna 2020, doručeného Radě dne 4. srpna 2020, toto potvrzení:
Poskytovatel Online Partners s.r.o., se sídlem Holečkova 789/49, 150 00 Praha 5, IČ
02697858, byl dne 1. září 2020 zapsán do Evidence poskytovatelů audiovizuálních
mediálních služeb na vyžádání ve smyslu ustanovení § 5 zákona č. 132/2010 Sb., o
audiovizuálních mediálních službách na vyžádání; audiovizuální mediální služba na
vyžádání je poskytována ode dne 1. srpna 2020 pod názvem Audiovizuální služba na
vyžádání DVTV, umístěná na internetové adrese www.dvtv.cz.

12-0-0
40 RRTV/2020/659/kus: Screening internetových stránek provozovatelů převzatého
vysílání – červen 2020
- Rada se seznámila se zprávou o screeningu internetových stránek registrovaných
provozovatelů převzatého vysílání Stavební bytové družstvo Těšíňan, Stavební bytové
družstvo občanů v Ledči nad Sázavou, SychrovNET s.r.o., TC servis, s.r.o., Teta s.r.o.,
TKR Jašek, s.r.o., TKW, s.r.o., TRADICOM CZ, s.r.o. v likvidaci, TV CABLE s.r.o., TV
Nova s.r.o., TV Osoblaha s.r.o., TV PRODUKCE DAKR, s.r.o.TV-MAJ, s.r.o., TVNET
s.r.o., Vlastimil Němec - NEMSAT, Vodafone Czech Republic a.s., Vysoká škola
ekonomická v Praze, Wendyho počítací stroje, spol. s r.o., WMS s.r.o., Západočeská
kabelová televize s.r.o., ZAPNI.TV s.r.o. a Zdeněk Blecha za červen roku 2020.
12-0-0
41 RRTV/2020/660/kus: Analýza internetových stránek provozovatelů převzatého
vysílání za červenec 2020
- Rada se seznámila s analýzou internetových stránek provozovatelů převzatého vysílání
šířeného prostřednictvím kabelových systémů COPROSYS a.s., CORSAT s.r.o., CZECH
INFOLINE s.r.o., Česká Kabelovka s.r.o., Česká národní televizní společnost s.r.o., DWP
s.r.o., EDERA Group a.s., ELSAT, spol. s.r.o., ENECOS, s.r.o., FixPro, z.s., GRAPE SC,
a.s., HC KABEL, s.r.o., Hlucin net, s.r.o., iDST, s.r.o., IMPERIUM TV, s.r.o. a Ing. Jiří Šulc.
11-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své působnosti dané
ustanovením § 4 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách
na vyžádání, v platném znění, a na základě ustanovení § 137 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, žádá společnost GRAPE SC, a.s., sídlem Štěpánská 621/34, 110 00 Praha,
IČ 25708783, o podání vysvětlení, zda v rámci internetové stránky dostupné na adrese
https://www.grapesc.cz/, poskytuje audiovizuální mediální službu na vyžádání ve smyslu
zákona č. 132/2010 Sb. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení
této žádosti.
12-0-0
42 RRTV/2020/661/kus: Analýza internetových stránek provozovatelů převzatého
vysílání za srpen 2020
- Rada se seznámila s analýzou internetových stránek provozovatelů převzatého vysílání
šířeného prostřednictvím kabelových systémů Internet2 s.r.o., INTERNEXT 2000, s.r.o.,
Ivo Fridrich, Jaroslav Kuncl, Jiří Florián - ELEKTRO, Jiří Ouda, KABEL OSTROV, s.r.o.,
KABELOVÁ TELEVIZE CZ s.r.o., Kabelová televize Jeseník, spol. s.r.o., Kabelová
televize Kadaň, a.s., Kabelová televize Kopřivnice, s.r.o. a Kabelová televize Lelekovice,
s.r.o.
12-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své působnosti dané
ustanovením § 4 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách
na vyžádání, v platném znění, a na základě ustanovení § 137 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, žádá subjekt Jiří Ouda, sídlem Luční 657, 141 51 Klášterec nad Ohří, IČ
18379575, o podání vysvětlení, zda v rámci internetové stránky dostupné na adrese
https://www1.kabel1.cz/, poskytuje audiovizuální mediální službu na vyžádání ve smyslu
zákona č. 132/2010 Sb. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení
této žádosti.
12-0-0
ověřovatel:
P. Bartoš

