Zápis z 19. zasedání, konaného dne 25. 10. 2016

Přítomni: Bezouška, Burketová, Jaklová, Jehlička, Kasalová, Krejčí, Richterová, Mencl,
Novák, Poledníček, Zvěřinová
Omluveni: Svoboda
Ověřovatel: Bartoš

1. Schválení programu 19. zasedání
- Rada schvaluje program ve znění projednaných změn.
9-0-0
2. 2016/710/RUD/FTV: FTV Prima, spol. s r.o.; Prima/Zprávy FTV Prima, reportáž
"Klinika"/28.5.2016/od 18:55 hodin - neoddělení hodnotících komentářů od
zpravodajských informací - DOKAZOVÁNÍ OD 13:30 hodin
- Rada v rámci správního řízení sp.zn. 2016/710/RUD/FTV provedla důkaz zhlédnutím
záznamu pořadu Zprávy FTV Prima, resp. reportáže týkající se kauzy „Klinika“ odvysílané
dne 28. května 2016 od 18:55 hodin na programu Prima.
9-0-0
3. 2016/731/RUD/Očn: Oční klinika LIBEREC s.r.o.; regionalnitelevize.cz/Oční klinika
Liberec/3.3.2016/08:22:28 hodin - nekalá obchodní praktika - DOKAZOVÁNÍ OD 13:35
hodin
- Rada v rámci správního řízení sp.zn. 2016/731/RUD/Očn provedla důkaz zhlédnutím
záznamu reklamního spotu „Oční klinika Liberec“, který byl premiérově odvysílán dne 3.
března 2016 v čase 8:22:28 hodin na programu regionalnitelevize.cz.
10-0-0
4. 2016/615/RUD/XLM: XLMX obchodní s.r.o.; Prima/XXXLutz/25.5.2016/od 08:16:40
hodin/sleva 44% na všechen nábytek - nekalá obchodní praktika - DOKAZOVÁNÍ OD
13:40 hodin
- Rada v rámci správního řízení sp.zn. 2016/615/RUD/XLM provedla důkaz zhlédnutím
záznamu reklamního spotu XXXLutz, který byl odvysílán dne 25. května 2016 od 08:16:40
hodin na programu Prima.
9-0-0
5. 2016/713/RUD/TP : TP Pohoda s.r.o.; RELAX/Vědmy radí/27.5.2016/12:17:43 - 14:45:01
hodin - nekalá obchodní praktika - DOKAZOVÁNÍ OD 13:45 hodin
- Rada v rámci správního řízení sp.zn. 2016/713/RUD/TP provedla důkaz zhlédnutím
záznamu teleshoppingového bloku uvozeného znělkou Vědmy radí, odvysílaného dne
27. května 2016 v úseku 12:17:43-14:45:01 hodin na programu RELAX.
9-0-0
6. 2016/714/RUD/Tip: TipTV production s.r.o.; RELAX/Vědmy radí/27.5.2016/12:17:43 14:45:01 hodin - nekalá obchodní praktika - DOKAZOVÁNÍ OD 13:45 hodin
- Rada v rámci správního řízení sp.zn. 2016/714/RUD/Tip provedla důkaz zhlédnutím
záznamu teleshoppingového bloku uvozeného znělkou Vědmy radí, odvysílaného dne
27. května 2016 v úseku 12:17:43-14:45:01 hodin na programu RELAX.
9-0-0
7. 2016/870/FIA/S&P: S&P Broadcasting a.s. / Vau TV – řízení o udělení licence k
provozování televizního vysílání prostřednictvím zvláštních přenosových systémů –
ústní jednání dne 25. října 2016 v 16.30 hodin

- Rada uděluje společnosti S&P Broadcasting a.s., IČ 041 17 310, se sídlem náměstí
Svobody 93/22, Brno-město, 602 00 Brno, dle § 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci k
provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových
systémů na 12 let; označení (název) programu: Vau TV; základní programová
specifikace: Televizní program o domácích zvířatech; výčet států, na jejichž území má
být vysílání zcela nebo převážně směřováno: Maďarsko; hlavní jazyk vysílání: maďarský
jazyk; časový rozsah vysílání: 24 hodin denně; Identifikace přenosového systému:
Neveřejné IP sítě; Informace o přístupu k vysílání: Na základě smlouvy s provozovateli
převzatého vysílání, a to prostřednictvím set top boxů nebo jiných obdobných zařízení či
aplikací instalovaných na přijímacím zařízení, v rozsahu žádosti ze dne 23. září 2016, č.j.:
RRTV/7073/2016-P.
10-0-0
- Rada informuje regulační orgán členských států Evropské unie, tj. Maďarsko, na jehož
území bude televizní vysílání zcela nebo převážně směřováno o udělení licence
společnosti S&P Broadcasting a.s., IČ 041 17 310, se sídlem náměstí Svobody 93/22,
Brno-město, 602 00 Brno, k televiznímu vysílání programu Vau TV, šířeného
prostřednictvím zvláštních přenosových systémů se základní programovou specifikací:
Televizní program o domácích zvířatech.
10-0-0
8. 2016/875/FIA/S&P: S&P Broadcasting a.s. / Mňau TV – řízení o udělení licence k
provozování televizního vysílání prostřednictvím zvláštních přenosových systémů –
ústní jednání dne 25. října 2016 v 16.40 hodin
- Rada uděluje společnosti S&P Broadcasting a.s., IČ 041 17 310, se sídlem náměstí
Svobody 93/22, Brno-město, 602 00 Brno, dle § 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci k
provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových
systémů na 12 let; označení (název) programu: Mňau TV; základní programová
specifikace: Televizní program o domácích zvířatech; výčet států, na jejichž území má
být vysílání zcela nebo převážně směřováno: Česká republika, Slovenská republika;
hlavní jazyk vysílání: český jazyk; časový rozsah vysílání: 24 hodin denně; Identifikace
přenosového systému: Neveřejné IP sítě; Informace o přístupu k vysílání: Na základě
smlouvy s provozovateli převzatého vysílání, a to prostřednictvím set top boxů nebo
jiných obdobných zařízení či aplikací instalovaných na přijímacím zařízení, v rozsahu
žádosti ze dne 23. září 2016, č.j.: RRTV/7074/2016-P.
10-0-0
- Rada informuje regulační orgán členských států Evropské unie, tj. Slovenskou
republiku, na jejíž území bude televizní vysílání zcela nebo převážně směřováno o
udělení licence společnosti S&P Broadcasting a.s., IČ 041 17 310, se sídlem náměstí
Svobody 93/22, Brno-město, 602 00 Brno, k televiznímu vysílání programu Mňau TV,
šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových systémů se základní programovou
specifikací: Televizní program o domácích zvířatech.
10-0-0
9. 2016/876/FIA/S&P: S&P Broadcasting a.s. / Mňam TV – řízení o udělení licence k
provozování televizního vysílání prostřednictvím zvláštních přenosových systémů –
ústní jednání dne 25. října 2016 v 16.50 hodin
- Rada uděluje společnosti S&P Broadcasting a.s., IČ 041 17 310, se sídlem náměstí
Svobody 93/22, Brno-město, 602 00 Brno, dle § 25 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k
provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových
systémů na 12 let; označení (název) programu: Mňam TV; základní programová
specifikace: Televizní program o vaření a životním stylu; výčet států, na jejichž území má
být vysílání zcela nebo převážně směřováno: Česká republika, Slovenská republika;
hlavní jazyk vysílání: český jazyk; časový rozsah vysílání: 24 hodin denně; Identifikace
přenosového systému: Neveřejné IP sítě; Informace o přístupu k vysílání: Na základě

smlouvy s provozovateli převzatého vysílání, a to prostřednictvím set top boxů nebo
jiných obdobných zařízení či aplikací instalovaných na přijímacím zařízení, v rozsahu
žádosti ze dne 23. září 2016, č.j.: RRTV/7075/2016-P.
10-0-0
- Rada informuje regulační orgán členských států Evropské unie, tj. Slovenskou
republiku, na jejíž území bude televizní vysílání zcela nebo převážně směřováno o
udělení licence společnosti S&P Broadcasting a.s., IČ 041 17 310, se sídlem náměstí
Svobody 93/22, Brno-město, 602 00 Brno, k televiznímu vysílání programu Mňam TV,
šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových systémů se základní programovou
specifikací: Televizní program o vaření a životním stylu.
10-0-0
10. 2016/908/SMU/MTV: MTV NETWORKS s.r.o./RTL Spike; řízení o udělení licence pro
televizní vysílání šířené prostřednictvím družice; ústní jednání 25. října 2016, 17:00 hod.
- Rada dle ustanovení § 25 zákona č. 231/2001 Sb. uděluje společnosti MTV
NETWORKS s.r.o., IČ: 28970438, se sídlem: Praha 4, Na Strži 1702/65, 140 62, licenci
k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím družice na 12 let; název
(označení) programu: RTL Spike; základní programová specifikace: Televizní program
zaměřený na zábavní americké pořady; časový rozsah vysílání: 24 hodin denně; hlavní
jazyk vysílání: maďarský jazyk; výčet států, na jejichž území má být vysílání zcela nebo
převážně směrováno: Maďarská republika; v rozsahu dle podání ze dne 6 a 7. října 2016,
č.j. RRTV/7349/2016-P a RRTV/7350/2016-P.
10-0-0
- Rada informuje regulační orgán členského státu Evropské unie, a to Maďarské
republiky, na jejíž území bude televizní vysílání zcela nebo převážně směrováno, o
udělení licence společnosti MTV NETWORKS s.r.o., IČ: 289 70 438, se sídlem Praha 4,
Na strži 65/1702, PSČ 140 62, k televiznímu vysílání programu RTL Spike, šířeného
prostřednictvím družice se základní programovou specifikací: Televizní program
zaměřený na zábavní americké pořady.
10-0-0
11. 2015/1028/zab: Licenční řízení k provozování rozhlasového vysílání šířeného
prostřednictvím vysílačů se soubory technických parametrů Pelhřimov 99,6 MHz / 100
W a Hodonín Doly 105,6 MHz / 100 W - rozhodnutí o udělení licence
- Rada uděluje společnosti RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o., IČ: 29131901, se
sídlem Říčanská 2399/3, 10100 Praha podle § 18 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k
provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů se soubory technických
parametrů Pelhřimov 99,6 MHz / 100 W,souřadnice WGS 84: 15 12 33 / 49 25 46 a
Hodonín Doly 105,6 MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 17 07 36 / 48 50 41 pro program
Radio Beat na dobu 8 let, nejdéle však do 10. října 2025.
11-0-0
12. 2016/858/zab/MED: MEDIA BOHEMIA a.s. / Rock Radio - žádost o změnu skutečností
uvedených v žádosti o licenci – změna souboru technických parametrů spočívající v
přidělení kmitočtů Pec pod Sněžkou 99,6 MHz alt. 107,7 MHz alt. 91,0 MHz / 50 W a Kolín
91,4 MHz alt. 104,2 MHz / 100 W - zastavení řízení v části
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) podle ustanovení § 66 odst. 1
písm. a) správního řádu zastavuje řízení o žádosti provozovatele MEDIA BOHEMIA a.s.,
IČ: 26765586, se sídlem Koperníkova 794/6 12000 Praha, o změnu skutečností
uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím
vysílačů programu Rock Radio (licence č.j. Ru/100/01), a to o změně územního rozsahu
vysílání a souboru technických parametrů v části, týkající se přidělení kmitočtů Pec pod
Sněžkou 99,6 MHz alt. 107,7 MHz alt. 91,0 MHz / 50 W a Kolín 91,4 MHz alt. 104,2 MHz
/ 100 W, neboť žadatel vzal v této části svou žádost zpět.
11-0-0

13. 2016/885/zab/RAD: RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o. / Country VÝCHOD žádost o změnu skutečností uvedených v žádosti o licenci spočívající v ukončení
vysílání na kmitočtu Havlíčkův Brod 96,3 MHz / 200 W - souhlas se změnou
- Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21 odst.
3 zákona č. 231/2001 Sb. přijala ve věci žádosti provozovatele RADIO UNITED
BROADCASTING s.r.o., IČ: 29131901 se sídlem Říčanská 2399/3, Praha, PSČ: 10100
o změnu skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání
prostřednictvím vysílačů programu Country VÝCHOD (licence Ru/107/01), spočívající v
ukončení rozhlasového vysílání na kmitočtu Havlíčkův Brod 96,3 MHz / 200 W, toto
rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o., IČ:
29131901 se sídlem Říčanská 2399/3, Praha, PSČ: 10100 souhlas ke změně skutečností
uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím
vysílačů programu Country VÝCHOD (licence Ru/107/01), spočívající v ukončení
rozhlasového vysílání na kmitočtu Havlíčkův Brod 96,3 MHz / 200 W, souřadnice
stanoviště WGS 84: 15E3443 / 49N3440.
11-0-0
14. 2016/499/zab/MED: MEDIA BOHEMIA a.s. / Hitrádio Dragon - žádost o změnu
skutečností uvedených v žádosti o licenci – změna souboru technických parametrů
spočívající ve změně stanoviště Tachov 98,3 MHz / 100 W - udělení souhlasu
- Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21 odst.
3 zákona č. 231/2001 Sb. přijala ve věci žádosti provozovatele MEDIA BOHEMIA a.s.,
IČ: 26765586, se sídlem Koperníkova 794/6, 12000 Praha o změně skutečností
uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu Hitrádio
Dragon (licence č.j. Ru/170/99), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru
technických parametrů spočívající ve změně stanoviště kmitočtu Tachov 98,3 MHz / 100
W, toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 26765586, se
sídlem Koperníkova 794/6, 12000 Praha souhlas ke změně skutečností uvedených v
žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů Hitrádio
Dragon (licence č.j. Ru/170/99), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru
technických parametrů spočívající ve změně stanoviště kmitočtu Tachov 98,3 MHz / 100
W, na stanoviště Tachov I 98,3 MHz / 100 W souřadnice WGS 84: 12 38 30 / 49 47 23.
11-0-0
15. 2016/133/zab/HAM: HAMCO, s.r.o. / RADIO HANÁ okruh Olomoucko - žádost o
změnu skutečností uvedených v žádosti o licenci spočívající v přidělení kmitočtu
Rýmařov 2 90,2 MHz / 100 W - udělení souhlasu
- Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21 odst.
3 zákona č. 231/2001 Sb. přijala ve věci žádosti provozovatele HAMCO s.r.o., IČ:
47668962, se sídlem Blažejské náměstí 7/97, 779 00 Olomouc o změně skutečností
uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu Radio Haná
okruh Olomoucko (licence Ru/101/01), a to o změně územního rozsahu vysílání a
souboru technických parametrů spočívající v přidělení kmitočtu Rýmařov 2 90,2 MHz /
100 W, toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli HAMCO s.r.o., IČ: 47668962, se
sídlem Blažejské náměstí 7/97, 779 00 Olomouc souhlas ke změně skutečností
uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím
vysílačů programu Radio Haná okruh Olomoucko (licence Ru/101/01), a to o změně
územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající v přidělení
kmitočtu Rýmařov 2 90,2 MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 17 16 25 / 49 55 31.
11-0-0
16. 2011/143/zab/FOR: HAMCO, s.r.o. / RADIO HANÁ - žádost o změnu skutečností
uvedených v žádosti o licenci spočívající v přidělení kmitočtu Zlín 105,8 MHz /100 W neudělení souhlasu

- Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21 odst.
3 zákona č. 231/2001 Sb. a s § 51, odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, přijala
ve věci žádosti provozovatele HAMCO s.r.o. IČ: 476 68 962 se sídlem Olomouc,
Blažejské náměstí 97/7, PSČ 779 00, o změnu skutečností uvedených v žádosti o licenci
k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu RÁDIO HANÁ
(licence Ru/101/01), spočívající ve změně souboru technických parametrů licence a
územního rozsahu vysílání, a to přidělením kmitočtu Zlín 6 105,8 MHz / 100 W, toto
rozhodnutí: Rada neuděluje provozovateli HAMCO s.r.o. IČ: 476 68 962 se sídlem
Olomouc, Blažejské náměstí 97/7, PSČ 779 00, souhlas ke změně skutečností
uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím
vysílačů programu RÁDIO HANÁ (licence Ru/101/01), spočívající ve změně souboru
technických parametrů licence a územního rozsahu vysílání, a to přidělením kmitočtu Zlín
6 105,8 MHz / 100 W z důvodu negativního stanoviska Českého telekomunikačního
úřadu.
11-0-0
17. 2016/868/BLU/MED: MEDIA BOHEMIA a.s. / Hitrádio Orion Morava - Žádost o udělení
souhlasu se změnou licenčních podmínek a názvu stanice - rozhodnutí
- Rada uděluje provozovateli MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 26765586, se sídlem
Koperníkova 794/6, PSČ 120 00 Praha, souhlas se změnou skutečností uvedených v
žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu Hitrádio Orion Morava
(licence č.j. Ru/57/99/1923) podle § 21 odst. 1 písm. a) a d) zákona č. 231/2001 Sb.,
spočívající ve změně názvu programu na nový název Hitrádio Orion a ve změně
licenčních podmínek, neboť tyto změny by nevedly k neudělení licence na základě
veřejného slyšení. Aktuální a platné znění licenčních podmínek tvoří přílohu tohoto
rozhodnutí.
10-0-0
18. 2016/867/BLU/MED: MEDIA BOHEMIA a.s. / Hitrádio Orion - Žádost o udělení
souhlasu se změnou licenčních podmínek - rozhodnutí
- Rada uděluje provozovateli MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 26765586, se sídlem
Koperníkova 794/6, PSČ 120 00 Praha, souhlas se změnou skutečností uvedených v
žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu Hitrádio Orion (licence
č.j. Ru/93/99/1593) podle § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve
změně licenčních podmínek, neboť tyto změny by nevedly k neudělení licence na základě
veřejného slyšení. Aktuální a platné znění licenčních podmínek tvoří přílohu tohoto
rozhodnutí.
11-0-0
19. 2016/850/BLU/NON: NONSTOP s.r.o. / Rádio Krokodýl; Žádost o udělení
transformační licence - rozhodnutí
- Rada uděluje společnosti NONSTOP s.r.o., IČ: 49447530, se sídlem Marie Hübnerové
12, PSČ 62100 Brno, transformační licenci k provozování rozhlasového vysílání
prostřednictvím vysílačů podle článku II zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon
č. 231/2001 Sb., pro program Rádio Krokodýl (licence č.j. Ru 114/04/1662 ze dne 7.
července 2004) se souborem technických parametrů Vyškov 102,6 MHz / 0,5 kW na dobu
do 10. října 2025.
11-0-0
20. 2016/915/zab: vyhlášení licenčního řízení se souborem technických parametrů
Uherské Hradiště 4 101,4 MHz / 100 W
- Rada vyhlašuje licenční řízení k provozování rozhlasového vysílání šířeného
prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Uherské Hradiště 4 101,4
MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 17 27 56 / 49 03 59 se lhůtou pro doručení žádostí
do 29. listopadu 2016.
11-0-0

21. 2016/917/zab: vyhlášení licenčního řízení se souborem technických parametrů
Uherský Brod město 96,7 MHz / 100 W
- Rada vyhlašuje licenční řízení k provozování rozhlasového vysílání šířeného
prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Uherský Brod město 96,7
MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 17 39 16 / 49 01 34 se lhůtou pro doručení žádostí
do 29. listopadu 2016.
11-0-0
22. 2016/782/POT/Fre: Frekvence 1, a.s.; Vysílání programu Frekvence 1 ve dnech 28. 3.
2016 - 17. 4. 2016 se zřetelem k migrantské tematice
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s analýzou informování o tématu
migrace ve zpravodajských a publicistických pořadech programu FREKVENCE 1
provozovatele Frekvence 1, a.s. v období od 28. března do 17. dubna 2016.
11-0-0
23. 2016/879/JUM/LON: LONDA spol. s r. o.; Vysílání programu RÁDIO IMPULS ve dnech
28. 3. - 17. 4. 2016 se zřetelem k migrační tematice
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s analýzou informování o tématu
migrace ve zpravodajských a publicistických pořadech programu RÁDIO IMPULS
provozovatele LONDA spol. s r. o. v období od 28. března do 17. dubna 2016
11-0-0
24. 2016/893/POT/ČES: ČESKÝ ROZHLAS; Analýza vysílání programu Český rozhlas
Radiožurnál v období 28. 3. 2016 – 17. 4. 2016
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s analýzou informování o tématu
migrace ve zpravodajských a publicistických pořadech vysílaných na programu Český
rozhlas Radiožurnál provozovatele ČESKÝ ROZHLAS v období od 28. března 2016 do
17. dubna 2016.
11-0-0
25. 2016/914/hak/MED: MEDIA BOHEMIA a. s.; Fajn Rádio Agara, 21.9. 2016, 00:00- 24:00
hodin, analýza
- Rada se seznámila s analýzou programu Fajn Rádio Agara provozovatele MEDIA
BOHEMIA, a.s. ze dne 21. 9. 2016 od 00:00 – 24:00 hodin a shledala, že vysílání bylo v
souladu se zákonem o rozhlasovém a televizním vysílání a v souladu s platnými
licenčními podmínkami (RU/115/01)
11-0-0
26. 2016/892/JUM/Růz: Různí provozovatelé; Souhrn podání 19/2016
- Rada se seznámila s dvěma podněty týkajícími se dramaturgie Českého rozhlasu (1 a
2) a jednou stížností na pořad Pro a proti, odvysílaný dne 17. 8. 2016 na programu ČRo
Plus (3).
11-0-0
- Rada se seznámila s analýzou pořadu Pro a proti odvysílaného dne 17. 8. 2016 na
programu ČRo Plus.
11-0-0
27. 2016/918/BLU/Růz: Různí provozovatelé /rozhlasové vysílání; analýza obchodních
sdělení na potraviny, doplňky stravy, léky a na loterie a jiné podobné hry / zasedání
19/2016
- Rada se seznámila s analýzami obchodních sdělení odvysílaných provozovateli
LONDA spol. s.r.o. (program RÁDIO IMPULS; 96,6 MHz Praha) dne 10. října 2016,
RADIO RELAX s.r.o. (program Radio Relax; 97,5 MHz Beroun) dne 10. října 2016,
MEDIA BOHEMIA a.s. (program Hitrádio FM Plus; 106,1 MHz Plzeň) dne 10. října 2016,
4S PRODUCTION, a.s. (program EXPRES FM; 90,3 MHz Praha) dne 10. října 2016, AZ

Media a.s. (program Hitrádio City; 99,0 MHz Brno) dne 10. října 2016, RADIO BONTON
a.s. (program Radio Bonton; 96,9 MHz Ústí nad Labem) dne 10. října 2016.
11-0-0
28. 2015/837/zab/Čes: Český telekomunikační úřad - Informace o vydání krátkodobého
oprávnění k využívání rádiového kmitočtu rozhlasové služby na provoz VKV vysílače
- Rada se seznámila s informací Českého telekomunikačního úřadu o vydání
krátkodobého oprávnění k využívání rádiového kmitočtu rozhlasové služby na provoz
VKV vysílače.
11-0-0
29. 2016/916/FIA/FIL: FILM EUROPE, s.r.o./ KINO CS - televizní vysílání prostřednictvím
družice – změna licenčních podmínek - předchozí souhlas
- Rada uděluje provozovateli, společnosti FILM EUROPE, s.r.o., IČ 289 22 921, se
sídlem V jámě 699/1, Nové Město, 110 00 Praha 1, souhlas se změnou skutečností
uvedených v žádosti o licenci, sp. zn.: 2009/787/FIA/FIL, č.j.: Fia/6524/09, ze dne 25.
srpna 2009, ve znění pozdějších změn, podle § 21 odst. 1 písm. a), b), d) zákona č.
231/2001 Sb., spočívající ve změně: 1) označení názvu programu z KINO CS na
ČESKOSLOVENSKO; 2) časového rozsahu vysílání z 00.00 – 24.00 hodin na 04.00 –
22.00 hodin; 3) programového schématu vysílání, v rozsahu žádosti ze dne 11. října
2016, č.j.: RRTV/7505/2016/-P, ve znění upřesnění ze dne 14. října 2016, č.j.:
RRTV/7603/2016/-P.
11-0-0
30. 2016/910/zem/PAL: PALMOVKA TV REGIO s.r.o./Televize Jéčko; zemské digitální
televizní vysílání šířené prostřednictvím vysílačů - změna zakladatelské listiny předchozí souhlas
- Rada uděluje provozovateli PALMOVKA TV REGIO s.r.o., IČ 049 59 043, V. Talicha
1807/14, České Budějovice 2, 370 05 České Budějovice, souhlas podle § 21 odst. 1 písm.
e) zákona č. 231/2001 Sb., se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci, č.j.
RRTV/2835/2016-zem, spis. zn.: 2016/725/zem/PAL, ze dne 20. září 2016, a to změnou
zakladatelské listiny, v rozsahu dle žádosti doručené dne 7. října 2016, č.j.
RRTV/7384/2016-P.
11-0-0
31. 2013/636/sve/Vyš: Vyškovská TV, s.r.o./Kuřimský městský informační program;
místní televizní vysílání šířené prostřednictvím kabelových systémů - oprava rozhodnutí
o udělení licence
- Rada podle ustanovení § 70 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, opravuje písemné
rozhodnutí o udělení licence společnosti Vyškovská TV, s.r.o., IČ 29249376, se sídlem
Vyškov, Smetanovo nábřeží 521/39, PSČ 682 01, č.j. sve/3738/2013, spis. zn.:
2013/636/sve/Vyš, ze dne 20. srpna 2013, k provozování místního televizního vysílání
programu Kuřimský městský informační program šířeného prostřednictvím kabelových
systémů, na základě žádosti provozovatele ze dne 11. října 2016, č.j. RRTV/7506/2016P, tak, že výrok rozhodnutí týkající se závazných licenčních podmínek, resp. dalších
programových podmínek, a to Textové informační smyčky správně zní takto: Textová
informační smyčka; časový rozsah 1 – 30 minut (časově doplňuje pořad Kuřimský
magazín).
11-0-0
32. 2016/828/SMU/Kra: Krajská nemocnice Liberec, a.s./převzaté vysílání-kabelové
systémy; přihláška k registraci
- Rada registruje právnickou osobu, Krajská nemocnice Liberec a.s., IČ: 27283933, se
sídlem: Husova 357/10, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec, doručovací číslo: 460 63,
jako provozovatele převzatého rozhlasového a televizního vysílání šířeného
prostřednictvím kabelových systémů; územní rozsah vysílání: Liberec - k.ú. 682039,

okres Liberec; Turnov - k.ú. 771601, okres Semily; programová nabídka – registrované
programy: české televizní programy veřejnoprávní: ČT 1, ČT 2, ČT 24, ČT 4 sport, ČT:D,
ČT:Art; české televizní programy s licencí: Nova, Nova Cinema, Prima, Prima COOL,
Prima ZOOM, Televize Barrandov, KINO BARRANDOV, Šlágr TV; rozhlasové programy
veřejnoprávní: ČRo Radiožurnál, ČRo Dvojka, ČRo Vltava, ČRo plus, ČRo Jazz, ČRo
Radio Wave, ČRo D-dur, Rádio Junior; v rozsahu dle přihlášky k registraci doručené dne
8. září 2016 pod č.j. RRTV/ 6681/2016-P a ve znění doplnění č.j. RRTV/7035/2016-P ze
dne 21. září 2016 a ze dne 17. října 2016, č.j. RRTV/7602/2016-P, RRTV/76057613/2016-P.
11-0-0
33. 2016/891/zem/Růz: Různí provozovatelé; změna programové nabídky - oznámení
- Rada se dle ustanovení § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., seznámila s oznámením
provozovatele goNET s.r.o., IČ 268 22 580, se sídlem Jurečkova 1165/6, Moravská
Ostrava, 70200 Ostrava, o změně skutečností uvedených v přihlášce k registraci
převzatého rozhlasového a televizního vysílání šířeného prostřednictvím zvláštních
přenosových systémů, č.j. RRTV/1053/2016-zem, spis. zn.: 2016/158/zem/goN, ze dne
5. dubna 2016, ve znění pozdějších změn, spočívající ve změně programové nabídky, a
to v jejím rozšíření o český televizní program JOJ Family a zahraniční televizní program
Eroxxx HD, v rozsahu dle podání č.j. RRTV/7119/2016-P ze dne 26. září 2016, včetně
specifikace zabezpečení 24 hodinového vysílání erotického programu Eroxxx HD dle §
32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb.
11-0-0
- Rada se dle ustanovení § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., seznámila s oznámením
provozovatele UPC Česká republika, s.r.o., IČ 005 62 262, se sídlem: Praha 4, Závišova
502/5, PSČ: 140 00, o změně skutečností uvedených v přihlášce k registraci převzatého
rozhlasového a televizního vysílání šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových
systémů,č.j. Rg/97/99 ze dne 5. října 1999, ve znění pozdějších změn, spočívající ve
změně programové nabídky, a to v jejím rozšíření o český televizní program JOJ Family
(HD) a zahraniční televizní programy Discovery Turbo Xtra HD (DTX HD), ID Xtra HD,
Viasat Nature HD a Viasat History HD, v rozsahu dle podání č.j. RRTV/7314/2016-P ze
dne 22. září 2016, doručeného dne 5. října 2016.
11-0-0
34. 2016/598/KOZ/Min: Ministerstvo kultury - Instrukce pro jednání pracovní skupiny
Rady EU pro audiovizuální média
- Rada se seznámila s Instrukcí MK pro jednání pracovní skupiny Rady EU pro
audiovizuální média a se zápisem z tohoto jednání, které se konalo dne 3. října 2016
11-0-0
35. 2016/889/SMP/Růz: Různí provozovatelé; Přehled doručených oznámení
- Rada se seznámila s 10 oznámeními.
11-0-0
36. 2016/887/VEZ/ČES: ČESKÁ TELEVIZE; Analýza vysílání České televize se zřetelem
k migrační tematice
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s analýzou informování o tématu
migrace ve zpravodajských a publicistických pořadech vysílaných na programech ČT1 a
ČT24 provozovatele ČESKÁ TELEVIZE v období od 28. března 2016 do 17. dubna 2016.
11-0-0
37. 2016/792/TIC/FTV: FTV Prima, spol. s r.o.; Mediální pokrytí tématu migrace na
programu Prima v období od 28. března do 17. dubna 2016
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s analýzou informování o tématu
migrace ve zpravodajských a publicistických pořadech programu Prima provozovatele
FTV Prima, spol. s r.o. v období od 28. března do 17. dubna 2016.

11-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své kompetence dané
§ 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního
vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a
v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen
„zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele FTV Prima, spol. s r.o., IČ: 48115908,
sídlem Na žertvách 132/24, Praha, PSČ 180 00, o podání vysvětlení jeho postupu při
informování o problematice integrace uprchlíků z Iráku v České republice: V období od
28. března do 17. dubna 2016 odvysílal provozovatel na programu Prima v rámci
zpravodajské relace Zprávy FTV Prima, zařazované vždy v čase od 18:55 hodin, celkem
čtyři zpravodajské příspěvky, které informovaly o údajném křivém nařčení provozovatele
z manipulace zpravodajským materiálem, jenž se vztahoval k tématu integrace uprchlíků
z Iráku na území České republiky, přičemž tyto příspěvky neoddělovaly hodnotící
komentáře od informací zpravodajského charakteru. Jednalo se konkrétně o tyto
zpravodajské příspěvky: příspěvek informující o plánovaném odchodu skupiny Iráčanů z
České republiky ze dne 31. března 2016 (12:12 minut od začátku pořadu), příspěvek
informující o pozastavení projektu nadačního fondu Generace 21 ze dne 1. dubna 2016
(01:08 minut od začátku pořadu) a dva na sebe navazující příspěvky o odjezdu skupiny
Iráckých uprchlíků do Německa ze dne 2. dubna 2016 (01:15 a 02:52 minut od začátku
pořadu). V příspěvcích docházelo k prolínání zpravodajského obsahu a hodnotících
komentářů moderátorů a redaktorů relace (např. „Kritici přitom tehdy tvrdili, že jsme
reportáž nebo vyjádření George Batty zmanipulovali. Teď se ukazuje, že lidé skutečně
stoprocentně spokojeni nebyli“, „Máme si to vysvětlit tak, že v době natáčení naší
reportáže byli uprchlíci spokojeni a svůj názor změnili až teď? Na to nám nedokázal nikdo
odpovědět.“, „Naše televize se totiž po odvysílání původní reportáže, kde jsme jako první
upozornili na to, že uprchlíci nejsou spokojeni s ubytováním v Česku, stala terčem útoku
jiných médií a iniciativy HateFree“), přičemž názorová stanoviska provozovatele byla
divákům prezentována jako fakta. Diváci si tak na základě odvysílaného obsahu nemohli
utvořit vlastní nezávislý názor, jelikož zaujaté redakční komentáře je naváděly k jediné
možné interpretaci medializovaného dění. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30
dní ode dne doručení této výzvy
11-0-0
38. 2016/775/TIC/CET: CET 21 spol.s r.o.; Mediální pokrytí tématu migrace na programu
NOVA v období od 28. března do 17. dubna 2016
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s analýzou informování o tématu
migrace ve zpravodajských a publicistických pořadech programu NOVA provozovatele
CET 21 spol. s r.o. v období od 28. března do 17. dubna 2016.
10-0-0
39. 2016/900/NEJ/Bar: Barrandov Televizní Studio a.s.; Analýza kontinuálního úseku
vysílání programu KINO BARRANDOV ze dnů 8. - 9. září 2016, časového úseku 16:00 04:00 hodin.
- Rada se seznámila s analýzou kontinuálního úseku vysílání programu KINO
BARRANDOV ze dnů 8. - 9. září 2016, časového úseku 16:00 - 04:00 hodin.
11-0-0
40. 2016/895/HLI/Růz: Různí provozovatelé; Analýza obchodních sdělení - červen 2016
- Rada se seznámila s výsledky analýzy obchodních sdělení za měsíc červen 2016
11-0-0
41. 2016/833/HLI/ČES: ČESKÁ TELEVIZE; Analýza výskytu obchodních sdělení na
programech České televize během Letních olympijských her 2016
- Rada se seznámila s výsledky analýzy výskytu obchodních sdělení na programech
České televize během Letních olympijských her 2016
11-0-0

42. 2016/882/TIC/Růz: Různí provozovatelé; Souhrn podání AO 19/2016 (36 podání)
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s následujícími podáními k
obsahu televizních programů a audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání
doručenými od 27. září do 17. října 2016: HERO CZECH s.r.o./Prima COOL – reklama
Sunar, 6. září 2016 v 19:15 hod.; PEPSICO CZ s.r.o./různé programy – reklama TOMA
Natura, různá data vysílání; FTV Prima, spol. s r.o./Prima COOL – Aliho parťáci, 2. října
2016 v 7:48 hod.; ČESKÁ TELEVIZE/ČT2 – Pod sluncem tma, 8. října 2016 v 13:05 hod.
(2 podání); CET 21 spol. s r.o./NOVA – Tvoje tvář má známý hlas, 9. října 2016 v 20:20
hod.; Barrandov Televizní Studio a.s./Televize Barrandov – Exploziv, příspěvek „Smrt na
Instagramu“, 4. října 2016 v 19:20 hod.; ČESKÁ TELEVIZE/ČT1 – Události, příspěvek
„Nová sezona České filharmonie“, 29. září 2016 v 19:00 hod.; FTV Prima, spol. s
r.o./Prima – Očima Josefa Klímy, příspěvek „Neurorestart“, 4. října 2016 v 22:15 hod. (16
podání); ČESKÁ TELEVIZE/ČT1 – Reportéři ČT, příspěvek „Boj o vodu“, 5. září 2016 v
21:36 hod.; ČESKÁ TELEVIZE/ČT2 – Pološero, epizoda „Zneužil jsem své dítě“, 21. září
2016 v 22:04 hod.; ČESKÁ TELEVIZE/ČT1 a ČT24 – koncepce předvolebního vysílání;
ČESKÁ TELEVIZE/ČT1 – Události, příspěvek „Den české státnosti“, 28. září 2016 v 19:00
hod.; ČESKÁ TELEVIZE/ČT24 – USA: duel prezidentských kandidátů, 27. září 2016 v
03:03 hod.; ČESKÁ TELEVIZE/ČT24 – Studio 6, příspěvek „Nobelova cena za mír“, 7.
října 2016 v 05:59 hod.; ČESKÁ TELEVIZE/ČT1 – Události v regionech (Ostrava),
příspěvek „Převoz ostatků obětí masakru“, 14. října 2016 v 18:00 hod.; CET 21 spol. s
r.o./NOVA – Televizní noviny, příspěvek „Prezident Zeman na návštěvě Zlínského kraje“,
5. října 2016 v 19:30 hod.; ČESKÁ TELEVIZE/ČT1 a ČT24 – údajná propagace TOP09
ve vysílání; Barrandov Televizní Studio a.s./KINO BARRANDOV – Doktor z hor, zařazení
reklam; Tchibo Praha, spol. s r.o./Prima – reklama Tchibo, 10. října 2016 v 22:07 hod.;
Seznam.cz, a.s./Stream.cz – Mezi Půlky, epizoda „Zeman přivítal prvního českého
imigranta“
11-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své kompetence dané
§ 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č.
468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění platných
předpisů (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“), v souladu s ustanovením § 46 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) rozhodla zahájit se
zadavatelem reklamy, společností HERO CZECH s.r.o., IČ: 27114121, se sídlem Praha
5, Radlická 751/113e, PSČ 15000, správní řízení pro možné porušení § 5d odst. 2 zákona
č. 40/1995 Sb., dle čl. 7 odst. 1 písm. c) Nařízení EP a Rady (EU) č. 1169/2011, kterým
se stanoví, že informace o potravinách nesmějí být zavádějící vyvoláváním dojmu, že
dotčená potravina má zvláštní charakteristiky, pokud všechny podobné potraviny mají ve
skutečnosti stejné charakteristiky, zejména výslovným zdůrazňováním přítomnosti nebo
nepřítomnosti určitých složek nebo živin, a to odvysíláním obchodního sdělení Sunar,
které bylo odvysíláno dne 6. září 2016 na programu Prima COOL v 19:15:32 hodin. Z
obsahu obchodního sdělení vyplývá, že Vitamín A přispívá ke správné funkci imunitního
systému. Kyselina alfa-linolenová přispívá k rozvoji mozku. Železo přispívá k rozvoji
poznávacích funkcí u dětí. Tyto vlastnosti jsou pak v rámci obchodního sdělení
vyzdvihovány a deklarovány jako specifická vlastnost potraviny Sunar, přičemž se jedná
o látky, jejichž obsah je u tohoto sortimentu – pokračovací výživy vyžadován
11-0-0
- 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 (zákon o regulaci reklamy), a na základě § 137 odst. 1
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá zadavatele obchodního sdělení společnost
PEPSICO CZ s.r.o., IČ: 48587354, Kolbenova 50/510, 190 00 Praha 9, o podání
vysvětlení k postoupené stížnosti ve věci obchodních sdělení Živá TOMA Natura. Rada
stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této žádosti.

11-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané
ustanovením § 5 písm. a) a f) 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 FTV Prima, spol. s r.o., IČ
48115908, sídlem Na žertvách 132/24, Praha, PSČ 180 00, na porušení ustanovení § 32
odst. 1 písm. j) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 2. října 2016
odvysílal od 7:48 hodin na programu Prima COOL pořad Aliho parťáci, který obsahoval
vulgarismy a nadávky „prdel“ (00:01:14), „bitch suck my dick“ (00:11:56), „hovno“
(00:15:44, 00:18:20), „v prdeli“ (00:15:50, 00:18:04, 00:24:00, 00:26:48, 00:26:53,
00:27:00), „posral“ (00:18:00) a „bez prdele“ (00:26:41 hodin od začátku pořadu). Rada
stanovuje lhůtu k nápravě 7 dnů od doručení upozornění
11-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané
ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č.
231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele ČESKÁ TELEVIZE, IČ
00027383, sídlem Kavčí hory, Praha 4, PSČ 14070, na porušení ustanovení § 32 odst. 1
písm. j) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 8. října 2016 odvysílal
od 13:05 hodin na programu ČT2 pořad Pod sluncem tma, který obsahoval vulgarismy a
nadávky „kreténi“ (00:03:41), „pičusové“ (00:04:24, 00:04:30), „průser“ (00:04:56), „v
prdeli“ (00:15:40, 00:15:42, 00:37:30), „do prdele“ (00:16:49, 00:18:39), „v píči“ (00:18:20,
00:18:22. 00:19:32, 00:47:13), „píčovina“ (00:18:29), „zkurvený“ (00:19:33), „do píči“
(00:44:24), „kokot“ (00:46:28), „čurák“ (00:46:33) a „zmrd“ (00:46:36 hodin od začátku
pořadu). Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dnů od doručení upozornění
11-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané
ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č.
231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele CET 21 spol. s r.o., IČ
45800456, sídlem Kříženeckého náměstí 1078/5, Praha, PSČ 15200, na porušení
ustanovení § 32 odst. 1 písm. j) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne
9. října 2016 odvysílal od 20:20 hodin na programu NOVA pořad Tvoje tvář má známý
hlas, který obsahoval vulgarismus „průser“ (v čase 01:16:31 hodin od začátku pořadu).
Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dnů od doručení upozornění
11-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané
ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č.
231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele Barrandov Televizní Studio
a.s., IČ: 41693311, sídlem Kříženeckého nám. 322/5, Praha 5, PSČ 152 00, na porušení
§ 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., neboť se odvysíláním pořadu Exploziv, dne
4. října 2016 v 19:20 hodin na programu Televize Barrandov, resp. reportáže o
zaměstnankyni patologie zveřejňující na svém instagramovém účtu výjevy z pitevny
(„Smrt na Instagramu“), 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 uvedená reportáž, která byla
odvysílána v čase, kdy mohou být u obrazovky děti, obsahovala množství detailních a
naturalistických snímků a videí zachycujících lidské orgány, částí mrtvých lidských těl,
zohavené oběti autonehody či potracené nedonošené plody. Zhlédnutí takovýchto
autentických záběrů v kontextu bulvárně laděného pořadu může u nezletilých osob
vyvolat psychický otřes a následné trvalejší stavy úzkosti, a tím ohrozit jejich psychický
vývoj. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení upozornění

11-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své kompetence dané
§ 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
Kavčí hory, Praha 4, PSČ 14070, o podání vysvětlení, z jakého důvodu v rámci
zpravodajské relace Události, odvysílané dne 29. září 2016 od 19:00 hodin na programu
ČT1, resp. v průběhu zpravodajského příspěvku „Nová sezona České filharmonie“, uvedl,
že šéfdirigentovi České filharmonie, Jiřímu Bělohlávkovi, nebyla dosud Ministerstvem
kultury ČR prodloužena pracovní smlouva („bez smlouvy je od jara také šéfdirigent Jiří
Bělohlávek, kterému dosud smlouvu neprodloužilo ministerstvo kultury“), ačkoli
bezprostředním zaměstnavatelem dotyčného není ministerstvo nýbrž Česká filharmonie.
Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy
11-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své kompetence dané
§ 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního
vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a
v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen
„zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele FTV Prima, spol. s r.o., IČ 48115908, sídlem
Na žertvách 132/24, Praha, PSČ 180 00 o podání vysvětlení, z jakého důvodu v rámci
pořadu Očima Josefa Klímy, odvysílaného dne 4. října 2016 od 22:15 hodin na programu
Prima, konkrétně pak v rámci reportáže „Neurorestart“, neumožnil zástupci společnosti
Neurorestart institut, Jiřímu Vokáčovi Čmolíkovi, reagovat na výtky vůči fungování
programu „neurorestart“, formulované oslovenými odborníky, tak, aby měli diváci k
dispozici veškeré potřebné informace k vytvoření vlastního nezávislého názoru na
probíranou problematiku. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne
doručení této výzvy
11-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své kompetence dané
§ 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního
vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a
v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen
„zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele ČESKÁ TELEVIZE, IČ 00027383, sídlem
Kavčí hory, Praha 4, PSČ 14070, o podání vysvětlení, o jaké zdroje opíral redakční
komentář „Přestože tehdy politici věděli, že převedením výdělečné části vodárenského
podniku na zahraniční koncern odříznou obcím přístup k dotacím, VEOLII do systému
pomocí komplikovaného převodu akcií a hlasovacích práv pustili. Dodnes na tom nevidí
nic špatného, nebo se vůbec nevyjadřují.“, který zazněl v rámci pořadu Reportéři ČT,
odvysílaného dne 5. září 2016 od 21:36 hodin na programu ČT1. Rada stanovuje lhůtu k
podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
11-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své kompetence dané
§ 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního
vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a
v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen
„zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele ČESKÁ TELEVIZE, IČ 00027383, sídlem
Kavčí hory, Praha 4, PSČ 14070, o podání vysvětlení, z jakých zdrojů, kromě výpovědí
oslovených respondentů, čerpal publicistický pořad Pološero, epizoda „Zneužil jsem své
dítě“, odvysílaný dne 29. září 2016 od 22:04 hodin na programu ČT2, když divákům
jakožto faktické informace předkládal tvrzení, že se bývalé partnerky respondentů
dopustily křivého svědectví ve věci údajného sexuálního zneužívání svých dětí. Rada
stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.

10-0-0
43. 2016/859/BUR/FTV: psychologický posudek: FTV Prima, spol. s.r.o./Prima/Místo činu
Brémy, díl Přímo do srdce/7.7.2016/9:10 - ohrožení dětí a mladistvých
- Rada se seznámila s psychologickým posudkem pořadu Místo činu Brémy, díl Přímo
do srdce, odvysílaného dne 7. července 2016 od 9:10 hodin na programu Prima
provozovatele FTV Prima, spol. s.r.o.
11-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané
ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č.
231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele FTV Prima, spol. s.r.o., IČ:
48115908, sídlem v Praze, Na žertvách 132/24, PSČ 180 00, na porušení ustanovení §
32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním pořadu Místo činu: Brémy,
jehož podtitul byl Přímo do srdce, dne 7. července 2016 od 9:10 hodin na programu
Prima, se dopustil porušení povinnosti nezařazovat v době od 6:00 hodin do 22:00 hodin
pořady a upoutávky, které by mohly ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a
mladistvých, konkrétně tím, že uvedený pořad obsahoval scény, které ztvárňují sexuálněsadistické chování nebo k němu odkazují. V pořadu se objevuje scéna, která probíhá v
místnosti, sloužící k týrání žen a natáčení sadistických erotických videí (čas 1:04:54–
1:06:05 od začátku záznamu). Ve svíčkami osvětleném prostoru muž s koženou kuklou
na hlavě bere ze stolu dvojici kovových nástrojů a kráčí k jakémusi ekvivalentu
vyšetřovacího gynekologického křesla, ke kterému je připoutána nahá žena. Akce muže
je před dokončením přerušena vstupem spolumajitele firmy. Muž s kuklou má kožený
kostým, který typově může sloužit pro použití při sadistických praktikách. Kromě ženy na
křesle je v místnosti ještě jedna polonahá žena, která je zavřená v kleci s rukama
připoutanýma nahoře. Žena v kleci má jen díl oblečení podobný dolnímu dílu plavek.
Pořad dále obsahuje scénu, kdy si dvojice kriminalistů přehrává sadistické video zajištěné
při vyšetřování (čas 1:33:58–1:34:25 od začátku záznamu). Ve scéně se střídají záběry
na obrazovku videorekordéru a záběry na kriminalisty. Na záběrech videa nejprve muž
bičuje stojící ženu, která je připoutána ke kříži. Bičovaná žena je částečně oblečena do
dílu oděvu podobného vysokému spodnímu dílu plavek. V pozadí stojí v kleci druhá žena
s rukama připoutanýma nahoře. Její oblečení odpovídá dvoudílným plavkám. Bičovaná
žena vzlyká a prosí o slitování. Dopady bičíku či důtek evokují hlavně záškuby bičované
ženy a zvuk dopadu nástroje. Scény tak zobrazují osoby vystavené utrpení z motivu
psychické abnormality a sadismu. Scény mohly způsobit zejména dětským divákům,
jejichž přítomnost u obrazovek není možné v tomto vysílacím čase vyloučit, psychický
otřes, strach a oslabit vědomí hranic zdravého sexuálního chování. Scény mohly být
návodným vzorem vedoucím nezralého jedince experimentovat v oblasti sexuálního
vzrušení v kombinaci s násilím a vztahovou patologií, mohly tak narušit zdravý
psychosexuální vývoj nezletilců. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení
upozornění.
11-0-0
44. 2016/353/PIM/Rad: Radio France Internationale - pobočka Praha, organizační složka;
Mediální gramotnost 2015/ neposkytnutí informací/ vyjádření k zahájení správního řízení
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) na základě ustanovení § 5
písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o
změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.) a podle
ustanovení § 66 odst. 2 a ustanovení § 76 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v
platném znění (dále jen zákon č. 500/2004 Sb.), vydala toto usnesení: Rada zastavuje
správní řízení vedené s provozovatelem Radio France Internationale - pobočka Praha,
organizační složka, IČ: 26725657, se sídlem Štěpánská 32/644, 110 00 Praha 1, pro
možné porušení § 32 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb. neposkytnutím informací o
opatřeních přijatých na podporu mediální gramotnosti, resp.porušení povinnosti na

písemnou výzvu poskytnout Radě vyjádření a informace nezbytné k výkonu její
působnosti podle § 5 písm. t) až w) nebo § 6 odst. 1 a 5, neboť v průběhu správního řízení
došlo k nápravě vytýkaného stavu a odpadl tak důvod správního řízení.
11-0-0
45.
2016/843/RUD/Bar:
Barrandov
Televizní
Studio
a.s.;
Televize
Barrandov/teleshopping Klenot TV/23.8.2016/od 11:12 hodin
- 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 zadavatele, společnost TELEMEDIA INTERACTV
PRODUCTION HOME LIMITED, se sídlem ARCH. MAKARIOS III, 195 NEOCLEOUS
HOUSE P.C. 3030. LIMASSOL CYPRUS, o podání vysvětlení, zda šperky typu
Swarowski Elements nabízené v rámci teleshoppingu Klenot TV vysílaného dne 23. srpna
2016 od 11:12 hodin na programu Televize Barrandov, disponují certifikátem pravosti
vydaným společností Swarovski AG. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 20 dní ode
dne doručení této žádosti.
11-0-0
46. 2016/729/LOJ/ČES: ČESKÁ TELEVIZE; ČT1/17.3.2016/19:49:13 hodin (mutace 1) +
24.3.2016/19:59:50 hodin (mutace 2)/Fieldmann/typ obchodního sdělení - podání
vysvětlení
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele Česká televize ke dvěma
obchodním sdělením s motivem „Fieldmann“, která byla premiérově odvysílána dne 17.
března 2016 v čase 19:49:13 hodin na programu ČT1 (mutace 1) a dne 24. března 2016
v čase 19:59:50 hodin na programu ČT1 (mutace 2). V rámci obou předmětných mutací
byly obsaženy protichůdné informace v podobě vizuálního oznámení „sponzor programu“
a komentáře „Branky, body, vteřiny vám přináší Fieldmann“(mutace 1), resp. „Branky,
body, vteřiny vám přinesl Fieldmann“ (mutace 2).
11-0-0
47. 2016/747/RUD/FTV: FTV Prima, spol. s r.o.; Prima/Zprávy FTV Prima, reportáž Léky
určené pro český trh končí v zahraničí/14.7.2016/od 18:55 hodin - VYSVĚTLENÍ
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele vysílání FTV Prima, spol. s
r.o., IČ: 48115908, se sídlem: Praha 8-Libeň, Na Žertvách 24/132, PSČ 18000, z jakého
důvodu do reportáže Léky určené pro český trh končí v zahraničí, která byla součástí
pořadu Zprávy FTV Prima vysílaného dne 14. července 2016 od 18:55 hodin na programu
Prima, zařadil informaci o dostatečných dodávkách léku Rivotril na trh – před případným
únikem z trhu formou reexportu – pouze ze strany výrobce bez doložení z jiného
informačního zdroje, a z jakého důvodu zařadil sice do reportáže názory různých
respondentů, že reexport je důvodem nedostatku některých léků na trhu, ale tento jev –
reexport – v obecné rovině, ani jmenovitě u léku Rivotril nedoložil přímými fakty.
11-0-0
48.
2016/745/PIM/Bar:
Barrandov
Televizní
Studio
a.s.;
KINO
BARRANDOV/21.7.2016/Linka lásky/nerozeznatelnost teleshoppingu/ po vysvětlení
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele vysílání Barrandov Televizní
Studio a.s., IČ: 41693311, se sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 322, PSČ 15200, z
jakého důvodu na programu KINO BARRANDOV odvysílal dne 21. července 2016 v
úseku 13:16:56-15:12:03 hodin souvislý teleshoppingový blok Linka lásky tím způsobem,
že tento teleshoppingový blok byl deklarován jako teleshopping jen ve znělce
teleshoppingu před blokem a ve znělce teleshoppingu po bloku, ale nikdy v jeho průběhu,
a jakým způsobem byla zajištěna dostatečná rozeznatelnost teleshoppingu ve vysílání.
10-0-0

49. 2016/807/RUD/Obe: Obec Hať; INFO HAŤ/10.-11.7.2016 - neposkytnutí záznamu
kompletní videotextové smyčky, nejasná skladba vysílací smyčky a její aktualizaceVYSVĚTLENÍ
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele provozovatele Obec Hať, IČ:
635511, Lipová 357/86, Hať, PSČ 74716, z jakého důvodu na výzvu Rady k poskytnutí
záznamu vysílání programu INFO HAŤ ze dnů 10. – 11. července 2016, neposkytl rovněž
záznam videotextové smyčky, která je na webu obce Hať označena datem 11. července
2016, dále jakým způsobem ve dnech 10. a 11. července 2016 probíhalo vysílání
programu INFO HAŤ, a konečně proč v průvodním dopise uvádí, že aktualizace vysílání
probíhá podle potřeby 2 – 3 krát týdně, když licence hovoří o každodenní aktualizaci.
9-0-0
- 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, v platném znění,
upozorňuje provozovatele vysílání Obec Hať, IČ: 635511, Lipová 357/86, Hať, PSČ
74716, na porušení licenčních podmínek licence sp.zn. 2015/449/zem/Obe, č.j.
RRTV/2235/2015-zem, kterého se dopustil tím, že ve dnech 10. a 11. července 2016
vysílal na programu INFO HAŤ audiovizuální záznamy z akcí 24 hodin denně, ačkoli dle
licence by měly být vysílány pouze po dobu 1 - 3 hodiny denně, a dále tím, že aktualiazce
smyčky nebyla v rozporu s licenčními podmínkami prováděna každodenně. Rada
stanovuje lhůtu k nápravě 60 dní ode dne doručení tohoto upozornění.
11-0-0
50. 2016/812/RUD/Obe: Obec Hať; INFO HAŤ/10.-11.7.2016/dodržování žurnalistických
standardů ve vysílání - VYSVĚTLENÍ
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele vysílání Obec Hať, IČ:
635511, Lipová 357/86, Hať, PSČ 747 16, jakým způsobem zajišťuje, aby ve vysílání
programu INFO HAŤ byly dodržovány zásady objektivity a vyváženosti, jak vyžaduje
zákon č. 231/2001 Sb., když ve vysílání tohoto programu ve dnech 10. – 11. července
2016 dostávali výrazně dominantní prostor k vyjádření jen starostové obcí a měst z
regionu, respektive jakým způsobem ve vysílání zajišťuje dodržování žurnalistických
standardů, které jsou předpokladem objektivního a vyváženého informování.
11-0-0
51. 2016/803/PIM/THE: THE WALT DISNEY COMPANY LIMITED, organizační složka;
DISNEY JUNIOR/ technická kvalita záznamu/reakce na upozornění
- Rada se seznámila s reakcí provozovatele THE WALT DISNEY COMPANY LIMITED,
organizační složka, IČ 241 57 031, se sídlem Praha 4, Nusle, Na strži 1702/65, PSČ 140
00, na uložené upozornění na porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. l) zákona č.
231/2001 Sb., které ukládá povinnost uchovávat v odvysílané podobě a v náležité
technické kvalitě záznamy všech pořadů včetně dalších částí vysílání alespoň po dobu
30 dnů ode dne jejich vysílání a na písemnou výzvu je zapůjčit Radě. Porušení zákonné
povinnosti se provozovatel dopustil tím, že na písemnou výzvu Rady o zapůjčení
záznamů programu DISNEY JUNIOR (polská mutace) ze dne 22. května 2016 v čase od
10:00 do 22:00 hodin nezapůjčil tyto záznamy v náležité technické kvalitě. Záznamy měly
nízké obrazové rozlišení a sníženou kvalitu zvuku. Pro zvuk je použito AAC stereo 48
kbit/s (nesplňuje parametry zvuku datový tok alespoň 128 kbit/s). Obraz je černobílý
(nesplňuje parametry, konkrétně zachování barevnosti obrazu).
11-0-0
52. 2016/801/PIM/THE: THE WALT DISNEY COMPANY LIMITED, organizační složka;
DISNEY CHANNEL(ČR, SR, Maďarsko)/ technická kvalita záznamu/ reakce na
upozornění
- Rada se seznámila s reakcí provozovatele THE WALT DISNEY COMPANY LIMITED,
organizační složka, IČ 241 57 031, se sídlem Praha 4, Nusle, Na strži 1702/65, PSČ 140

00, na uložené upozornění na porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. l) zákona č.
231/2001 Sb., které ukládá povinnost uchovávat v odvysílané podobě a v náležité
technické kvalitě záznamy všech pořadů včetně dalších částí vysílání alespoň po dobu
30 dnů ode dne jejich vysílání a na písemnou výzvu je zapůjčit Radě. Porušení zákonné
povinnosti se provozovatel dopustil tím, že na písemnou výzvu Rady o zapůjčení
záznamů programu DISNEY CHANNEL (určeného pro Česko, Slovensko a Maďarsko)
ze dne 22. května 2016 v čase od 10:00 do 22:00 hodin nezapůjčil tyto záznamy v náležité
technické kvalitě. Záznamy měly nízké obrazové rozlišení a sníženou kvalitu zvuku. Pro
zvuk bylo použito wma stereo 64 kbit/s (nesplňuje parametry zvuku datový tok alespoň
128 kbit/s ). Rozlišení obrazu bylo 360 x 288 bodů (nesplňuje rozlišení obrazu nejméně
720 x 576 bodů), obraz je deformovaný, neboť je označen pro poměr stran 5:4, přičemž
skutečný poměr stran je 16:9 (nesplňuje parametry, obraz je deformovaný).
10-0-0
53. 2016/862/LOJ/Hud: Hudební televize, s.r.o.; Retro Music Television/23.5.2016/17:0018:00 - překročení reklamního limitu
- Rada se seznámila s reakcí provozovatele Hudební televize, s. r. o. doručenou Radě
dne 30.9.2016 na upozornění č.j. RRTV/2876/2016-LOJ na porušení § 50 odst. 2 zákona
č. 231/2001 Sb., podle něhož čas vyhrazený reklamě a teleshoppingovým šotům v
televizním vysílání nesmí přesáhnout v průběhu jedné vysílací hodiny 12 minut, tj. 720
sekund, kterého se provozovatel dopustil tím, že ve vysílání programu Retro Music
Television dne 23. května 2016 v časovém úseku 17:00-18:00 hodin odvysílal 792 sekund
reklamy, a tím o 1 minutu a 12 sekund (tj. 72s) překročil přípustnou délku času, který
může být v jedné hodině vyhrazen reklamě a teleshoppingu.
11-0-0
54. 2016/780/LOJ/TV : TV MORAVA, s.r.o.; TV MORAVA/8.7.2016/19:07:45 a 19:36:28 překročení hlasitosti
- Rada se seznámila s reakcí provozovatele TV MORAVA, s.r.o., č.j. RRTV/7122/2016P na upozornění č.j. RRTV/2571/2016-LOJ na porušení § 49 odst. 3 zákona č. 231/2001
Sb., podle něhož hladina hlasitosti vysílání reklamy, teleshoppingu a označení sponzora
musí být v souladu s technickou specifikací danou vyhláškou č. 122/2013 Sb., podle
jejíhož § 2 odst. 2 písm. a) hladina hlasitosti vysílání reklamy, teleshoppingu a označení
sponzora musí odpovídat normované úrovni -23 LUFS s tolerancí +/- 1,0 LU, neboť
provozovatel dne 8. července 2016 na programu TV MORAVA v časovém rozmezí 19:00
– 20:00 hodin odvysílal blok reklamních spotů zařazený do vysílání od 19:07:45 hodin o
hladině hlasitosti -20,2 LUFS a blok reklamních spotů zařazený do vysílání od 19:36:28
hodin o hladině hlasitosti -20,2 LUFS.
11-0-0
55.
2016/703/LOJ/AMC:
AMC
Networks
Central
Europe
s.r.o.;
SPORT2/29.5.2016/16:18:45 - 16:19:09 hodin/typ obchodního sdělení - reakce na
upozornění
- Rada se seznámila s reakcí provozovatele AMC Networks Central Europe s.r.o. na
upozornění, č.j. RRTV/2878/2016-LOJ, na porušení ustanovení § 49 odst. 1 písm. a)
zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 29. května 2016 v čase 16:18:45
až 16:19:09 hod. na programu SPORT2 odvysílal obchodní sdělení, prezentované jako
označení sponzora “MOL“, které obsahovalo přímou pobídku ke konzumaci služeb
sponzora („Zastavte se“), čímž naplnilo definiční znaky reklamy. Tato reklama nebyla ve
vysílání rozeznatelná a nebyla zřetelně zvukově, obrazově nebo zvukově-obrazově nebo
prostorovými prostředky oddělena od ostatních částí vysílání.
10-0-0
56. 2016/581/PIM/Gro: Gronský Roman; Českokrumlovská televize CKTV/13.-14.3.2016/
nečitelnost záznamu- neoddělení reklamního bloku/ reakce na upozornění

- Rada se seznámila s reakcí provozovatele Mgr. Romana Gronského, IČ: 62505882,
bytem Březí 30, Kamenný Újezd, 37007 České Budějovice 1, na uložené upozornění na
porušení ustanovení § 49 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil
tím, že ve dnech 13.–14. března 2016 vysílal programovou smyčku programu
Českokrumlovská televize CKTV se závěrečným blokem reklamy, který nebyl na svém
konci nijak zřetelně oddělen od ostatních částí vysílání.
11-0-0
57. 2016/583/PIM/Gro: Gronský Roman; Českokrumlovská televize CKTV/13.-14.3.2016/
chybějící údaje o provozovateli/ reakce na upozornění
- Rada se seznámila s reakcí provozovatele Mgr. Romana Gronského, IČ: 62505882,
bytem Březí 30, Kamenný Újezd, 37007 České Budějovice 1, na uložené upozornění na
porušení ustanovení § 32 odst. 7 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil
tím, že neumožňuje divákům snadný, přímý a trvalý přístup k základním údajům o
provozovateli televizního vysílání (držiteli licence), jimiž jsou podle § 32 odst. 7 písm. a)
zákona č. 231/2001 Sb. název nebo jméno a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, a v
případě fyzické osoby adresa bydliště.
11-0-0
58. 2016/706/RUD/Bid: Bidvest Opava s.r.o.; Pegas Premium Caramel/NOVA/3.6.2016/od
10:15:10 hodin
- Rada se seznámila s posouzením složení výrobku Pegas Preminum Caramel
provedené Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí.
11-0-0
59.
2014/2/had/TER:
TEREZIA
COMPANY
s.r.o.;
TEREZIA
COMPANY
s.r.o./reklama/HLÍVA ÚSTŘIČNÁ + LAKTOBACILY/ŠLÁGR TV/23.9.2013/10:00:34 hod.200 000 Kč- rozhodnutí Městského soudu v Praze
- Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze 11A 88/2014 – 27, ze dne
13. září 2016, kterým byla zamítnuta žaloba proti rozhodnutí Rady sp.zn./Ident:
2014/2/had/TER, jímž byla společnosti TEREZIA COMPANY s.r.o. uložena pokuta 200
000 Kč za porušení § 5d odst. 2 písm. d) zákona č. 40/1995 Sb., kterého se dopustila
zadáním obchodního sdělení „Hlíva ústřičná + lactobacily“, odvysílaného dne 23. října
2013 v 10:00:34 hodin na programu ŠLÁGR TV.
11-0-0
60. 2016/920/chr/Sez: Seznam.cz, a.s.; zápis do Evidence/Seznam Zprávy
- 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 Seznam.cz,
a.s., ze dne 20. září 2016, doručeného Radě dne 20. září 2016, toto potvrzení:
Poskytovatel Seznam.cz, a.s., IČ: 261 68 685, se sídlem v Praze 5, Radlická 3294/10,
PSČ 150 00, byl dne 25. října 2016 zapsán do Evidence poskytovatelů audiovizuálních
mediálních služeb na vyžádání ve smyslu ustanovení § 5 zákona č. 132/2010 Sb., o
audiovizuálních mediálních službách na vyžádání; audiovizuální mediální služba na
vyžádání je poskytována ode dne 4. října 2016 pod názvem Seznam Zprávy, umístěná
na internetové adrese www.seznam.cz/zpravy.
11-0-0
61. 2016/860/chr/Str: Strakonická televize, s.r.o.; Analýzy obsahu služby Strakonická
televize
- Rada se seznámila s analýzou audiovizuální mediální služby na vyžádání Strakonická
televize poskytované společností Strakonická televize, s. r. o.
11-0-0

- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané
ustanovením § 4 odst. 1 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách
na vyžádání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 132/2010 Sb.), v platném znění,
a na základě § 137 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá poskytovatele
audiovizuální mediální služby na vyžádání Strakonická televize, umístěné na internetové
adrese www.tv.strakonice.eu, společnost Strakonická televize, s. r. o., IČ 26076357, se
sídlem Strakonice, Mírová 831, PSČ 38601, o podání vysvětlení, jakým způsobem plní
povinnost dle § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 132/2010 Sb., tj. povinnost umožnit příjemcům
služby snadný, přímý a trvalý přístup k informaci o tom, že orgánem dohledu nad
poskytováním audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání je Rada. Rada stanovuje
lhůtu k podání vysvětlení 20 dní ode dne doručení výzvy.
10-0-0
62. 2016/735/KRO/PRA: PRAHA TV s.r.o.; Analýza služby PRAHA TV/ obchodní vztah s
"Šťastná země" a "TICKETSTREAM"/ po vysvětlení
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením poskytovatele PRAHA TV s.r.o., IČ
25830937, sídlem Praha, Vinohradská 1597/174, PSČ 13000, v jakém obchodním vztahu
je se subjektem Šťastná země a prodejcem vstupenek TICKETSTREAM s.r.o. v
souvislosti s pořadem Relax po Česku, umístěném dne 2. srpna 2016 do audiovizuální
mediální služby na vyžádání PRAHA TV.
11-0-0
63. 2016/919/chr/UPC: UPC Česká republika, s.r.o.; Analýza služby videotéka My Prime
- Rada se seznámila s analýzou audiovizuální mediální služby na vyžádání videotéka My
Prime poskytované UPC Česká republika, s.r.o.
9-0-0
64. 2016/848/PIM/HBO: HBO Europe s.r.o.; HBO GO Serbia/zveřejnění povinných
informací/ po vysvětlení
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením poskytovatele audiovizuální mediální
služby na vyžádání HBO GO Serbia společnosti HBO Europe s.r.o, IČ 61466786, se
sídlem Praha 7, Jankovcova 1037/49, PSČ 170 00, jakým způsobem naplňuje povinnost
dle ustanovení § 6 odst. 1 písm. a), b), c) zákona č. 132/2010 Sb., které ukládá
poskytovateli povinnost umožnit příjemcům služby snadný, přímý a trvalý přístup alespoň
k základním údajům o poskytovateli audiovizuální mediální služby na vyžádání, jimiž jsou
název nebo jméno a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, adresa sídla v případě právnické
osoby nebo bydliště v případě fyzické osoby a u zahraniční osoby rovněž adresa podniku
nebo organizační složky na území České republiky, byly-li zřízeny, k údajům, které
umožňují rychlé, přímé a účinné navázání kontaktu s poskytovatelem audiovizuální
mediální služby na vyžádání, zejména k poštovní adrese pro doručování, telefonnímu
číslu, popřípadě k adrese pro doručování elektronické pošty, a informaci o tom, že
orgánem dohledu nad poskytováním audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání je
Rada.
11-0-0
65. 2016/849/PIM/HBO: HBO Europe s.r.o.; HBO GO Serbia/obsah rubriky "Za odrasle"/
ochrana dětí a mladistvých/ po vysvětlení
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením poskytovatele audiovizuální mediální
služby na vyžádání HBO GO Serbia společnosti HBO Europe s.r.o, IČ 61466786, se
sídlem Praha 7, Jankovcova 1037/49, PSČ 170 00, jakým způsobem naplňuje povinnost
danou ustanovením § 6 odst. 3 zákona č. 132/2010 Sb. ve vztahu k obsahu rubriky „Za
odrasle“.
11-0-0
66. 2016/888/PIM/Sez: Seznam.cz, a.s.; MIXER.CZ/ukončení poskytování

- Rada bere na vědomí ukončení poskytování audiovizuální mediální služby na vyžádání
MIXER.CZ dostupné na adrese www.mixer.cz společností Seznam.cz, a.s., IČ: 261 68
685, se sídlem Radlická 3294/10, PSČ 150 00.
11-0-0
67. 2016/909/KOD/Rad: Přehled odpovědí poskytnutých podle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím
- Rada se seznámila s přehledem odpovědí poskytnutých podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím.
11-0-0
68. 2016/911/ZAH/Nes: Nespecifikován .; Konference v Telči
- Rada bere na vědomí informaci o pořádání konference v Telči v termínu 15. - 16.
listopadu 2016.
11-0-0
69. 2016/557/SPM/Kan: MEDIA BOHEMIA a.s. / Fajn rádio; Soutěž "Fajn lyžák" seznámení s žádostí veřejné ochránkyně práv
- Rada se seznámila s žádostí (č.j. 7701/2016) veřejné ochránkyně práv o zaslání reakce
provozovatele MEDIA BOHEMIA a.s. na upozornění na porušení zákona ze dne 21.
června 2016 (č.j. 1959/2016-SPM) a schvaluje návrh odpovědi.
11-0-0
ověřovatel:
P. Bartoš

