Zápis z 19. zasedání 2019, konaného dne 19. 11. 2019
Přítomni: Bezouška, Jakl, Jaklová, Jehlička, Kasalová, Krejčí, Nastoupilová, Novák, Mencl,
Petrov, Poledníček
Omluveni: Šincl, Zvěřinová
Ověřovatel: Malach

1. RRTV/2019/790/bla: Schválení programu 19. zasedání 2019
- Rada schvaluje program ve znění projednaných změn
10-0-0
2. RRTV/2019/341/zab: Licenční řízení/RV/Náchod 99,7 MHz / 100 W - rozhodnutí
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané
ustanovením § 5 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), podle
ustanovení § 12 - 19 zákona č. 231/2001 Sb. a podle ustanovení § 67 - 69 zákona č.
500/2004 Sb., správního řádu, vydala dne 5. dubna 2016 toto rozhodnutí: Rada uděluje
společnosti MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 26765586, se sídlem Bělehradská 299/132,
Vinohrady, 120 00 Praha 2, podle § 18 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k provozování
rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů se souborem technických
parametrů Náchod 3 99,7 MHz / 100 W, souřadnice WGS84: 16 10 02 / 50 24 55, pro
program Rock Radio do 10. října 2025.
11-0-0
3. RRTV/2019/698/str: MEDIA BOHEMIA, a.s./Rádio BLANÍK/RV/prodloužení licence
(sp. zn. 2013/975/zab, č.j. zab/3393/2014 ze dne 16.9.2014) - rozhodnutí
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) podle ustanovení § 5 písm.
b) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání (dále jen
„zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004
Sb. správního řádu, vydává toto rozhodnutí: Rada podle ustanovení § 12 odst. 8 zákona
č. 231/2001 Sb. prodlužuje provozovateli MEDIA BOHEMIA, a.s., IČ: 267 65 586, se
sídlem Bělehradská 299/132, PSČ 120 00 Praha, dobu platnosti licence udělené
rozhodnutím Rady sp. zn. 2013/975/zab, č.j. zab/3393/2014 ze dne 16.9.2014 k
rozhlasovému vysílání programu Rádio BLANÍK prostřednictvím vysílačů na kmitočtu
Jablonec nad Nisou 92,7 MHz / 0,1 kW do 10. října 2025.
10-0-0
4. RRTV/2019/723/str: JUKE BOX, s.r.o./Radio Čas Rock/RV/prodloužení licence (sp.
zn. 2013/968/zab, č.j. zab/2921/2014 ze dne 22.7.2014) - rozhodnutí
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) podle ustanovení § 5 písm.
b) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání (dále jen
„zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004
Sb. správního řádu, vydává toto rozhodnutí: Rada podle ustanovení § 12 odst. 8 zákona
č. 231/2001 Sb. prodlužuje provozovateli JUKE BOX, spol. s.r.o., IČ: 253 96 676, se
sídlem Karla Svobody 130/95, PSČ 725 27 Ostrava, dobu platnosti licence udělené
rozhodnutím Rady sp. zn. 2013/968/zab, č.j. zab/2921/2014 ze dne 22.7.2014 k
rozhlasovému vysílání programu Radio Čas Rock prostřednictvím vysílačů na kmitočtu
Bruntál 88,9 MHz / 0,1 kW do 10. října 2025.
11-0-0

5. RRTV/2019/714/str: AZ Media, a.s./ROCK MAX/RV/prodloužení licence (sp. zn.
2014/4/zab, č.j. STR/3367/2014 ze dne 19.8.2014) - rozhodnutí
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) podle ustanovení § 5 písm.
b) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání (dále jen
„zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004
Sb. správního řádu, vydává toto rozhodnutí: Rada podle ustanovení § 12 odst. 8 zákona
č. 231/2001 Sb. prodlužuje provozovateli AZ Media a.s, IČ: 256 48 837, se sídlem
Palackého třída 908/119, PSČ 612 00 Brno, dobu platnosti licence udělené rozhodnutím
Rady sp. zn. 2014/4/zab, č.j. STR/3367/2014 ze dne 19.8.2014 k rozhlasovému vysílání
programu ROCK MAX prostřednictvím vysílačů na kmitočtu Břeclav 99,6 MHz / 0,1 kW
do 10. října 2025.
11-0-0
6. RRTV/2019/768/hak: Radio Contact Liberec, spol. s r.o ., Radio Contact Liberec,
pondělí 14.10. 2019, 00:00 - 24:00 hodin, analýza
- Rada se seznámila s analýzou programu Radio Contact Liberec, provozovatele Radio
Contact Liberec, spol. s r.o ., z pondělí 14. 10. 2019 od 00:00 do 24:00 hodin a
shledala, že vysílání bylo v souladu se zákonem o rozhlasovém a televizním vysílání a v
souladu s platnými licenčními podmínkami.
11-0-0
7. RRTV/2019/769/hak: RADIO UNITED BROADCASTING, s.r.o. , KISS, úterý 17.9. 2019,
00:00-24:00 hodin, analýza
- Rada se seznámila s analýzou programu KISS provozovatele RADIO UNITED
BROADCASTING, s.r.o. z úterý 17.9. 2019 od 00:00 do 24:00 hodin a shledala, že
vysílání bylo v souladu se zákonem o rozhlasovém a televizním vysílání a v souladu s
platnými licenčními podmínkami.
11-0-0
8. RRTV/2019/767/blu: Různí provozovatelé/rozhlasové vysílání; analýza obchodních
sdělení na potraviny, doplňky stravy, léky a na loterie a jiné podobné hry/zasedání
19/2019
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s analýzami obchodních
sdělení odvysílaných provozovateli MEDIA BOHEMIA a.s. (program Hitrádio Orion;
Jeseník 88,1 MHz) dne 7 listopadu 2019, Rádio Student, s.r.o. (program Free Rádio;
Brno-Kohoutovice 107,0 MHz) dne 7. listopadu 2019, RADIO UNITED
BROADCASTING s.r.o. (program COUNTRY RADIO; Praha 89,5 MHz) dne 7. listopadu
2019, EVROPA 2, spol. s r.o. (program EVROPA 2; Liberec 88,1 MHz) dne 7. listopadu
2019, RADIO IBUR s.r.o. (program RADIO RUBI; Zlín 105,4 MHz) dne 7. listopadu
2019 a MEDIA BOHEMIA a.s. (program Hitrádio Černá Hora, Trutnov 105,3 MHz) dne
7. listopadu 2019.
11-0-0
9. RRTV/2019/675/smu: Emporia Style s.r.o. / KLENOT TV / TV / vysílače / řízení o
udělení licence / rozhodnutí
- Rada uděluje společnosti Emporia Style s.r.o., IČ: 08122458, se sídlem: Palackého
70, 252 29 Dobřichovice, dle ustanovení § 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci k
provozování celoplošného zemského digitálního televizního vysílání, šířeného
prostřednictvím vysílačů na 12 let; označení (název) programu: KLENOT TV; základní
programová specifikace: Teleshoppingová a reklamní televize; časový rozsah vysílání:
24 hodin denně; územní rozsah vysílání: Česká republika; hlavní jazyk vysílání: český
jazyk; v rozsahu dle žádosti doručené dne 29. září 2019 pod č.j. RRTV/11291/2019-vra
a jejího doplnění č.j. RRTV/11616/2019-vra a č.j. RRTV/11700/2019-vra.
11-0-0

10. RRTV/2019/674/smu: Emporia Style s.r.o. / KLENOT TV / TV / družice / řízení o
udělení licence / rozhodnutí
- Rada uděluje společnosti Emporia Style s.r.o., IČ: 08122458, se sídlem: Palackého
70, 252 29 Dobřichovice, dle ustanovení § 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci k
provozování televizního vysílání, šířeného prostřednictvím družice na 12 let; označení
(název) programu: KLENOT TV; základní programová specifikace: Teleshoppingová a
reklamní televize; časový rozsah vysílání: 24 hodin denně; výčet států, na jejichž území
má být vysílání zcela nebo převážně směrováno: Česká republika, Slovenská republika;
hlavní jazyk vysílání: český jazyk; v rozsahu dle žádosti doručené dne 29. září 2019 pod
č.j. RRTV/11290/2019-vra a jejího doplnění č.j. RRTV/11615/2019-vra a č.j.
RRTV/11701/2019-vra.
11-0-0
- Rada informuje regulační orgán členského státu Evropské unie, a to Slovenské
republiky, na jejíž území bude televizní vysílání zcela nebo převážně směrováno, o
udělení licence společnosti Emporia Style s.r.o., IČ: 08122458, se sídlem: Palackého
70, 252 29 Dobřichovice, k televiznímu vysílání programu KLENOT TV, šířeného
prostřednictvím družice se základní programovou specifikací: Teleshoppingová a
reklamní televize.
11-0-0
11. RRTV/2019/772/fia: TV Nova s.r.o. /TV /Nova Cinema /družice /zánik platnosti
licence – oznámení
- Rada konstatuje, že provozovateli TV Nova s.r.o., IČ: 458 00 456, se sídlem Praha 5,
Kříženeckého nám. 1078/5, PSČ 15200, zanikla dne 15. listopadu 2019, dle § 24, písm.
a) zákona č. 231/2001 Sb., licence k provozování televizního vysílání programu Nova
Cinema, šířeného prostřednictvím družice, udělená rozhodnutím, sp. zn.:
2007/790/zem/CET, č.j.: zem/9213/07, ze dne 23. října 2007, dle oznámení ze dne 7.
listopadu 2019, č.j.: RRTV/12939/2019-vac. O této skutečnosti Rada dle § 154 a násl.,
zákona č. 500/2004 Sb., vydává osvědčení.
11-0-0
12. RRTV/2019/761/zem: DWP s.r.o. / TV / TV REGIO / kabelové systémy / změna
územního rozsahu vysílání a licenčních podmínek / předchozí souhlas
- Rada uděluje provozovateli, společnosti DWP s.r.o., IČ 276 08 883, se sídlem U
libeňského pivovaru 2442/6, Libeň, 180 00 Praha 8, souhlas podle § 21 odst. 1 písm. c)
a d) zákona č. 231/2001 Sb., se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci, č.j.
RRTV/1265/2015-zem, spis. zn.: 2015/220/zem/DWP, ze dne 24. března 2015,
spočívající ve změně územního rozsahu vysílání a licenčních podmínek, v rozsahu dle
žádosti ze dne 4. listopadu 2019, č.j. RRTV/12833/2019-vra.
11-0-0
13. RRTV/2019/744/fia: MTV NETWORKS s.r.o. /TV /Nick Jr. Peppa /družice /změna
označení názvu programu - předchozí souhlas
- Rada uděluje provozovateli, společnosti MTV NETWORKS 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. Peppa na Nick Jr. PAW Patrol od 1.
prosince 2019 a změně označení názvu programu z Nick Jr. PAW Patrol na Nick Jr.
Too od 6. ledna 2020, dle žádosti ze dne 31. října 2019, č.j.: RRTV/12757/2019-vra.
11-0-0

14. RRTV/2019/746/zem: PRAHA TV s.r.o. / TV / PRAHA TV / ZPS / zánik platnosti
licence / žádost o ukončení vysílání
- Rada bere na vědomí, že provozovateli PRAHA TV s.r.o., IČ 25830937, se sídlem
Vinohradská 1597/174, 130 00 Praha 3, zanikla dne 1. listopadu 2019 podle § 24 písm.
f) zákona č. 231/2001 Sb., licence k provozování televizního vysílání programu PRAHA
TV šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových systémů na základě licence, č.j.
RRTV/7566/smu, spis. zn.: RRTV/2019/348/smu, ze dne 4. června 2019, na základě
žádosti doručené dne 1. listopadu 2019, pod č.j. RRTV/12775/2019-vra. O této
skutečnosti vydává Rada osvědčení dle § 154 a násl. zákona č. 500/2004 Sb.
11-0-0
15. RRTV/2019/734/smu: PRAHA TV s.r.o. / TV / PRAHA TV / vysílače, ZPS / změna
licence / žádost o předchozí souhlas s převodem OP a změnou spol. smlouvy /
zpětvzetí žádosti
- Rada zastavuje správní řízení vedené o žádosti provozovatele PRAHA TV s.r.o., IČ:
25830937, se sídlem: Vinohradská 1597/174, Vinohrady, 130 00 Praha 3, o udělení
předchozího souhlasu se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci sp. zn.
2014/641/zem/IMP, č.j. zem/2292/2014 ze dne 1. července 2014 , podle ustanovení §
21 odst. 1 písm. e) a 21 odst. 7 zákona č. 231/2001 Sb., a to: a) s převodem celého
obchodního podílu ve výši 34 % (slovy: třicet čtyři procent ) s vkladem 34 000,- Kč
(slovy: třicet čtyři tisíc korun českých) společníka OUR MEDIA a.s., IČ: 288 76 890, 00,
se sídlem Praha 3, Vinohradská 1597/174, PSČ 130 na třetí osobu, nového společníka
společnost BigBoard Praha, a.s., IČ: 242 26 491, se sídlem: Na strži 2097/63, Krč, 140
00 Praha 4; b) se změnou společenské smlouvy v části týkající se počtu jednatelů a
způsobu jejich jednání jménem společnosti, neboť žadatel vzal svoji žádost podáním č.j.
RRTV/12730/2015-vra doručeným dne 31. října 2019, zpět.
11-0-0
16. RRTV/2019/750/smu: PRAHA TV s.r.o. / PRAHA TV / TV vysílače / žádost o
předchozí souhlas s převodem OP a změny spol. smlouvy
- Rada uděluje provozovateli PRAHA TV s.r.o., IČ: 25830937, se sídlem: Vinohradská
1597/174, Vinohrady, 130 00, Praha 3, souhlas se změnou skutečností uvedených v
žádosti o licenci sp. zn. 2014/641/zem/IMP, č.j. zem/2292/2014 ze dne 1. července
2014 , podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. e) a 21 odst. 7 zákona č. 231/2001 Sb., a to:
a) s převodem celého obchodního podílu ve výši 34 % (slovy: třicet čtyři procent ) s
vkladem 34 000,- Kč (slovy: třicet čtyři tisíc korun českých) společníka OUR MEDIA
a.s., IČ: 288 76 890, 00, se sídlem Praha 3, Vinohradská 1597/174, PSČ 130 na třetí
osobu, nového společníka společnost BigBoard Praha, a.s., IČ: 242 26 491, se sídlem:
Na strži 2097/63, Krč, 140 00 Praha 4; b) se změnou společenské smlouvy ze dne 16.
6. 2014, ve znění změn ze dne 23. 3. 2016, ve znění dle žádosti doručené dne 31. října
2019 pod č.j. RRTV/12731/2019-vra a č.j. RRTV/20729/2019-vra.
11-0-0
17. RRTV/2019/684/rap: Lounge and Live TV, s.r.o./ Lounge TV/ TV - družice/
neoprávněné vysílání prostřednictvím ZPS, neoznámení zahájení vysílání
- Rada zastavuje podle § 66 odst. 1, písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., řízení o žádosti
provozovatele televizního vysílání Lounge and Live TV, s.r.o., IČ 07389698, se sídlem:
Příkop 838/6, Zábrdovice, 602 00 Brno, doručenou dne 4. listopadu 2019, č.j.
RRTV/12815/2019-vra, o rozšíření licence o vysílání prostřednictvím zvláštních
přenosových systémů, neboť byla podána žádost zjevně právně nepřípustná.
11-0-0
- Rada zahajuje s právnickou osobou Lounge and Live TV, s.r.o., IČ 07389698, se
sídlem: Příkop 838/6, Zábrdovice, 602 00 Brno, dle § 78 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb.
zákona o přestupcích a řízeních o nich, řízení z moci úřední o přestupku dle § 60 odst.
4 písm. c.) zákona č. 231/2001 Sb., spočívajícím ve vysílání televizního programu

Lounge TV prostřednictvím zvláštních přenosových systémů na webových stránkách
www.loungetv.cz bez potřebného oprávnění dle zákona č. 231/2001 Sb. a to v období
od října 2019 do současnosti.
11-0-0
18. RRTV/2019/592/zem: TV FASHION s.r.o. / TV / FASHION TV (Czech & Slovak) /
možné neoprávněné vysílání prostřednictvím ZPS - internetu (YouTube) / po podání
vysvětlení
- Rada se seznámila s podáním vysvětlení společnosti TV FASHION s.r.o., IČ 018 97
845, se sídlem Thámova 166/18, Karlín, 186 00 Praha 8, ze dne 29. září 2019, čj.
RRTV/11223/2019-vra, ve věci možného neoprávněného provozování televizního
vysílání programu FASHION TV (Czech & Slovak) prostřednictvím videoserveru
YouTube (zvláštních přenosových systémů - internetu), a to že vysílání televizního
programu FASHION TV (Czech & Slovak) provozuje v souladu s udělenou licencí
výhradně prostřednictvím družice a kabelových systémů a neprovozuje vysílání
programu FASHION TV (Czech & Slovak) na videoserveru YouTube.
11-0-0
- Rada informuje společnost TV FASHION s.r.o., IČ 018 97 845, se sídlem Thámova
166/18, Karlín, 186 00 Praha 8, že do působnosti Rady dle zákona č. 231/2001 Sb.,
nepatří otázky ochrany práv k obchodní firmě.
11-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání žádá o spolupráci Radu pre vysielanie a
retransmisiu, Palisády 36, 811 06 Bratislava, Slovenská republika, ve věci šíření obsahu
televizního programu FASHION TV (Czech & Slovak) provozovatele televizního vysílání
prostřednictvím družice a kabelových systémů, společnosti TV FASHION s.r.o., IČ 018
97 845, se sídlem Thámova 166/18, Karlín, 186 00 Praha 8, a to na videoserveru
YouTube https://www.youtube.com/channel/UCo4 k7esnYb2ZGJMtYj-7Dw, neboť
uvedená služba je uskutečňována pravděpodobně slovenským subjektem.
11-0-0
19. RRTV/2019/747/fia: Různí provozovatelé televizního a převzatého vysílání /přehled
doručených oznámení - Rada se seznámila se 3 oznámeními
- Rada se seznámila s oznámením provozovatele RTM plus s.r.o., IČ: 035 08 820,
doručeným Radě dne 1. listopadu 2019, pod č.j. RRTV/12780/2019-vra, spočívajícím v
zahájení vysílání programu Hunter TV dne 3. listopadu 2019 (licence, č.j.:
RRTV/9922/2019-fia, ze dne 13. srpna 2019), šířeného prostřednictvím dálkového
přístupu - internetu na www.huntertv.cz.
11-0-0
- Rada se seznámila s oznámením provozovatele Lounge and Live TV, s.r.o., IČ: 073
89 698, doručeným Radě dne 4. listopadu 2019, pod č.j. RRTV/12814/2019-vra,
spočívajícím v zahájení vysílání programu Lounge TV dne 1. srpna 2019 (licence, č.j.:
RRTV/2238/2019-rap, ze dne 8. února 2019), šířeného prostřednictvím družice.
11-0-0
- Rada se seznámila s oznámením provozovatele TV Nova s.r.o., IČ: 458 00 456,
doručeným Radě dne 7. listopadu 2019, pod č.j. RRTV/12939/2019-vac, spočívajícím v
zahájení vysílání programu Nova Cinema dne 16. listopadu 2019 (licence, č.j.:
RRTV/11474/2019-fia, ze dne 1. října 2019), šířeného prostřednictvím družice.
10-0-0
20. RRTV/2019/781/koz: ERGA Workshop 27. září 2019 - The future of media regulation
- zpráva
- Rada se seznámila se zprávou z ERGA Workshopu o budoucnosti mediální regulace
v EU a odpovědnosti videoplatforem, který se konal dne 27. září 2019 v Bruselu
11-0-0

21. RRTV/2019/745/poj: Různí provozovatelé / Souhrn podání 19/2019 rozhlas
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila se stížností č. j.
RRTV/12377/2019-vra ohledně údajné nevyváženosti pořadů na programu Radio plus,
tj. patrně Český rozhlas Plus. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila se
stížností č. j. RRTV/12383/2019-vac ohledně požadavku na zjištění, zda byl skartován
pořad Máte rádi Bacha?. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila se
stížností č. j. RRTV/12389/2019-vac ohledně údajně nevhodné „propagace LGBT“ na
programu Český rozhlas Dvojka. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila
se stížností č. j. RRTV/12725/2019-vra ohledně údajné jednostrannosti a nevyváženosti
dílu pořadu Zaostřeno na vysílaného dne 30. 10. od 14:33 hod. na programu Český
rozhlas Plus.
11-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání coby ústřední správní úřad v rámci své
kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č.
231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č.
250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ohledně
údajné nevyváženosti pořadů na programu Radio plus, tj. patrně Český rozhlas Plus (č.
j. RRTV/12377/2019-vra), že věc odkládá.
11-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání coby ústřední správní úřad v rámci své
kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č.
231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č.
250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ohledně
požadavku na zjištění, zda byl skartován pořad Máte rádi Bacha? (č. j.
RRTV/12383/2019-vac), že věc odkládá.
11-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání coby ústřední správní úřad v rámci své
kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č.
231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č.
250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ohledně
údajně nevhodné „propagace LGBT“ na programu Český rozhlas Dvojka (č. j.
RRTV/12389/2019-vac), že věc odkládá.
9-1-1
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání coby ústřední správní úřad v rámci své
kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č.
231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č.
250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ohledně
údajné jednostrannosti a nevyváženosti dílu pořadu Zaostřeno na vysílaného dne 30.
10. od 14:33 hod. na programu Český rozhlas Plus. (č. j. RRTV/12725/2019-vra), že věc
odkládá.
10-1-0
22. RRTV/2019/735/jam: Souhrn podání AO 19/2019 (18 podnětů)
- Rada se seznámila s následujícími podáními k obsahu televizních programů
doručenými v období od 25. října do 8. listopadu 2019 (18 podání): Barrandov Televizní
Studio a.s. / Televize Barrandov - Čechovi (3), 4. 11. 2019 od 20:10 hod.; ČESKÁ
TELEVIZE / ČT1 - Princip slasti (4/10), 4. 11. 2019 od 20:05 hod.; ČESKÁ TELEVIZE /
ČT24 - podprahová reklama, 4. 11. 2019 mezi 13-14:00 hod.; FTV Prima spol. s r.o. /
Prima - reklama Hoverboard, Hecht, 3. 11. 2019 od 11:51 hod.; TV Nova s.r.o. / NOVA -

Televizní noviny, reportáž Někteří majitelé odmítají povinné očkování psů, 26. 10. 2019
od 19:30 hod.; ČESKÁ TELEVIZE / ČT1 - Události, reportáž Česká obchodní inspekce
řeší reklamace, 26. 10. 2019 od 19:00 hod.; ČESKÁ TELEVIZE - nespecifikovaná
stížnost; ČESKÁ TELEVIZE / ČT24 - 90 ČT24, rozhovor Odchod Roberta Šlachty z
funkce, 18. 9. 2019 od 20:00 hod.; ČESKÁ TELEVIZE / ČT2 - Po Hitlerovi (1. a 2. část),
13. 10. 2019 od 23:20 hod. a 20. 10. 2019 od 23:25 hod.; Barrandov Televizní Studio
a.s. / BARRANDOV KRIMI - Zákon a pořádek, 31. 10. 2019 od 17:00 hod. a 17:55 hod.;
FTV Prima, spol. s r.o. / Prima MAX - reklama Alza.cz, 7. 11. 2019 od 21:12 hod.;
ČESKÁ TELEVIZE / ČT1 - Máte slovo s M. Jílkovou, 24. 10. 2019 od 21:50 hod.;
ČESKÁ TELEVIZE / ČT1 - Máte slovo s M. Jílkovou; ČESKÁ TELEVIZE - web ČT24 a
Twitter; Wobenzym - reklamy z ledna až prosince 2018; Barrandov Televizní Studio a.s.
/ Televize Barrandov - Rychlá výhra, podvodné chování, 31. 10. 2019 od 11:16 hod.
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 Praha 5, Kříženeckého náměstí 322/5, PSČ
15200, na porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. j) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se
dopustil tím, že dne 4. 11. 2019 od 20:10 hod. na programu Televize Barrandov
odvysílal pořad Čechovi (3), který obsahoval vulgarismy či nadávky „průserů“
(00:10:18); „děvku“ (00:15:47); „ty vole“ (00:16:48); „prdel“ (00:20:24); „píča“ (00:39:40,
00:39:44); „sračky“ (00:39:47), čímž porušil povinnost nezařazovat do programů pořady
a reklamy, které obsahují vulgarismy a nadávky, kromě uměleckých děl, v nichž je to z
hlediska líčeného kontextu nutné; taková díla je však možné vysílat pouze v době od
22:00 do 06:00 druhého dne. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení
upozornění.
10-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své působnosti
dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen
„zákon č. 231/2001 Sb.“), v platném znění, upozorňuje provozovatele ČESKÁ
TELEVIZE, IČ 00027383, sídlem Na hřebenech II 1132/4, Praha 4, PSČ 14700, na
porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. j) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil
tím, že dne 4. 11. 2019 od 20:05 hod. na programu ČT1 odvysílal pořad Princip slasti
(4/10), který obsahoval vulgarismy či nadávky „šukáš“ (00:02:56); „hajzla“ (00:05:14);
„jeblo“ (00:05:30); „kundičku“ (00:09:43); „parchant“ (00:19:10); „kurva“ (00:22:50,
00:38:47); „čuráka“ (00:32:53); „kundu“ (00:32:54); „seru“ (00:33:01); „pizdy“ (00:33:07);
„děvka“ (00:36:54, 0:36:57); „posraném“ (00:37:34), čímž porušil povinnost nezařazovat
do programů pořady a reklamy, které obsahují vulgarismy a nadávky, kromě
uměleckých děl, v nichž je to z hlediska líčeného kontextu nutné; taková díla je však
možné vysílat pouze v době od 22:00 do 06:00 druhého dne. Rada stanovuje lhůtu k
nápravě 7 dní ode dne doručení upozornění.
11-0-0
- 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 důvodu byla na programu ČT24 dne 4. 11. 2019 bez souvisejícího
kontextu uvedena fotografie/videozáběr poslance Ing. Jana Bartoška v čase 13:03 hod.
a 14:02 hod. v rámci reportáže o stávce učitelů a v čase 13:38 hod. v rámci rozhovoru o

suchu v České republice. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne
doručení této výzvy.
10-0-1
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) coby ústřední správní úřad
v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen
„zákon č. 231/2001 Sb.“), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a)
zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění,
ve věci možného přestupku spáchaného odvysíláním reklamy na hoverboardy
společnosti HECHT MOTORS s.r.o. dne 3. 11. 2019 od 11:51 hod. na programu Prima,
že věc odkládá.
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 TV Nova s.r.o., IČ:
45800456, sídlem: Kříženeckého nám. 1078/5, Praha 5, PSČ 152 00, o podání
vysvětlení, z jakých zdrojů v pořadu Televizní noviny (reportáž „Někteří majitelé odmítají
povinné očkování psů“) ze dne 26. 10. 2019 od 19:30 hod. na programu NOVA čerpal
informace k vyjádření, že psa, který pod kůží nemá čip, by veterinář neměl od roku 2020
naočkovat. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této
výzvy.
10-0-1
- 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 důvodu nebyl v reportáži „Česká obchodní
inspekce řeší reklamace“ v pořadu Události na programu ČT1 dne 26. 10. 2019 od
19:00 hod. přítomen žádný názor, byť obecný, prodejců, ačkoli se reportáž týká vztahu
spotřebitel - prodejce - Česká obchodní inspekce. 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“) 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.
9-0-1
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) coby ústřední správní úřad
v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen
„zákon č. 231/2001 Sb.“), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a)
zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění,
ve věci možného přestupku spáchaného odvysíláním rozhovoru „Odchod Roberta
Šlachty z funkce“ v pořadu 90 ČT24 dne 18. září 2019 od 20:00 hod. na programu
ČT24, že věc odkládá.
10-0-1

- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) coby ústřední správní úřad
v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen
„zákon č. 231/2001 Sb.“), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a)
zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění,
ve věci možného přestupku spáchaného odvysíláním dokumentů Po Hitlerovi (1. a 2.
část) dne 13. 10. 2019 od 23:20 hod. a 20. 10. 2019 od 23:25 hod. na programu ČT2,
že věc odkládá.
10-1-0
- 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 pořadů Zákon a pořádek: Útvar
pro zvláštní oběti V (12) od 17:00 hod. a Zákon a pořádek: Útvar pro zvláštní oběti V
(13) od 17:55 hod. dne 31. října 2019 na programu BARRANDOV KRIMI, 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 reklamy společnosti Alza.cz na
programu Prima MAX dne 7. 11. 2019 od 21:12 hod., že věc odkládá.
11-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) coby ústřední správní úřad
v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen
„zákon č. 231/2001 Sb.“), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a)
zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění,
ve věci možného přestupku spáchaného odvysíláním pořadu Máte slovo s M. Jílkovou
dne 24. 10. 2019 od 21:50 hod. na programu ČT1, že věc odkládá.
11-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) coby ústřední správní úřad
v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen
„zákon č. 231/2001 Sb.“), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a)
zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění,
ve věci možného přestupku spáchaného vysíláním pořadu Máte slovo s M. Jílkovou na
programu ČT1, 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 zveřejněním příspěvků na webu ČT24 a
Twitteru České televize o Petře Janákové, že věc odkládá.
10-0-1

- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v
rámci své kompetence dané ustanovením § 7 písm. a) zákona o regulaci reklamy,
rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o
odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku
spáchaného zadáním obchodního sdělení Wobenzym - verze 1, 2, 3 a 4, vysílaných v
období leden - prosinec 2018, že věc odkládá.
11-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) coby ústřední správní úřad
v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen
„zákon č. 231/2001 Sb.“), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a)
zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění,
ve věci možného přestupku spáchaného odvysíláním pořadu Rychlá výhra dne 31. 10.
2019 od 11:16 hod. na programu Televize Barrandov, že věc odkládá.
11-0-0
23. RRTV/2019/770/tic: ČESKÁ TELEVIZE / analýza kontinuálního záznamu vysílání
programu ČT :D ze dne 24. října 2019 v časovém úseku od 12:00 do 20:00 hodin
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s analýzou kontinuálního
záznamu vysílání programu ČT :D provozovatele ČESKÁ TELEVIZE ze dne 24. října
2019 v časovém úseku od 12:00 do 20:00 hodin.
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 Na hřebenech II 1132/4, Praha 4, PSČ 14700, o podání
vysvětlení, na základě jakých smluvních ujednání či jiných dohod byla do pořadu
Planeta Yó, odvysílaného dne 24. října 2019 od 16:10 hodin na programu ČT:D,
zařazena recenze počítačové hry Townsmen - A Kingdom Rebuilt. Rada stanovuje lhůtu
k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
11-0-0
24. RRTV/2019/771/tic: ČESKÁ TELEVIZE / analýza kontinuálního záznamu vysílání
programu ČT art ze dne 24. října 2019 v časovém úseku od 20:00 do 02:00 hodin
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s analýzou kontinuálního
záznamu vysílání programu ČT art provozovatele ČESKÁ TELEVIZE ze dne 24. října
2019 v časovém úseku od 20:00 do 02:00 hodin.
11-0-0
25. RRTV/2019/762/vez: Analýza kontinuálního záznamu vysílání programu NOVA ze
dne 3. října 2019 v časovém úseku od 8:00 do 23:00 hodin
- Rada se seznámila s analýzou kontinuálního úseku vysílání programu NOVA
provozovatele TV Nova s.r.o.. ze dne 3. října 2019 v čase 8:00-23:00 hodin.
11-0-0
26. RRTV/2019/763/vez: Analýza kontinuálního záznamu vysílání programu Nova +1 ze
dne 3. října 2019 v časovém úseku od 8:00 do 23:00 hodin
- Rada se seznámila s analýzou kontinuálního úseku vysílání programu Nova +1
provozovatele TV Nova s.r.o. ze dne 3. října 2019 v čase 8:00-23:00 hodin.
11-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 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 TV Nova s.r.o., IČ: 458 00 456, se sídlem Praha 5,
Kříženeckého nám. 1078/5, PSČ 152 00, o podání vysvětlení, z jakých důvodů nebyl
odvysílán na programu Nova +1 dne 3. října 2019 v čase od 16:55 hodin pořad Námořní
vyšetřovací služba a místo toho byla do vysílání zařazena znělka programu Nova +1,
čímž došlo k odklonění od licenčních podmínek programu Nova +1. Rada stanovuje
lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení výzvy
11-0-0
27. RRTV/2019/765/onz: Analýza kontinuálního úseku vysílání programu Prima,
17.10.2019, 12.00-24.00 hod, FTV Prima, spol. s r.o.
- Rada se seznámila s analýzou záznamu vysílání programu Prima provozovatele FTV
Prima, spol. s r.o. ze dne 17. 10. 2019 od 12:00 do 24:00 hod.
11-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své kompetence
dané § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního
vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“)
a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen
„zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele vysílání FTV Prima spol. s r.o., IČ:
48115908, sídlem: Na žertvách 132/24, Praha 8 - Libeň, PSČ 180 00, o podání
vysvětlení k pořadu Polední zprávy, který byl odvysílán 17. října 2019 od 12:17 hodin na
programu Prima, jaký produkt a za jakých podmínek byl umístěn v dotyčné relaci, která
byla označena symbolem PP. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne
doručení této výzvy.
11-0-0
28. RRTV/2019/751/chu: Analýza kontinuálního úseku vysílání programu JOJ Cinema
ze dne 4. října 2019
- Rada se seznámila s analýzou kontinuálního úseku vysílání programu JOJ Cinema
provozovatele DONEAL, s.r.o. ze dne 4. října 2019, v časovém úseku 10.00 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) 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 DONEAL, s.r.o.,
IČ 29135451, se sídlem Pobřežní 297/14, Praha 8, PSČ 186 00, na porušení
ustanovení § 49 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že
dne 4. října 2019 v 16:47 hodin na programu JOJ Cinema odvysílal reklamní spot Clavin
Collection, čímž porušil povinnost zajistit, aby obchodní sdělení týkající se erotických
služeb, erotických výrobků a humánních léčivých přípravků nebo doplňků stravy na
podporu sexuální výkonnosti nebyly zařazovány do vysílání v době od 06.00 hodin do
22.00 hodin. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení upozornění.
11-0-0
29. RRTV/2019/752/chu: Analýza kontinuálního úseku vysílání programu JOJ
Cinema+1 ze dne 4. října 2019
- Rada se seznámila s analýzou kontinuálního úseku vysílání programu JOJ Cinema+1
provozovatele Magical roof s.r.o. ze dne 4. října 2019, v časovém úseku 10.00 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) 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 Magical roof
s.r.o., IČ: 04899784, se sídlem Pobřežní 297/14, Praha 8, PSČ 186 00, na porušení
ustanovení § 32 odst. 7 písm. a), b) a c) zákona č. 231/2001 Sb., jehož se dopustil tím,
že jakožto provozovatel televizního programu JOJ Cinema+1 neumožnil divákům dne 4.
října 2019 snadný, přímý a trvalý přístup k základním údajům o provozovateli
televizního vysílání, jimiž jsou název nebo jméno a identifikační číslo, bylo-li přiděleno,
adresa sídla v případě právnické osoby nebo bydliště v případě fyzické osoby a u
zahraniční osoby rovněž adresa podniku nebo organizační složky na území České
republiky, byly-li zřízeny, dále údajům, které umožňují rychlé, přímé a účinné navázání
kontaktu s provozovatelem televizního vysílání, zejména k poštovní adrese pro
doručování, telefonnímu číslu, popřípadě k adrese pro doručování elektronické pošty a
též informaci o tom, že orgánem dohledu nad provozováním televizního vysílání je
Rada. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení upozornění.
10-0-1
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své působnosti
dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3 zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen
„zákon č. 231/2001 Sb.“), v platném znění, upozorňuje provozovatele Magical roof
s.r.o., IČ: 04899784, se sídlem Pobřežní 297/14, Praha 8, PSČ 186 00, na porušení
ustanovení § 49 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že
dne 4. října 2019 v 17:47 hodin na programu JOJ Cinema+1 odvysílal reklamní spot
Clavin Collection, čímž porušil povinnost zajistit, aby obchodní sdělení týkající se
erotických služeb, erotických výrobků a humánních léčivých přípravků nebo doplňků
stravy na podporu sexuální výkonnosti nebyly zařazovány do vysílání v době od 06.00
hodin do 22.00 hodin. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení
upozornění.
11-0-0
30. RRTV/2019/773/chu: Analýza kontinuálního úseku vysílání programu Nalaďte se na
DVB-T2 ze dne 1. listopadu 2019
- Rada se seznámila s analýzou kontinuálního úseku vysílání programu Nalaďte se na
DVB-T2 provozovatele České Radiokomunikace a.s. ze dne 1. listopadu 2019, v
časovém úseku 13.00 až 21.00 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 na základě ustanovení § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, žádá provozovatele České Radiokomunikace a.s., IČ 247 38 875, se sídlem
Skokanská 2117/1, Břevnov, 169 00 Praha 6, o podání vysvětlení, z jakého důvodu
neobsahovalo vysílání programu Nalaďte se na DVB-T2 dne 1. listopadu 2019 v
časovém úseku 13:00-21:00 hodin názorný návod pro diváky, jehož text by byl vysílán
podle přesné typografiky (včetně doprovodu mluveného slova), vhodný rovněž jako
základní informace pro diváky se sluchovým a zrakovým postižením, jak je zakotveno v
licenčních podmínkách daného programu. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30
dnů ode dne doručení této výzvy.
11-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své působnosti
dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), v
platném znění, a na základě ustanovení § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, žádá provozovatele České Radiokomunikace a.s., IČ 247 38 875, se sídlem
Skokanská 2117/1, Břevnov, 169 00 Praha 6, o podání vysvětlení, jakým způsobem dne
1. listopadu 2019 umožnil divákům programu Nalaďte se na DVB-T2 snadný, přímý a

trvalý přístup k údajům a informacím podle ustanovení § 32 odst. 7 zákona písm. a), b)
a c) č. 231/2001 Sb., ukládajícího provozovatelům povinnost poskytnout divákům
snadný, přímý a trvalý přístup k základním údajům o provozovateli televizního vysílání,
jimiž jsou název nebo jméno a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, adresa sídla v
případě právnické osoby a u zahraniční osoby rovněž adresa podniku nebo organizační
složky na území České republiky, dále k údajům, které umožňují rychlé, přímé a účinné
navázání kontaktu s provozovatelem televizního vysílání, zejména k poštovní adrese
pro doručování, telefonnímu číslu, popřípadě k adrese pro doručování elektronické
pošty, a k informaci o tom, že orgánem dohledu nad provozováním televizního vysílání
je Rada. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dnů ode dne doručení této výzvy.
11-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané
ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č.
231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele České Radiokomunikace
a.s., IČ 247 38 875, se sídlem Skokanská 2117/1, Břevnov, 169 00 Praha 6, na
porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. n) zákona č. 231/2001 Sb., jehož se dopustil
tím, že ve vysílání programu Nalaďte se na DVB-T2 dne 1. listopadu 2019 v čase od
13:00 hodin do 21:00 hodin neuvedl označení televizního programu (logo), jež je
provozovatel povinen uvádět v televizním vysílání s výjimkou vysílání reklamy a
teleshoppingu. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení tohoto
upozornění.
11-0-0
31. RRTV/2019/753/hli: ANALÝZA OBCHODNÍCH SDĚLENÍ - SRPEN 2019
- Rada se seznámila s výsledky analýzy obchodních sdělení za měsíc srpen 2019.
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 (dále jen zákon č. 40/1995 Sb.), vyzývá dle § 7a
odst. 4 zákona č. 40/1995 Sb. provozovatele vysílání Barrandov Televizní Studio a.s.,
IČ 41693311, se sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 322, PSČ 15200, který byl ve
smyslu ustanovení § 1 odst. 7 zákona č. 40/1995 Sb. šiřitelem reklamního spotu s
motivem „Audisin“, odvysílaného dne 5. srpna 2019 v čase 12:53:05 hodin na programu
Televize Barrandov, ke sdělení osoby, která si u něj šíření předmětné reklamy
objednala, a ke sdělení zadavatele a zpracovatele předmětné reklamy. Rada stanovuje
lhůtu 15 dní ode dne doručení této výzvy.
10-0-1
32. RRTV/2019/759/rud: AMC Networks Central Europe s.r.o./FILM CAFE/změna
licenčních podmínek
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") coby ústřední správní úřad
v souladu s ustanovením § 5 písm. b) a § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání, v platném znění (dále jen "zákon č.
231/2001 Sb.") a ustanovením § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále
jen "zákon č. 500/2004 Sb.") vydala dne 19. listopadu 2019 toto rozhodnutí: Rada
vydává provozovateli AMC Networks Central Europe s.r.o., IČ 27112501, sídlem Praha
8, Karlín, Pobřežní 620/3, PSČ 186 00, souhlas se změnou licenčních podmínek licence
č.j. FIA/76/2012, sp.zn. 2011/1052/FIA/Che, k provozování televizního vysílání
programu FILM CAFE šířeného prostřednictvím družice, spočívající v úpravě Dalších
programových podmínek, kdy stávající znění se nahrazuje tímto zněním: „Program
FILM CAFE bude zaměřen na zábavu. Programová skladba bude sestavena z
nejlepšího výběru filmů, seriálů a magazínů. Do vysílání programu FILM CAFE budou

zařazována obchodní sdělení.“, a to dle žádosti provozovatele doručené Radě dne 5.
listopadu 2019, č.j. RRTV/12837/2019-vra.
11-0-0
33. RRTV/2019/707/kus: TV Nova s.r.o. - Televizní noviny 8.9.2019 - reportáž Volby v
Rusku - zdroje - vysvětlení
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele TV Nova s.r.o., IČ
45800456, se sídlem Kříženeckého nám. 1078/5, Praha 5, PSČ 15200, k obsahu
pořadu Televizní noviny, resp. příspěvku Ruské komunální volby provází napjatá
atmosféra, odvysílaného dne 8. září 2019 od 19.30 hodin na programu NOVA, o jaké
zdroje se opíral redaktor Šimon Felenda, když v souvislosti s favorizovanou stranou
Jednotné Rusko prohlásil, že „její předseda a prezident Ruska v jedné osobě dnes
odvolil v Moskvě.“
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 spočívajícího v odvysílání pořadu Televizní noviny, resp. reportáže
s názvem Ruské komunální volby provází napjatá atmosféra, odvysílaného dne 8. září
2019 od 19:35 hod. na programu NOVA, že věc odkládá.
10-0-1
34. RRTV/2019/650/rud: ČESKÁ TELEVIZE/evropská tvorba 2018/kontrola plnění
povinností - VYSVĚTLENÍ
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele ČESKÁ TELEVIZE, IČ
00027383, sídlem Na hřebenech II 1132/4, Praha 4, PSČ 14700, k údajům, jimiž Česká
televize dokládala naplnění povinností stanovených §§ 42 - 44 zákona č. 231/2001 Sb.
na programech České televize za kalendářní rok 2018.
11-0-0
35. RRTV/2019/652/rud: Československá filmová společnost, s.r.o./CS mini/evropská
tvorba 2018/kontrola plnění povinností - VYSVĚTLENÍ
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele Československá filmová
společnost, s.r.o., IČ 271 68 425, se sídlem Praha 1, Václavské nám. 831/21, PSČ
11360, k údajům, jimiž provozovatel dokládal naplnění povinností stanovených §§ 42 44 zákona č. 231/2001 Sb. na programu CS mini za kalendářní rok 2018.
11-0-0
36. RRTV/2019/651/rud: Digital Broadcasting s.r.o./REBEL/evropská tvorba
2018/kontrola plnění povinností - VYSVĚTLENÍ
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele Digital Broadcasting s.r.o.,
IČ 26839407, sídlem Stavební 992/1, Ostrava, PSČ 70800, k údajům, jimiž
provozovatel dokládal naplnění povinností stanovených §§ 42 - 44 zákona č. 231/2001
Sb. na programu Rebel za kalendářní rok 2018.
11-0-0
37. RRTV/2019/766/rud: Televize Barrandov/Rychlá hra - trestní oznámení
- Rada se seznámila s vyrozuměním státní zástupkyně Obvodního státního
zastupitelství pro Prahu 2 ve věci trestního oznámení pro možný trestný čin podvodu
podle ustanovení § 209 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, ke kterému mohlo
dojít tím, že televizní divačce byla v souvislosti s voláním do televizního soutěžního
pořadu, prostřednictvím audiotexové linky 420909909099, naúčtována provolaná částka
ve výši, která neodpovídala uskutečněným telefonickým hovorům.
11-0-0

38. RRTV/2019/774/tic: Lounge and Live TV, s.r.o. / Lounge TV / www.loungetv.cz /
zápis AVMSnV
- 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 Lounge
and Live TV, s.r.o., ze dne 1. listopadu 2019, doručeného Radě dne 4. listopadu 2019,
toto potvrzení: Poskytovatel Lounge and Live TV, s.r.o., IČ 073 89 698, se sídlem v
Brně, Příkop 838/6, Zábrdovice, PSČ 602 00, byl dne 19. listopadu 2019 zapsán do
Evidence poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání ve smyslu
ustanovení § 5 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na
vyžádání; audiovizuální mediální služba na vyžádání je poskytována ode dne 1. září
2019 pod názvem Lounge TV, umístěná na internetové adrese www.loungetv.cz.
11-0-0
39. RRTV/2019/789/vhu: CEMES - projekt Vyváženost v rozhlasovém a televizním
vysílání
- Rada se seznámila s nabídkou CEMES k participaci na projektu TAČR.
9-0-1
ověřovatel:
Z. Malach

