Zápis z 20. zasedání 2017, konaného dne 21. 11. 2017
Přítomni: Bezouška, Jaklová, Kasalová, Krejčí, Mencl, Nastoupilová, Novák, Poledníček,
Richterová, Svoboda, Šincl, Zvěřinová
Omluveni: Jehlička
Ověřovatel: Bartoš

1. RRTV/2017/1044/bla: Schválení programu 20. zasedání
- Rada schvaluje program ve znění projednaných změn
11-0-0
2. RRTV/2017/993/fia: AMC Networks Central Europe s.r.o. /TV /SPEKTRUM HOME
HUNGARY / televizního vysílání šířené prostřednictvím zvláštních přenosových
systémů /řízení o udělení licence - ústní jednání dne 21. listopadu 2017 ve 13.30 hodin
- Rada uděluje společnosti AMC Networks Central Europe s.r.o., IČ 271 12 501, se
sídlem Praha 8 - Karlín, Pobřežní 620/3, PSČ 186 00, dle § 25 zákona č. 231/2001 Sb.
licenci k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím zvláštních
přenosových systémů na 12 let; označení (název) programu: SPEKTRUM HOME
HUNGARY; základní programová specifikace: Zábavní program; 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: Prostřednictvím digitálního zemského přenosu pomocí mikrovln poskytovaných
společností Antenna Hungária Zrt., přes Budapešť Internet Exchange, provozovanou
Council of Hungarian Internet Providers, prostřednictvím Ethernet rozhraní; Informace o
přístupu k vysílání: Přístup k programu zdarma prostřednictvím příslušného zařízení,
které umožňuje příjem DTT (digital terrestrial transmission) vysílání (dekodér nebo TV se
zabudovaným konvertorem), v rozsahu žádosti ze dne 30. října 2017, č.j.:
RRTV/15348/2017-vac, ve znění upřesnění žádosti ze dne 9. listopadu 2017, č.j.:
RRTV/15661/2017-vac.
10-0-0
- Rada informuje regulační orgán členských států Evropské unie, tj. Maďarska, na jehož
území má být televizní vysílání zcela nebo převážně směřováno o udělení licence
společnosti AMC Networks Central Europe s.r.o., IČ 271 12 501, se sídlem Praha 8 Karlín, Pobřežní 620/3, PSČ 186 00, k televiznímu vysílání programu SPEKTRUM HOME
HUNGARY šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových systémů se základní
programovou specifikací: Zábavní program.
10-0-0
3.
RRTV/2017/441/had:
JANKAR
PROFI/KARDIOFIT/17.
prosince
2016/13:53:07/NOVA/léčebné účinky-DOKAZOVÁNÍ 13:40
- Rada v rámci správního řízení spis. zn. RRTV/2017/441/had provedla důkaz zhlédnutím
záznamu reklamy/teleshoppingu s motivem KARDIOFIT proti civilizačním nemocem,
odvysílané dne 17. prosince 2016 v čase 13:53:07 hodin na programu NOVA.
10-0-0
4. RRTV/2017/443/had: JANKAR PROFI, s.r.o./2/1/b/reklam/teleshopping KARDIOFIT
proti civilizačním nemocem a MAGNESIUM biokomplex/NOVA/17. prosince 2016 v čase
13:53:07 hodin/DOKAZOVÁNÍ -13:50
- Rada v rámci správního řízení spis. zn. RRTV/2017/443/had provedla důkaz zhlédnutím
záznamu reklamy/teleshoppingu KARDIOFIT proti civilizačním nemocem a MAGNESIUM
biokomplex, odvysílané dne 17. prosince 2016 v čase 13:53:07 hodin na programu
NOVA.

10-0-0
5.
RRTV/2017/705/had:
JRP
Enterprise,
s.r.o./„Wurm-Ex“/Televize
Barrandov/9.3.2017/16:06:25 hodin/možné porušení § 5d odst. 3 zákona č. 40/1995 Sb.dokazování
- Rada v rámci správního řízení spis. zn. RRTV/2017/705/had provedla důkaz zhlédnutím
záznamu reklamy s motivem „Wurm-Ex“, premiérově vysílané dne 9. března 2017 v čase
16:06:25 hodin na programu Televize Barrandov.
10-0-0
6. RRTV/2017/756/had: Patron ca, s.r.o./Prima/16.4.2017/13:25:12 hodin/„ALAVIS“,
respektive „Inovo5“/-DOKAZOVÁNÍ - 13:55
- Rada v rámci správního řízení spis. zn. RRTV/2017/756/had provedla důkaz zhlédnutím
záznamu reklamy/teleshoppingu s motivem „ALAVIS“, respektive „Inovo5“, odvysílané
dne 16. dubna 2017 v čase 13:25:12 hodin na programu Prima.
10-0-0
7. RRTV/2017/528/zab: RadioPraha s.r.o./Rádio Dechovka/RV/změna licence § 21 odst.
1 písm b) - Strakonice 101,1 MHz / 400 W - změna stanoviště, výkonu vysílače a výšky
antény - rozhodnutí
- Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21 odst.
1 písm. b) a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. přijala ve věci žádosti provozovatele
RadioPraha s.r.o., IČ: 28939875, se sídlem U Prutníku 232, 25072 Předboj o změnu
skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu
Rádio Dechovka (licence sp. zn: 2014/955/zab), a to o změně územního rozsahu vysílání
a souboru technických parametrů spočívající ve změně stanoviště, výkonu a výšky antény
kmitočtu Strakonice 101,1 MHz / 400 W, toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli
RadioPraha s.r.o., IČ: 28939875, se sídlem U Prutníku 232, 25072 Předboj souhlas se
změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání
prostřednictvím vysílačů programu Rádio Dechovka (licence sp. zn: 2014/955/zab), a to
o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve
změně stanoviště, výkonu a výšky antény kmitočtu Strakonice 101,1 MHz na stanoviště
Strakonice 3 101,1 MHz / 200 W, souřadnice WGS 84: 13 54 10 / 49 16 26.
12-0-0
8. RRTV/2017/970/blu: Radio Černá Hora II. s.r.o./RADIO ČERNÁ HORA/RV/změna
licence § 21 odst. 1 písm. d) - rozhodnutí
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v souladu s ustanovením §
5 písm. b) a § 21 odst. 1 písm. d) a § 21 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen
„zákon č. 231/2001 Sb.“), a ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, v platném znění (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“), vydala toto rozhodnutí: Rada
uděluje provozovateli Radio Černá Hora II. s.r.o. IČ: 25257293, se sídlem Dlouhá 200/8,
500 03 Hradec Králové, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k
provozování rozhlasového vysílání programu RADIO ČERNÁ HORA (licence č.j.
Ru/135/98/1170) 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.
12-0-0
9. RRTV/2017/959/str: Rádio Dobrý den, spol. s r.o./RV/ změna licence § 21 odst. 1 písm.
e) - udělení souhlasu
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v souladu s ustanovením §
5 písm. b) a § 21 odst. 1 písm. e) a § 21 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen
„zákon č. 231/2001 Sb.“), a ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správního

řádu, v platném znění (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“), vydala toto rozhodnutí: Rada
uděluje společnosti Rádio Dobrý den, spol. s r.o., IČ 602 79 001, se sídlem Papírová 537,
PSČ 460 01 Liberec, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k
provozování rozhlasového vysílání dle § 21 odst. 1 písm. e) a § 21 odst. 6 zákona č.
231/2001 Sb., spočívající v převodu části obchodního podílu ve výši 25% ze stávajícího
společníka Pavla Michala a převodu části obchodního podílu ve výši 25% ze stávajícího
společníka Tomáše Hasila na stávajícího společníka MEDIA BOHEMIA, a.s., IČ 267 65
586, a s tím související změnou společenské smlouvy, neboť tato změna licence by
nevedla k jejímu neudělení na základě veřejného slyšení.
11-0-0
10. RRTV/2017/353/zab: Licenční řízení/RV/Bruntál město 89,9 MHz, Havlíčkův Brod
101,3 MHz, Cheb Špitálský vrch 93,6 MHz, Louny 107,0 MHz, Most 2 105,1 MHz, Náchod
2 107,1 MHz, Pelhřimov 101,2 MHz, Rumburk 92,4 MHz, Trutnov - vyhlášení LŘ
- Rada vyhlašuje licenční řízení k provozování rozhlasového vysílání šířeného
prostřednictvím vysílačů se soubory technických parametrů Bruntál město 89,9 MHz / 200
W, souřadnice WGS 84: 17 28 14 / 49 59 55; Havlíčkův Brod 101,3 MHz / 200 W,
souřadnice WGS 84: 15 34 06 / 49 38 04; Cheb Špitálský vrch 93,6 MHz / 100 W,
souřadnice WGS 84: 12 21 31 / 50 05 12; Louny 107,0 MHz / 100 W, souřadnice WGS
84: 13 47 41 / 50 23 04; Most 2 105,1 MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 13 39 08 / 50
29 32; Náchod 2 107,1 MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 16 10 28 / 50 25 37; Pelhřimov
101,2 MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 15 12 33 / 49 25 46; Rumburk 92,4 MHz / 100
W, souřadnice WGS 84: 14 32 47 / 50 56 45; Trutnov 2 89,4 MHz / 200 W, souřadnice
WGS 84: 15 49 44 / 50 31 16, se lhůtou pro doručení žádostí do 21. prosince 2017.
12-0-0
11. RRTV/2017/1011/str: MEDIA BOHEMIA a.s./Rádio BLANÍK/RV/prodloužení doby
platnosti licence (sp. zn. 2011/773/zab) - zastavení
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) na základě ustanovení § 5
písm. b) 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. 1 písm. a) a ustanovení § 76 zákona č. 500/2004 Sb., správního
řádu, v platném znění (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“), vydala toto usnesení: Správní
řízení ve věci žádosti společnosti MEDIA BOHEMIA, a.s., IČ 26765586, se sídlem
Koperníkova 794/6, PSČ 120 00 Praha, o prodloužení doby platnosti licence k
provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Rádio BLANÍK
(licence sp. zn. 2011/773/zab), se podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb.
zastavuje, neboť provozovatel vzal žádost v plném rozsahu zpět.
12-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 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 v platném znění, a dle ustanovení § 7 odst. 1 písm. a) zákona č.
634/2004 Sb., o správních poplatcích, zamítá žádost společnosti MEDIA BOHEMIA a.s.,
IČ: 26765586, se sídlem Koperníkova 794/6, PSČ 120 00 Praha, o vrácení správního
poplatku za podání žádosti o prodloužení platnosti licence k provozování rozhlasového
vysílání programu Rádio BLANÍK (licence sp. zn. 2011/773/zab).
12-0-0
12. RRTV/2017/999/blu: MEDIA BOHEMIA a.s./Rock Radio/RV/žádost o prodloužení
licence - zastavení správního řízení
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 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.") v platném znění, a dle
ustanovení § 66 odst. 1 a § 76 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu (dále jen „správní
řád") vydala dne 21. listopadu 2017 toto usnesení: Rada pro rozhlasové a televizní

vysílání zastavuje správní řízení vedené se společností MEDIA BOHEMIA a.s., IČ:
26765586, se sídlem Koperníkova 794/6, PSČ 120 00 Praha, ve věci žádosti o
prodloužení platnosti licence k provozování rozhlasového vysílání programu Rock Radio
(licence sp.zn. 2011/778/zab), neboť účastník řízení vzal svou žádost zpět. Tímto odpadl
důvod správního řízení.
11-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 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 v platném znění, a dle ustanovení § 7 odst. 1 písm. a) zákona č.
634/2004 Sb., o správních poplatcích zamítá žádost společnosti MEDIA BOHEMIA a.s.,
IČ: 26765586, se sídlem Koperníkova 794/6, PSČ 120 00 Praha o vrácení správního
poplatku za podání žádosti o prodloužení platnosti licence k provozování rozhlasového
vysílání programu Rock Radio (licence sp.zn. 2011/778/zab).
12-0-0
13. RRTV/2017/998/vop: Různí provozovatelé / Souhrn podání 20/2017 rozhlas
- Rada se seznámila se stížností (č. j. RRTV/14922/2017-vra) na pořad Dvacet minut
Radiožurnálu odvysílaný dne 19. 10. 2017 (1); se stížností (č. j. RRTV/14971/2017-vra)
na „cenzuru pořadů na Rádiu Frekvence 1“ (2) a se stížností (č. j. RRTV/15437/2017- )
na ranní vysílání Rádia Impuls ze dne 2. 11. 2017, v němž stěžovatel spatřuje
nevyváženost ve prospěch ANO (3).
11-0-0
- Rada se seznámila s analýzou pořadu Dvacet minut Radiožurnálu, který byl odvysílán
dne 19. 10. 2017 v čase od 17:05:40 do 17:25:30 na programu ČRo 1 Radiožurnál, a
shledala, že pořad byl odvysílán v souladu se zákonem č. 231/2001 Sb.
12-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání v rámci své působnosti dané § 5 písm. a) a f)
zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, v platném
znění a v souladu s § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá
provozovatele vysílání LONDA, spol. s r.o., IČ 49241931, sídlem Na příkopě 859/22,
Praha 1, 110 00, o podání vysvětlení, na základě jakého klíče byly ve vysílání programu
Rádia Impuls dne 2. 11. 2017 vybírány příspěvky posluchačů do bloku Téma dne. Dále
žádá provozovatele o podání vysvětlení, v jakém smyslu je v souvislosti s odvysílanými
názory posluchačů míněno vyjádření „ty nejlepší vaše komentáře uslyšíte hned po těchto
zprávách“. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 20 dní ode dne doručení této výzvy.
12-0-0
14. RRTV/2017/1013/blu: Různí provozovatelé/rozhlasové vysílání; analýza obchodních
sdělení na potraviny, doplňky stravy, léky a na loterie a jiné podobné hry / zasedání
20/2017
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s analýzami obchodních sdělení
odvysílaných provozovateli LONDA spol. s r.o. (program RÁDIO IMPULS; Ústí nad
Labem 102,0 MHz) dne 7. listopadu 2017, NONSTOP s.r.o. (program RÁDIO
KROKODÝL; Brno 103,0 MHZ) dne 7. listopadu 2017, JUKE BOX, spol. s r.o. (program
Radio Čas Rock Ostrava město 99,9 MHz) dne 7. listopadu 2017, JOE Media s.r.o.
(program HEY Radio; Benešov-Lbosín 89,3 MHz) dne 7. listopadu 2017, Radio Černá
Hora II. s.r.o. (program RADIO ČERNÁ HORA; Liberec 87,6 MHz) dne 7. listopadu 2017,
RADIO UNITED BROADCASTING s. r. o. (program KISS; Zlín 90,3 MHz) dne 7. listopadu
2017 a MEDIA BOHEMIA a.s. (program HELAX; Ostrava 93,7 MHz) dne 7. listopadu
2017.
11-0-0

15. RRTV/2017/1031/cun: žádost o poskytnutí informací a podkladů_šetření_ÚOHS
- Rada se seznámila s žádostí Úřadu na ochranu hospodářské soutěže a schvaluje
odpověď dle návrhu.
12-0-0
16. RRTV/2017/994/fia: AMC Networks Central Europe s.r.o. /TV /SPEKTRUM HOME
/družice /změna licenčních podmínek - předchozí souhlas
- Rada uděluje provozovateli, společnosti AMC Networks Central Europe s.r.o., IČ 271
12 501, se sídlem Praha 8 - Karlín, Pobřežní 620/3, PSČ 18600, souhlas se změnou
skutečností uvedených v žádosti o licenci, sp. zn.: RRTV/2017/625/fia, č.j.:
RRTV/11349/2017-fia, ze dne 8. srpna 2017, podle § 21 odst. 1 písm. d) zákona č.
231/2001 Sb., spočívající v zúžení výčtů států, na jejichž území má být vysílání programu
SPEKTRUM HOME prostřednictvím družice zcela nebo převážně směrováno o stát:
Maďarsko, dle žádosti ze dne 30. října 2017, č.j.: RRTV/14998/2017-vac.
12-0-0
17. RRTV/2017/938/fia: AIDEM & Vyšší odborná škola televizní Brno a.s. /TV / Brno TV
/kabelové systémy, vysílače /převod podílu (akcií) ve společnosti na třetí osobu –
odmítnutí žádosti; neoznámení změn a nepředložení dokladů o změnách - upozornění,
zahájení správního řízení
- Rada odmítá podle § 14 odst. 5 zákona č. 231/2001 Sb., žádost provozovatele AIDEM
& Vyšší odborná škola televizní Brno a.s., IČ: 276 95 964, se sídlem Brno - Židenice,
Zengrova 2693/2, PSČ 615 00, o udělení předchozího souhlasu podle § 21 odst. 1 písm.
e) a odst. 7 zákona č. 231/2001 Sb., se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci,
sp. zn.: 2008/166/sve/AID, č.j. sve/1519/08, ze dne 26. února 2008 a licenci, sp. zn.:
2014/379/FIA/AID, č.j.: FIA/3743/2014, ze dne 21. října 2014, v rozsahu žádosti ze dne
11. října 2017, č.j.: RRTV/14244/2017-vra, neboť účastník řízení neodstranil ve
stanovené lhůtě nedostatky žádosti.
12-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané
§ 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního
vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v
souladu s ustanovením § 78 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., zákona o přestupcích a
řízeních o nich (dále jen zákon č. 250/2016 Sb.) zahajuje s provozovatelem AIDEM &
Vyšší odborná škola televizní Brno a.s., IČ: 276 95 964, se sídlem Brno - Židenice,
Zengrova 2693/2, PSČ 615 00, (dále „obviněný“), řízení o přestupku z moci úřední pro
možné porušení § 21 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že Radě
neoznámil a nedoložil změnu členů dozorčí rady společnosti. Rada stanovuje
provozovateli v předmětné věci lhůtu k vyjádření do 30 dnů od doručení oznámení o
zahájení řízení.
12-0-0
18. RRTV/2017/1007/fia: AMC Networks Central Europe s.r.o. /C8 - televizní vysílání
prostřednictvím družice - zánik platnosti licence, ukončení vysílání – oznámení
- Rada bere na vědomí, že provozovateli AMC Networks Central Europe s.r.o., IČ: 271
12 501, se sídlem Praha 8 - Karlín, Pobřežní 620/3, PSČ 18600, zanikne dne 31. prosince
2017, dle § 24, písm. f) zákona č. 231/2001 Sb., licence k provozování televizního vysílání
programu C8, šířeného prostřednictvím družice, udělená rozhodnutím, č.j.:
FIA/4723/2013, sp. zn.: 2013/864/FIA/Che, ze dne 5. listopadu 2013, ve znění pozdějších
změn, dle oznámení ze dne 3. listopadu 2017, č.j.: RRTV/15447/2017-dol, ve znění
upřesnění ze dne 8. listopadu 2017, č.j.: RRTV/15632/2017-vac. O této skutečnosti Rada
dle § 154 a násl., zákona č. 500/2004 Sb., vydává osvědčení.
12-0-0
- Rada bere na vědomí oznámení provozovatele AMC Networks Central Europe s.r.o.,
IČ: 271 12 501, se sídlem Praha 8 - Karlín, Pobřežní 620/3, PSČ 18600, podle § 32 odst.

1 písm. s) zákona č. 231/2001 Sb., o ukončení vysílání televizního programu C8, licence,
č.j.: FIA/4723/2013, sp. zn.: 2013/864/FIA/Che, ze dne 5. listopadu 2013, ve znění
pozdějších změn,, šířeného prostřednictvím družice, ke dni 31. prosince 2017, dle podání
ze ze dne 3. listopadu 2017, č.j.: RRTV/15447/2017-dol, ve znění upřesnění ze dne 8.
listopadu 2017, č.j.: RRTV/15632/2017-vac.
12-0-0
19. RRTV/2017/837/zem: PODA a.s. / TV /PODA TV / kabelové systémy / ukončení
vysílání /řízení o odejmutí licence / rozhodnutí o odejmutí licence / § 63 odst. 2 písm. b)
zákona č 231/2001 Sb.
- Rada podle ustanovení § 63 odst. 2 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., odnímá
provozovateli PODA a.s., IČ 258 16 179, se sídlem 28. října 1168/102, Moravská Ostrava,
702 00 Ostrava, licenci č.j. Fia/4992/09, spis. zn. 2009/652//FIA/POD, ze dne 30. června
2009, k provozování televizního vysílání programu PODA TV prostřednictvím kabelových
systémů, neboť provozovatel po zahájení vysílání nevysílal déle než 30 dnů v průběhu
kalendářního roku. Rada ukládá účastníkovi řízení provozovateli PODA a.s. podle
ustanovení § 79 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., povinnost uhradit náhradu nákladů
řízení, které vyvolal účastník porušením své právní povinnosti, a to paušální částkou,
která podle ustanovení § 6 odst. 1 vyhlášky č. 520/2005 Sb., činí 1 000,- Kč. Tuto částku
je účastník povinen uhradit do pěti pracovních dnů od doručení tohoto rozhodnutí na účet
č. 3754-19223001/0710, variabilní symbol 20170837.
12-0-0
20. RRTV/2017/1023/zem: Stanice O, a.s. / TV / Óčko Gold / Óčko Expres / neoprávněné
vysílání prostřednictvím ZPS - internetu - podání vysvětlení
- Rada na základě ustanovení § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu,
žádá společnost Stanice O, a.s., IČ 265 09 911, se sídlem Karla Engliše 519/11, Smíchov,
150 00 Praha 5, o podání vysvětlení ve věci možného neoprávněného provozování
televizního vysílání programů Óčko Gold a Óčko Expres prostřednictvím zvláštních
přenosových systémů – internetu za využití aplikací HbbTV a webových stránek Stanice
O, a.s. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení do 15 dnů ode dne doručení této žádosti.
12-0-0
21. RRTV/2017/1024/zem: ŠLÁGR TV, spol. s r.o. / TV / TV PÍSNIČKA / COUNTRY No. 1 /
Šlágr DECHOVKA / opakované neoprávněné ZPS vysílání (internet) za využití aplikací
HbbTV
- Rada zahajuje s provozovatelem ŠLÁGR TV, spol. s r.o., IČ 261 02 293, se sídlem
Dubné 158, PSČ 373 84, podle § 78 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., zákona o
přestupcích a řízeních o nich, řízení z moci úřední o přestupku, spočívajícím v možném
opakovaném porušení zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit tím, že
provozuje televizní vyslání programů PÍSNIČKA, COUNTRY No. 1 a Šlágr DECHOVKA
prostřednictvím zvláštních přenosových systémů - internetu za využití aplikací HbbTV,
aniž je k tomu oprávněn podle tohoto zákona.
11-0-0
22. RRTV/2017/1030/smp: Oznámení ČTÚ o udělení krátkodobého oprávnění k využívání
rádiových kmitočtů rozhlasové služby na provoz DVB-T pro společnost Digital
Broadcasting s.r.o.
- Rada se seznámila s podáním Českého telekomunikačního úřadu, doručeným Radě
dne 3. 11. 2017 pod č.j. RRTV/15438/2017-vra, spočívajícím v udělení krátkodobého
oprávnění k využívání rádiových kmitočtů rozhlasové služby na provoz DVB-T vysílače
FRYDEK LYSA HORA 31. kanál (souřadnice WGS84: 18 26 53 / 49 32 48) s termínem
platnosti od 9. 11. 2017 do 23. 11. 2017, na základě žádosti společnosti Digital
Broadcasting s.r.o.
11-0-0

23. RRTV/2017/1029/smp: Různí provozovatelé; Přehled doručených oznámení
- Rada se seznámila s 18 oznámeními.
12-0-0
- Rada se seznámila s oznámením provozovatele AMC Networks Central Europe s.r.o.,
IČ: 27112501, doručeným Radě dne 3. 11. 2017 pod č.j. RRTV/15449/2017-dol,
spočívajícím v upřesnění podání ze dne 7. 9. 2017, že zahájení vysílání programu SportM
dle udělené licence sp. zn. RRTV/2017/630/spm nebude dne 1. 1. 2018. Provozovatel
Radě nový termín oznámí.
12-0-0
- Rada se seznámila s oznámením provozovatele S&P Broadcasting a.s., IČ: 04117310,
doručeným Radě dne 6. 11. 2017 pod č.j. RRTV/15519/2017-vra, spočívajícím v zahájení
vysílání programu Vau TV dle udělené licence sp. zn. 2016/870/FIA/S&P ze dne 25. 10.
2016 dne 3. 11. 2017.
12-0-0
- Rada se seznámila s oznámením provozovatele MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 26765586,
doručeným Radě dne 18. 10. 2017 pod č.j. RRTV/14696/2017-vra, spočívajícím v
zahájení vysílání programu Rádio BLANÍK na kmitočtu Uherský Brod 96,7 MHz/100 W
na souřadnicích WGS 84: 17°39´16´´E 49°01´34´´N, na základě udělené licence sp. zn.
2016/917/zab ze dne 25. 4. 2017, a to dne 17. 10. 2017.
12-0-0
24. RRTV/2017/1027/nej: Analýza kontinuálního úseku vysílání programu Nova Action
provozovatele TV Nova s.r.o. ze dne 1. listopadu 2017, časového úseku 06:00 - 18:00
hodin.
- Rada se seznámila s analýzou kontinuálního záznamu vysílání programu Nova Action
provozovatele TV Nova s. r.o. ze dne 1. listopadu 2017, časového úseku 06.00 – 18.00
hodin.
12-0-0
25. RRTV/2017/991/vis: TV Beskyd s.r.o. - monitoring programu Televize Beskyd 1.-2.
října 2017
- Rada se seznámila s monitoringem vysílání programu Televize Beskyd provozovatele
TV Beskyd s.r.o. ve dnech 1. a 2. října 2017.
12-0-0
26. RRTV/2017/1003/vis: TETA s.r.o. - monitoring programu Infokanál TETA 1.-2. října
2017
- Rada se seznámila s monitoringem vysílání programu Infokanál TETA provozovatele
TETA s.r.o. na základě záznamů vysílání ze dnů 1. a 2. října 2017 zapůjčených
provozovatelem vysílání.
12-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své kompetence dané
§ 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního
vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a
v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen
„zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele vysílání TETA s.r.o., IČ: 47785781, se
sídlem Klíšská 977/77, 400 01 Ústí nad Labem, o podání vysvětlení (1) k záznamům
vysílání programu Infokanál TETA ze dnů 1. a 2. října 2017, které zapůjčil Radě na její
výzvu, z jakého důvodu je v záznamu od času 23:13 hodin dne 1. října 2017 podle
časomíry a data v obraze do konce záznamu ze dne 2. října 2017 stále stejný obraz s
časomírou 23:13 a označením dne neděle 1. říjen, zejména jestli příčinou je porucha
záznamu nebo porucha ve vysílání; (2) o podání vysvětlení k týmž záznamům, jestli
technická kvalita zapůjčených záznamů odpovídá odvysílané podobě programu, zejména
jestli obrazové rozlišení zapůjčeného záznamu 640x480 bodů odpovídá nativnímu

obrazovému rozlišení vysílaného programu; (3) o podání vysvětlení k obsahu týchž
záznamů, které zachycovaly programovou smyčku tvořenou sedmi statickými
infotextovými snímky se sděleními pro uživatele služeb kabelové televize a internetového
připojení o celkové délce 2:20 minut, z jakého důvodu se obsah vysílání programu
Infokanál TETA dne 1. října 2017 odchýlil od programových podmínek deklarovaných v
licenci č. j. Ru/94/02/1211 ze dne 2. dubna 2002, v platném znění: „Chabařovice: tištěné
informace 5-10 zpráv ze života obce, délka smyčky 2-3 minuty“ a „Ústí nad LabemStřekov: 2 propagační video okna: 1. video okno: ukázky z rozšířené nabídky programů
TKR Střekov jako pobídka pro další zájemce, 2. video okno: informace o kulturních a
společenských akcích ve městě, programy kin a divadel, informace o počasí, horoskopy,
kalendáře, atd.; smyčka 5-15 minut, reklama“; (4) o podání vysvětlení, jaký byl způsob
nápravy porušení licenčních podmínek při vysílání programu Infokanál TETA ve dnech
17. a 18. srpna 2014 spočívajícího v odchýlení od licencí deklarované programové
skladby televizního programu Infokanál TETA, na které byl písemně upozorněn dopisem
č. j. VAL/3872/2014, sp. zn./identifikátor: 0998(2014), doručeným dne 14. listopadu 2014,
a jak je možné nápravu demonstrovat na obsahu záznamů z 1. října 2017; (5) o podání
vysvětlení, jakým způsobem ve dnech 1. a 2. října 2017 umožnil divákům programu
Infokanál TETA snadný, přímý a trvalý přístup k základním údajům o provozovateli
televizního vysílání ve smyslu § 32 odst. 7 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. v jejich plné
taxativně tam stanovené sestavě, a k informaci o tom, že orgánem dohledu nad
provozováním televizního vysílání je Rada ve smyslu § 32 odst. 7 písm. c) zákona č.
231/2001 Sb.; a (6) o podání vysvětlení, jaký byl způsob nápravy porušení ustanovení §
32 odst. 7 písm. a), b) a c) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že ve dnech
17. a 18. srpna 2014 neumožnil divákům programu Infokanál TETA, mutace Ústí nad
Labem – Střekov a mutace Chabařovice, snadný, přímý a trvalý přístup k základním
údajům o provozovateli televizního vysílání, dále k údajům, které umožňují rychlé přímé
a trvalé navázání kontaktu s provozovatelem televizního vysílání, a konečně k informaci
o tom, že orgánem dohledu nad provozováním televizního vysílání je Rada, na které byl
písemně upozorněn dopisem č. j. VAL/3874/2014, sp. zn./identifikátor: 1099(2014),
doručeným dne 14. listopadu 2014, a jak je možné nápravu demonstrovat na obsahu
záznamů z 1. října 2017. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne
doručení této výzvy.
11-0-0
27. RRTV/2017/1018/bur: AMC Networks Central Europe s.r.o./AMC Channel
Romania/analýza kontinuální/7.9.2017/10:00-22:00
- Rada se seznámila s analýzou kontinuálního záznamu vysílání programu AMC
CHANNEL Romania provozovatele AMC Networks Central Europe s.r.o. ze dne 7. září
2017 v čase od 10:00 do 22:00 hodin.
12-0-0
28. RRTV/2017/960/bur: AMC Networks Central Europe s.r.o./AMC CHANNEL CENTRAL
AND EASTERN EUROPE/analýza kontinuální/7.9.2017/10:00-22:00
- Rada se seznámila s analýzou kontinuálního záznamu vysílání programu AMC
CHANNEL CENTRAL AND EASTERN EUROPE provozovatele AMC Networks Central
Europe s.r.o., ze dne 7. září 2017 v čase od 10:00 do 22:00 hodin.
12-0-0
29. RRTV/2017/961/bur: AMC Networks Central Europe s.r.o./AMC Channel
Slovenia/analýza kontinuální/7.9.2017/10:00-22:00
- Rada se seznámila s analýzou kontinuálního záznamu vysílání programu AMC
CHANNEL SLOVENIA, provozovatele AMC Networks Central Europe s.r.o. ze dne 7. září
2017 v čase od 10:00 do 22:00 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 programu AMC CHANNEL SLOVENIA
společnost AMC Networks Central Europe s.r.o. , IČ 27112501, se sídlem Pobřežní
620/3, PSČ 186 00 Praha 8 – Karlín, o podání vysvětlení, z jakého důvodu na záznamu
programu AMC CHANNEL SLOVENIA ze dne 7. září 2017 v čase od 10:00 do 22:00
hodin nelze spustit slovinské titulky u vysílaných pořadů. Rada stanovuje lhůtu k podání
vysvětlení 30 dní ode dne doručení výzvy.
12-0-0
30. RRTV/2017/783/bur: DONEAL, s.r.o./JOJ Cinema/Mortal Instruments: Město z
kostí/17.8.2017/14:45 - kontrola DaTel
- 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, 18600 Praha 8, na porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. g)
zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním filmu Mortal Instruments: Město z kostí dne
17. srpna 2017 od 14:45 hodin na programu JOJ Cinema 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, který byl vysílán v úseku od 6:00 hodin do 22:00 hodin, obsahoval brutální
scény. Ve filmu je agrese protkána celým dějem a divák je konfrontován až zahlcen
destrukcí, kterou reprezentují děsiví démoni. Scény zahrnují nepřímé násilí, které je
leitmotivem celého příběhu, a mohou být spouštěčem vzniku závislosti na nepřímém
násilí a následně zvýšení agresivního chování nebo příčinou traumatu. Rada stanovuje
lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení upozornění.
12-0-0
31. RRTV/2017/1022/bur: S&P Broadcasting a.s./Mňau TV/1.10.2017/13.00-19.00 neposkytnutí záznamu
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v
rámci své působnosti dané § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen
zákon č. 231/2001 Sb.), v souladu s ustanovením § 78 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb.,
zákona o přestupcích a řízeních o nich (dále jen zákon č. 250/2016 Sb.) rozhodla zahájit
s provozovatelem S&P Broadcasting a.s., IČ: 04117310, sídlem Podkovářská 674/2,
19000 Praha 9 – Vysočany, řízení o přestupku z moci úřední pro možné porušení § 32
odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit tím, že neposkytl Radě
na její vyžádání záznamy vysílání programu Mňau TV ze dne 1. října 2017 z časového
úseku 13.00–19.00 hodin.
12-0-0
32. RRTV/2017/1019/mra: SYSTEMATICKÝ MONITORING HLASITOSTI OBCHODNÍCH
SDĚLENÍ na programu KINO BARRANDOV ze dne 15. října 2017, 20:00 – 22:00 hodin
- Rada se seznámila s výsledky systematického monitoringu hlasitosti obchodních
sdělení na programu KINO BARRANDOV provozovatele Barrandov Televizní Studio a.s.
ze dne 15. října 2017, 20:00 - 22:00 hodin.
11-0-0
33. RRTV/2017/1005/had: Onapharm, s.r.o./Blokurima/14. listopadu 2016/14:55:33/Prima
love.- odborné posouzení
- 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.“), dle § 1 odst. 10 téhož zákona, v souladu s
ustanovením § 78 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., zákona o přestupcích a řízeních o nich
(dále jen „zákona č. 250/2016 Sb.“) rozhodla zahájit se zadavatelem, společností
Onapharm, s.r.o., IČ: 27985547, se sídlem Nová cesta 1550/17, PSČ 14000 Praha 4
(dále „obviněný“), řízení o přestupku z moci úřední pro možné porušení § 5d odst. 2
zákona č. 40/1995 Sb., neboť zadáním obchodního sdělení / označení sponzora s
motivem „Blokurima“, premiérově vysílaného dne 14. listopadu 2016 v čase 14:55:33
hodin na programu Prima love, mohlo dojít k porušení povinnosti stanovené § 5d odst. 2
zákona č. 40/1995 Sb., dle čl. 7 odst. 3 a 4 písm. a) Nařízení EP a Rady (EU) č.
1169/2011, kterým se stanoví, že informace o potravině nesmějí připisovat jakékoli
potravině vlastnosti umožňující zabránit určité lidské nemoci, zmírnit ji nebo ji vyléčit, ani
na tyto vlastnosti odkazovat, včetně související reklamy, neboť jsou v předmětném
obchodním sdělení uvedeny audiovizuální prvky, které ve svém celku evokující léčebný
účinek doplňku stravy při onemocnění močových cest, způsobených bakterií E.coli.
Konkrétně je v obchodním sdělení ztvárněna postava před wc, z jejíhož postoje je zřejmý
problém močových cest, na který jí již nepomáhají brusinky (vyjádřeno motivem
přeškrtnutých brusinek). Takové osobě je jako řešení jejího zdravotního problému
nabídnut doplněk stravy Blokurima s obsahem D-manózy, přičemž sdělení je podpořeno
sloganem „Chytře na bakterie E.coli“.
12-0-0
34. RRTV/2017/1015/kro: Souhrn podání 20/2017
- Rada se seznámila s těmito diváckými podáními, týkajícími se televizního vysílání,
zaslanými v období od 27. října do 10. listopadu 2017 (celkem 18 stížností):
Nespecifikovaný provozovatel / nespecifikovaný program – obchodní sdělení Theraflu
Forte, FTV Prima, spol. s r.o. / Prima – pořad Všechno nebo nic, 28. 10. 2017 od 16.20
hod.; TV NOVA s.r.o. / NOVA – Tvoje tvář má známý hlas IV, 28. 10. 2017 od 20.20 hod.,
Nespecifikovaný provozovatel /nespecifikovaný program – obchodí sdělení Kaufland
Česká republika, FTV Prima, spol. s r.o. / Prima COOL – upoutávka na pořad Halloween,
28. 10. 2017 v 12.21.53 hod., FTV Prima, spol. s r.o. / Prima COOL – hlasitost reklam ve
vysílání pořadu Star Wars: Epizoda 1 – Skrytá hrozba, dne 29. 10. 2017 od 15.10 hod.,
Nespecifikovaný provozovatel / nespecifikovaný program – obchodí sdělení Mattoni, FTV
Prima, spol. s r.o. / Prima – Policie v akci, 2. 11. 2017 od 16.50 hod., Nespecifikovaný
provozovatel / nespecifikovaný program – obchodní sdělení Pampers, ČESKÁ TELEVIZE
/ ČT24 – Newsroom ČT24, 29. 11. 2017 od 22.05 hod., ČESKÁ TELEVIZE /
nespecifikovaný program – zpravodajství – informování o námitkách Dětí země proti trase
dálnice, úseku Přerov–Říkovice, říjen 2017, ČESKÁ TELEVIZE / ČT2 – Zapomenutí
vůdci: Kliment Vorošilov, 5. 11. 2017 od 14.20 hod., Barrandov Televizní Studio, a.s. /
Televize Barrandov / KINO Barrandov – Linka lásky, 8. 10. 2017 od 12.29 hod., ČESKÁ
TELEVIZE / ČT24 – Události, komentáře, příspěvek Povolební vyjednávání, 8. 11. 2017
od 22.00 hod., ČESKÁ TELEVIZE / ČT1, ČT24 – Otázky Václava Moravce, 22. 10. 2017,
12.00 hod., ČESKÁ TELEVIZE – reakce na žádost Rady, HBO Europe s.r.o. / HBO, HBO3
Romania – Rady Donovan a The Deuce.
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.), a na základě § 137 odst.
1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá zadavatele obchodních sdělení,
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Czech Republic s.r.o., IČ: 03655067, se sídlem
Hvězdova 1734/2c, Nusle, 140 00 Praha 4, o podání vysvětlení ve věci stížnosti na
reklamu Theraflu Forte, odvysílanou dne 18.09.2017 od 6:10:32 hodin na programu Nova
Cinema, a reklamu Theraflu, odvysílanou dne 20. 10. 2017 od 16:16:45 hodin na
programu Nova, konkrétně o vysvětlení, jaký je rozdíl mezi sáčkovou a tobolkovou formou

přípravku a doložení všech tvrzení obsažených v obchodních sděleních. Rada stanovuje
lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
12-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) 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 28. října 2017 od
16.25 hodin na programu Prima odvysílal pořad Všechno nebo nic, který obsahoval
vulgarismy či nadávky „debil“ (00.03.15 a 00.36.15 hod. od začátku pořadu), „kráva“ (ve
smyslu nadávky) (00.11.12, 00.47.15 hod.), „do prdele“ (00.15.12, 00.23.27, 00.24.34,
00.47.49, 01.09.43, 01.16.13, 01.25.22 hod.), „píča“ (00.15.18 hod.), „píčou“ (00.15.27
hod.), „kurva“ (00.49.35, 01.10.42 hod.), „se neposereme“ (00.50.05 hod.), „hajzl“
(01.09.05, 01.10.39 hod.), „zkurvenej“ (01.09.06 hod.), „zasranej“ (01.09.07 hod.), „šukaj“
(01.14.23 hod.), „šuká“ (01.14.27 hod.), „posere“ (00.31.33 a 01.17.53 hod.), „sračky“
(01.18.11, 01.19.39 hod.), „neposeru“ (01.22.08 hod.), „šukali (02.02.05 hod.), „šukáš“
(02.05.09 hod.), „nešukám“ (02.05.11 hod.), „hovno“ (02.15.05 hod.), 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.
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- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané
ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č.
231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele TV Nova s.r.o., IČ 4580056,
sídlem Kříženeckého náměstí 1078/5, Praha, PSČ 152 00, na porušení ustanovení § 32
odst. 1 písm. j) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 28. října 2017 od
20.20 hodin na programu NOVA odvysílal pořad Tvoje tvář má známý hlas IV, který
obsahoval vulgarismus „hajzl“ (00.08.39 a 00.08.40 hod. od začátku pořadu), čímž porušil
povinnost nezařazovat do programů pořady a reklamy, které obsahují vulgarismy a
nadávky, kromě uměleckých děl, v nichž je to z hlediska líčeného kontextu nutné; taková
díla je však možné vysílat pouze v době od 22.00 do 06.00 druhého dne. Rada stanovuje
lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení upozornění.
11-0-1
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) 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, se sídlem Na Žertvách 24/132, 18000 Praha 8, na porušení § 32 odst. 1 písm.
g) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním programové upoutávky na pořad
Halloween dne 28. 10. 2017 ve 12.21.53 hod. na programu Prima COOL 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 uvedená upoutávka obsahovala scény, které vyvolávají u
dětského diváka pocity děsu a strachu a které svým obsahem mohou u dětí vyvolat
psychický otřes. Závadný charakter měla upoutávka jako celek, sestávající z klipovitého
řazení hororových obrazů – děsivé nestvůry, děti a postavy, které vypadají jako oživlí
mrtví ze záhrobí, osoby potýkající se se s život ohrožujícím extrémním ohrožením –
proudy tekoucí kapaliny, spoutaná vzpouzející se osoba, obnažená postava v
nepřirozené poloze (v křeči), osoby na útěku, v souboji s nestvůrami, záběry na vyděšené
a lekající se tváře postav. Tyto hrůzné obrazy sugestivně doprovází zneklidňující, řezavý,

jakoby vibrující zvuk spolu s lidskými děsivými a úpěnlivými výkřiky. Celé upoutávce silně
dominuje strašidelná atmosféra ze záhrobí. Upoutávka záměrně a působivě pracuje s
vyvoláním intenzivního pocitu strachu. Upoutávka tak může ohrozit psychický vývoj dětí.
Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení upozornění.
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35. RRTV/2017/487/loj: CZECH INFOLINE_INFORMAČNÍ KANÁL - CZECH TIP_19. - 20. 3.
2017_nezapůjčení záznamu_rozhodnutí o věci
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v
rámci své působnosti dané § 5 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen
zákon č. 231/2001 Sb.), dle § 60 odst. 1 písm. e) a § 60 odst. 7 písm. a) zákona č.
231/2001 Sb., v platném znění, v řízení o přestupku vedeném podle zákona č. 250/2016
Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (dále jen „zákon o odpovědnosti za
přestupky“), rozhodla dne 12. 09. 2017 takto: I. Obviněný provozovatel CZECH INFOLINE
s.r.o., IČ: 25243403, se sídlem Klatovská třída 1460/83, 301 00 Plzeň, se uznává vinným
v souladu s § 60 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb. pro porušení povinnosti zapůjčit
Radě vyžádaný záznam pořadu nebo dalších částí vysílání do 15 dnů ode dne doručení
žádosti podle § 32 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že
nezapůjčil Radě záznam vysílání programu INFORMAČNÍ KANÁL – CZECH TIP (logo:
iCZECH TIP) ze dnů 19.–20. března 2017 z časového úseku od 00.00 do 24.00 hodin, tj.
z období dvou dnů. II. V souladu s § 43 odst. 2 zákona č. 250/2016 Sb., se od uložení
správního trestu upouští, neboť má Rada za to, že vzhledem k závažnosti přestupku
samotné projednání věci postačilo k nápravě vytýkaného stavu.
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36. RRTV/2017/144/had: BNP Paribas Personal Finance SA, odštěpný
závod/Cetelem/NOVA/1.8.2016/6:39:13 hodin
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada), jakožto ústřední správní úřad
na základě ustanovení § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně
a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání,
ve znění platných předpisů, (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“) a podle ustanovení § 86
odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich,
vydala dne 21. listopadu 2017 toto usnesení: Rada zastavuje řízení o přestupku s
obviněným zadavatelem obchodního sdělení s motivem „Cetelem“, odvysílaného dne 1.
srpna 2016 v čase 6:39:13 hodin na programu NOVA, společností BNP Paribas Personal
Finance SA, odštěpný závod, IČ: 03814742, sídlem Karla Engliše 3208/5, Smíchov, 150
00 Praha 5, vedené pro možné porušení § 2 odst. 3 zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci
reklamy, neboť skutek, o němž se vede řízení, není přestupkem.
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37. RRTV/2017/161/had: Hyundai Motor Czech s.r.o./O („Óčko“)/9.1.2017/6.17.02
hod./reklama na Hyundai i30
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada), jakožto ústřední správní úřad
na základě ustanovení § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně
a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání,
ve znění platných předpisů, (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“) a podle ustanovení § 86
odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich,
vydala dne 21. listopadu 2017 toto usnesení: Rada zastavuje řízení o přestupku s
obviněným zadavatelem obchodního sdělení s motivem automobil Hyundai i30,
odvysílaného na programu O („Óčko“) dne 9. ledna 2017 v čase 6:17:02, společností
Hyundai Motor Czech s.r.o., sídlem Siemensova 2717/4, Praha, PSČ 15500, IČO
28399757, vedené pro možné porušení § 2 odst. 4 zákona č. 40/1995 Sb., neboť skutek,
o němž se vede řízení, není přestupkem.
12-0-0

38. RRTV/2017/862/rud: Česká televize/ČT1/Reportéři ČT, reportáž "Malá domů
II"/3.4.2017/od 21:30 hodin - VYSVĚTLENÍ
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele vysílání Česká televize, IČ:
00027383, sídlem: Kavčí hory, Praha 4, PSČ 140 70, k obsahu reportáže Malá domů II,
která byla odvysílána v rámci pořadu Reportéři ČT dne 3. dubna 2017 od 21:30 hodin na
programu ČT1, z jakého důvodu nezařadil do reportáže vyjádření kritizovaného
vydražitele bytu a spokojil se se zařazením jeho odmítnutí se vyjádřit ze 17. října 2016.
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39. RRTV/2017/834/rud: FTV Prima, spol. s r.o./Prima/Miniduel/16.9.-5.10.2016 - kritéria
pro zvaní hostů - VYSVĚTLENÍ
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele FTV Prima, spol. s r.o., IČ:
48115908, se sídlem Na Žertvách 24/132, Praha 8, podle jakých kritérií byli zváni
konkrétní představitelé politických uskupení kandidujících ve volbách do zastupitelstev
krajů do jednotlivých vydání rubriky Miniduel vysílané každý všední den jako příloha
pořadu Odpolední zprávy v období od 16. 9. 2016 do 5. 10. 2016 na programu Prima a
co určovalo pořadí, v němž byli v rámci rubriky prezentováni.
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40. RRTV/2017/830/rud: FTV Prima, spol. s r.o./Prima/Zprávy FTV Prima/13.9.6.10.2016/výběr respondentů-kandidátů do Senátu PČR - VYSVĚTLENÍ
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele FTV Prima, spol. s r.o., IČ:
48115908, se sídlem Na Žertvách 24/132, Praha 8, podle jakých kritérií byli vybíráni
respondenti-kandidáti do Senátu PČR do zpravodajských příspěvků informujících o
postojích a názorech kandidátů na senátory, které byly odvysílané v hlavní zpravodajské
relaci programu Prima v období od 13. 9. 2016 do 6. 10. 2016. Konkrétně šlo o tyto
příspěvky: „Jak by kandidáti do Senátu řešili problém bezdomovců?“ (13. 9. 2016); „Kam
s uprchlíky“ (15. 9. 2016); „Kandidáti do Senátu řeší zdravotnictví“ (17. 9. 2016);
„Kandidáti do Senátu o zadlužení Čechů“ (19. 9. 2016); „Souboj olomouckých kandidátů“
(21. 9. 2016); „Kolaps dopravy v Praze 6: co navrhují kandidáti do Senátu?“ (24. 9. 2016);
„Kandidáti chtějí vyřešit dopravní situaci“ (25. 9. 2016); „Kandidáti chtějí řešit stav silnic a
vzdělání“ (28. 9. 2016); „Kandidáti na senátory řeší nezaměstnanost“ (29. 9. 2016);
„Názory na hlavní nádraží v Brně“ (5. 10. 2016); „Kdo dokončí dálnici D3?“ (6. 10. 2016).
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41. RRTV/2017/797/loj: Televize Barrandov_28.6.2017_09.25_Soudkyně Barbara_Techo
Royal Ahred Company_podání vysvětlení_obchodní vztah
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele Barrandov Televizní Studio
a. s., v jakém obchodním vztahu je se subjektem Techo Royal Ahrend Company v
souvislosti s odvysíláním pořadu Soudkyně Barbara, vysílaným dne 28. 6. 2017 od 9.25
hodin na programu Televize Barrandov, respektive z jakého důvodu bylo v závěru pořadu
uvedeno oznámení „Děkujeme za spolupráci Techo Royal Ahrend Company“, pokud
pořad nebyl na svém začátku, v průběhu ani na konci označen symbolem značícím
umístění produktu v pořadu, ani informací o sponzorování.
12-0-0
42. RRTV/2017/885/loj: TV CHODOV_18. června 2017 a 19. června 2017_absence
aktualizace informační smyčky v pondělí_podání vysvětlení
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele Kulturní a společenské
středisko Chodov v souvislosti s monitoringem obsahu vysílání programu TV CHODOV
ve dnech neděle 18. června 2017 a pondělí 19. června 2017, z jakého důvodu neprovedl
aktualizaci informační smyčky v pondělí, ale provedl ji v úterý 13. června 2017, a podle
sdělení k zapůjčenému záznamu probíhá aktualizace vždy v úterý, když podle licence č.
j. Ru/70/02/921 ze dne 5. března 2002 v platném znění „aktualizace informační smyčky
probíhá pravidelně každé pondělí“.
12-0-0

43. RRTV/2017/883/loj: Soukup_Horní Slavkov a Nová Role_způsob zajištění redakční
odpovědnosti_podání vysvětlení
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele Karla Soukupa, jakým
způsobem byla uplatněna jeho redakční odpovědnost v případě pořadů Slavkovský
zpravodaj a Novinky z Nové Role, které byly vysílány v rámci obrazové smyčky programu
Duha ve dnech 20. – 21. srpna 2017 v časovém úseku od 00:00 do 24:00 hodin, potažmo
jakým způsobem zajistil, aby byly v uvedených pořadech dodržovány zásady objektivity
a vyváženosti. Pořady poskytovaly široký prostor k vyjádření starostům měst Horní
Slavkov a Nová Role, a to zcela bez přítomnosti moderátora. Úlohy redaktorů se ujímali
samotní starostové obcí, kteří bezvýhradně určovali strukturu i obsah pořadu.
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44. RRTV/2017/882/loj: Soukup_DUHA_podání vysvětlení_absence videotextu
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele Karla Soukupa, z jakého
důvodu záznamy vysílání programu Duha ze dnů 20. – 21. srpna 2017 v časovém úseku
00:00 – 24:00 hodin, zapůjčené Radě dopisem č. j. RRTV/12922/2017-vra, obsahovaly
pouze obrazové vysílání, ačkoli dle podmínek licence programu (licence udělená
rozhodnutím Rady sp. zn. 2006/933/zem/SOK, č. j. zem/8875/06, ze dne 6. prosince
2006, ve znění pozdějších změn), je nedílnou součástí programové skladby také
videotextová smyčka.
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45. RRTV/2017/827/had: Regionální televize CZ s.r.o./regionalnitelevize.cz/2.5.2017/
20:08:40 hodin/„Studio Le Decor“/
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením společnosti Regionální televize CZ s.r.o.,
IČ: 24141372, sídlem Navrátilova 666/7, 11000 Praha, ve věci obchodního sdělení /
teleshoppingu s motivem „Studio Le Decor“, odvysílaného dne 2. května 2017 v čase
20:08:40 hodin na programu regionalnitelevize.cz.
12-0-0
46. RRTV/2017/946/kus: J.D. Production - chybějící logo programu v předpovědi počasí
- vysvětlení
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele J.D.Production, s.r.o., z
jakého důvodu nebylo při vysílání předpovědí počasí na programu Regionální televize
TVS dne 20. a 21. srpna 2017 uváděno v obraze označení televizního programu (logo).
12-0-0
47. RRTV/2017/726/loj: Město Přibyslav_TV PŘIBYSLAV_18.-19.6.2017_00.0024.00_smluvní ujednání Houpačk_podání vysvětlení+moderace pořádkové pokuty
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele Město Přibyslav, na základě
jakých smluvních ujednání zařadil sponzorská oznámení do reportáže s názvem
Houpačka, která byla odvysílána na programu TV PŘIBYSLAV, jako součást vysílací
smyčky, datované ve vysílání programu obdobím 22. – 23. týdne 2017, resp. zda se
jednalo o sponzoring pořadu či o jiný typ obchodního sdělení.
12-0-0
48. RRTV/2017/725/loj: Město Přibyslav_TV PŘIBYSLAV_18.-19.6.2017_00.0024.00_datace_podání vysvětlení + moderace pořádkové pokuty
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele Město Přibyslav, z jakého
důvodu jsou poskytnuté záznamy vysílání programu TV PŘIBYSLAV v rámci samotného
vysílání datovány obdobím 22. – 23. týdne 2017, tj. obdobím od 29. května do 11. června
2017, ačkoli Rada prostřednictvím písemné výzvy žádala o zapůjčení záznamu vysílání
ze dnů 18. – 19. června 2017 v časovém úseku od 00:00 do 24:00 hodin.
11-0-0

49. RRTV/2017/724/loj: Město Přibyslav_TV PŘIBYSLAV_snadný, přímý a trvalý přístup
k informaci_podání vysvětlení + moderace pořádkové pokuty
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele Město Přibyslav, jakým
způsobem plní povinnosti plynoucí z ustanovení § 32 odst. 7 písm. c) zákona č. 231/2001
Sb., tj. jakým způsobem divákům programu TV PŘIBYSLAV umožňuje snadný, přímý a
trvalý přístup k informaci o tom, že orgánem dohledu nad provozováním televizního
vysílání je Rada, o které byl požádán v žádosti Rady č.j. RRTV/11919/2017-loj.
11-0-0
50. RRTV/2017/950/kus: J.D. Production - upozornění na porušení zákona - reklama na
oblečení
- Rada se seznámila s reakcí provozovatele J.D.Production, s.r.o. na vydané upozornění
(č.j. RRTV/14632/2017-kus) na porušení ustanovení § 48 odst. 1 písm. c) zákona č.
231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že ve dnech 20. a 21. srpna 2017 na programu
Regionální televize TVS opakovaně odvysílal reklamy prodejců oblečení Marrgo fashion
a Pánská móda Lenka Basovníková, v nichž vystupovali moderátoři zpravodajských
pořadů programu Regionální televize TVS, a to v rámci bloků reklamy vysílaných v
programové smyčce ze dne 20. srpna 2017 od času 1:18:26 hodin a 3:08:26 hodin v
rámci smyčky, a v rámci bloků reklamy vysílaných v programové smyčce ze dne 21. srpna
2017 od času 1:06:52 hodin a 3:06:51 hodin v rámci smyčky.
12-0-0
51. 2013/155/had/Bio: Barny´s Kolostrum/11.11.2012/12:44:08/Prima family teleshopping - léčebné a preventivní účinky-rozhodnutí MS
- Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze č. j. 6A 240/2013 ze dne
12. října 2017, kterým byla zamítnuta žaloba proti rozhodnutí Rady ze dne 17. 9. 2013,
č.j. had/4143/2013, jímž byla společnosti Biopol GN s.r.o. uložena pokuta ve výši 250 000
Kč za porušení povinnosti stanovené v ustanovení § 5d odst. 2 písm. b) zákona o regulaci
reklamy, kterého se dopustila zadáním obchodního sdělení na doplněk stravy Barny’s
Kolostrum v rámci teleshoppingu Nedělní receptář extra, odvysílaného dne 11. 11. 2012
od 12:44:08 hodin na programu Prima family.
12-0-0
52. RRTV/2017/1014/loj: Zpráva ERGA o ochraně dětí a mladistvých v audiovisuální
oblasti – praxe a trendy
- Rada se seznámila se zprávou "Protection of Minors in the Audiovisual Media
Services:Trends & Practices" přijatou dne 3. března 2017 na plenárním zasedání skupiny
ERGA.
11-0-0
53. RRTV/2017/975/kus: RFE/RL, Inc. Video Archive - žádost o zápis
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané
ustanovením § 4 odst. 2 písm. a) a § 5 odst. 3 zákona č.132/2010 Sb., o audiovizuálních
mediálních službách na vyžádání, a podle ustanovení § 154 a násl. zákona č. 500/2004
Sb., správního řádu, vydává na základě písemné žádosti společnosti RFE/RL, Inc. ze dne
10. října 2017 toto sdělení: Poskytovatel RFE/RL, Inc., se sídlem Connecticut Avenue, N.
W., Washington D.C., PSČ 200 36, byl Radou dne 21. listopadu 2017 zapsán do Evidence
poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání ve smyslu ustanovení § 5
zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání.
12-0-0
54. RRTV/2017/1021/chr: Různí poskytovatelé; Screening avmsnv září/2017
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila se zprávou o kontrole
audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání prostřednictvím screeningu za období
září 2017, která pokrývala následující služby těchto poskytovatelů: Českokrumlovská
televize CKTV"/ Českokrumlovská televize CKTV; Zukal Zdeněk / Olomoucká internetová

televize; TP Pohoda s.r.o./ TV Pohoda; Studio Šumperk s.r.o./ Studio Šumperk; TV
Beskyd s.r.o./ TV Beskyd; Západočeská kabelová televize s.r.o./ ZKTV; Genius MEDIA
s.r.o / Webová televize Ústeckého kraje.
12-0-0
- 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 Spolek
Českokrumlovská televize CKTV, IČ 01438921, se sídlem Dolní Svince 4, Dolní Třebonín,
PSČ 382 32, o podání vysvětlení, z jakého důvodu jakožto poskytovatel služby
Českokrumlovská televize CKTV , umístěné na internetové adrese www.cktv.cz,
neoznámil Radě změnu evidovaných údajů – změnu svého názvu a změnu adresy svého
sídla. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 20 dní ode dne doručení výzvy.
12-0-0
Rada
konstatuje,
že
internetové
stránky
umístěné
na
adrese
http://www.studiosumperk.cz/ poskytovatele Studio Šumperk, s.r.o., IČ: 06126308, se
sídlem Šmeralova 766/4, Šumperk, PSČ 787 01, nejsou audiovizuální mediální službou
na vyžádání dle zákona č. 132/2010 Sb.
12-0-0
- Rada provádí výmaz poskytovatele Genius Media, s.r. o., IČ 25345389, se sídlem
Vinohradská 1597/174, Praha 3, PSČ 130 00, z Evidence poskytovatelů audiovizuálních
mediálních služeb na vyžádání v souvislosti s uplynutím 1 roku od ukončení poskytování
služby Webová televize Ústeckého kraje umístěné na adrese http://www.u-tv.cz/.
12-0-0
- 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
Západočeská kabelová televize s.r.o., IČ 27985563, se sídlem Dobrovského 180/15,
Mariánské Lázně, PSČ 353 01, o podání vysvětlení, jakým způsobem plní povinnost
plynoucí z § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 132/2010 Sb., konkrétně, jakým způsobem
umožňuje příjemcům služby ZKTV, umístěné na internetové adrese www.zktv.cz,
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.
12-0-0
55. RRTV/2017/1020/chr: PowerMind s.r.o./XTV/analýza služby
- Rada se seznámila s analýzou služby XTV poskytované společností PowerMind s.r.o.
9-0-0
56. RRTV/2017/922/chr: MAFRA, a.s./Playtvak.cz/www.playtvak.cz - analýza avmsnv
- Rada se seznámila s analýzou služby Playtvak.cz poskytované společností MAFRA,
a.s.
12-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své kompetence dané
ustanovením § 4 odst. 1 a odst. 2 písm. b) a c) a ustanovením § 11 zákona č. 132/2010
Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně některých zákonů
(dále jen zákon č. 132/2010 Sb.), upozorňuje poskytovatele MAFRA, a.s., IČ 45313351,
sídlem Praha 5, Karla Engliše 519/11, PSČ 150 00, na porušení § 10 odst. 3 zákona č.
132/2010 Sb., neboť pořad 10. díl Single Lady: O pár měsíců později, umístěný v rámci
audiovizuální mediální služby na vyžádání Playtvak.cz, byl označen jako pořad obsahující

umístění produktu pouze na svém konci, na jeho začátku tato informace absentovala.
Rada stanovuje poskytovateli lhůtu k nápravě 7 dnů ode dne doručení tohoto upozornění.
12-0-0
57. RRTV/2017/821/pim: FTV Prima, spol. s r.o./Prima PLAY/ ochrana dětí a mladistvích/
podání vysvětlení
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením poskytovatele FTV Prima, spol. s r.o., IČ
48115908, sídlem Na žertvách 132/24, Praha, PSČ 180 00, jakým způsobem v rámci
služby PrimaPLAY realizuje kontrolu audiovizuálních obchodních sdělení, která se
uživatelům přehrávají při zhlédnutí pořadů určených dětem, a to zejména vzhledem ke
skutečnosti, že se tento reklamní obsah často týká také alkoholických nápojů.
12-0-0
58. RRTV/2017/983/had: HbbTV - analýza služeb - zadání výzkumu
- Rada zadává výzkum na téma "HbbTV a jeho uživatelé "
12-0-0
59. RRTV/2017/1035/sem: Návrh termínů zasedání RRTV v roce 2018
- Rada schvaluje termíny zasedání RRTV v roce 2018.
12-0-0
60. RRTV/2017/74/kod: 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.
12-0-0
61. RRTV/2017/1012/dol: Změny ve vysílání za III.Q 2017
- Rada se seznámila s přehledem změn v rozhlasovém a televizním vysílání za třetí
čtvrtletí roku 2017.
12-0-0
ověřovatel:
P. Bartoš

