Zápis z 21. zasedání 2018, konaného dne 18. 12. 2018
Přítomni: Bezouška, Jaklová, Jehlička, Kasalová, Krejčí Mencl, Nastoupilová, Novák,
Poledníček, Šincl, Zvěřinová
Omluveni: Svoboda
Ověřovatel: Bartoš

1. RRTV/2018/1128/bla: Schválení programu 21. zasedání
- Rada schvaluje program ve znění projednaných změn
9-0-0
2. RRTV/2018/1083/nej: Analýza kontinuálního úseku vysílání programu Nova z období
20. - 21. listopadu 2018, časového úseku 6.00 - 6.00 hodin.
- Rada se seznámila s analýzou kontinuálního úseku vysílání programu NOVA z období
20. – 21. listopadu 2018, časového úseku 06.00 – 06.00 hodin.
11-0-0
4. RRTV/2018/1079/vis: TV FASHION s.r.o. - monitoring programu FASHION TV (Czech
& Slovak) dne 1. října 2018 v úseku 12-24 hodin
- Rada se seznámila s monitoringem vysílání programu FASHION TV (Czech & Slovak)
provozovatele TV FASHION s. r. o. dne 1. října 2018 v úseku 12:00-24:00 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 TV FASHION s. r. o., IČ: 01897845, sídlem
Thámova 166/18, 186 00 Praha 8-Karlín, v souvislosti s monitoringem obsahu vysílání
programu FASHION TV (Czech & Slovak) dne 1. října 2018 v úseku 12-24 hodin o podání
vysvětlení, jakým způsobem dne 1. října 2018 umožnil divákům programu FASHION TV
(Czech & Slovak) snadný, přímý a trvalý přístup k údajům a informacím podle § 32 odst.
7 zákona č. 231/2001 Sb., zejména k informaci o tom, že orgánem dohledu nad
provozováním televizního vysílání je Rada. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30
dní ode dne doručení této výzvy.
11-0-0
5. RRTV/2018/1081/mra: SYSTEMATICKÝ MONITORING HLASITOSTI OBCHODNÍCH
SDĚLENÍ na programu TUTY ze dne 27. října 2018, 20:00 – 22:00 hodin
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s výsledky systematického
monitoringu hlasitosti obchodních sdělení na programu TUTY provozovatele TUTY
Broadcasting, a.s. ze dne 27. října 2018, 20:00 - 22:00 hodin.
11-0-0
6. RRTV/2018/1111/mra: ANALÝZA OBCHODNÍCH SDĚLENÍ – ZÁŘÍ 2018
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s výsledky systematického
monitoringu obchodních sdělení za měsíc září 2018.
11-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své kompetence dané
§ 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č.
468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění platných
předpisů (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“), v souladu s ustanovením § 78 odst. 1 zákona
č. 250/2016 Sb., zákona o přestupcích a řízeních o nich (dále jen „zákon č. 250/2016

Sb.“) rozhodla zahájit se zadavatelem, společností Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., se
sídlem: Praha 5, Radlická 3185/1c, PSČ 150 00, IČ: 256 29 646, řízení o přestupku pro
možné porušení § 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, a to zadáním
reklamy na doplněk stravy Vibovit, která byla odvysílána dne 1. září 2018 v čase 8:12:29
hodin na programu Nova Cinema, neboť ztvárnění ochrany chlapce vírem, či štítem s
označením imunita a současného slovního odkazu na fakt, že přípravek je …pro zdravou
imunitu dětí nejen v období chřipek a nachlazení“; je potřeba interpretovat jako
deklarování preventivního účinku přípravku, před onemocněními, konkrétně chřipkou a
nachlazením. Jinými slovy, Vibovit zajistí zdravou imunitu a současně - v období chřipek
i nachlazení bude imunita dětí zdravá, tedy nedojde k onemocnění dětí.
10-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání postupuje ČNB k posouzení dle svých
kompetencí obchodní sdělení s motivem „Ferratum“, které bylo odvysíláno dne 3. září
2018 v čase 5:34:53 na programu Nova Cinema.
10-0-0
7. RRTV/2018/1017/loj: 3C_neposkytnutí záznamů_upozornění
- 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 3C spol. s r.o., IČ: 00532819, sídlem Jinačovice 89, PSČ 66434 (dále
„obviněný“), 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 na písemnou žádost Rady
nedodal záznam vysílání programu 3C ze dnů 24.–25. srpna 2018 v časovém úseku
00.00–24.00 hodin, ani záznam alternativní, stanovený v upozornění na porušení zákona,
ze dnů 24.–25. října 2018 z časového úseku 00.00–24.00 hodin.
10-0-0
8. RRTV/2018/656/kus: DOCENDO s.r.o. - Rebel - IQ kvíz 26.2.2018 od 23:45 hod. - nekalá
obchodní praktika - rozhodnutí
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada), jakožto ústřední správní úřad
v rámci své kompetence dané ustanovením § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci
reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání (dále jen zákon č. 40/1995 Sb.), podle ustanovení § 2 odst. 1 písm.
b) téhož zákona a podle ustanovení § 4 odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně
spotřebitele, rozhodla v řízení o přestupku vedeném podle zákona č. 250/2016 Sb., o
odpovědnosti za přestupky a řízení o nich takto: I. Obviněná společnost DOCENDO s.r.o.,
IČ: 04959221, se sídlem Podlišovská 1284, Praha 9, PSČ 19800, se uznává vinnou ze
spáchání přestupku dle § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 40/1995 Sb., kterého se dopustila
zadáním reklamy, respektive teleshoppingu IQ kvíz vysílaného dne 26. února 2018 v čase
od 23.45 hodin na programu Rebel, neboť tento teleshopping je nekalou obchodní
praktikou podle zvláštního předpisu, resp. klamavou obchodní praktikou dle ustanovení
§ 4 odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Obsahem teleshoppingu,
fungujícího na principu interaktivní soutěže, byl úkol, v rámci kterého měli diváci spočítat
finanční obnos zachycený v podobě mincí na obrázku. Splnění úlohy přitom spočívalo v
takové podmínce, že ji soutěžící nemohl odkrýt, neboť chyby na mincích (které kvůli
drobné odchylce byly chápány jako neplatné a do konečného výsledku se tudíž
nezapočítávaly), nebylo možné identifikovat ani poté, co moderátorka správnou odpověď
ukázala, a kdy byly chybné mince označeny červeným kroužkem. Spotřebitel tak mohl na
základě zhlédnutí teleshoppingu učinit obchodní rozhodnutí, které by jinak neučinil, tzn.

zavolat na uvedené telefonní číslo za zvýšenou sazbu, aby sdělil odpověď, kterou
považuje dle objektivních měřítek za správnou, přestože vzhledem k zavádějící odpovědi,
která byla na závěr teleshoppingového bloku označena jako správná, neměl šanci na
výhru. II. Za přestupek se pachateli v souladu s § 8a odst. 2 písm. b) a § 8a odst. 6 písm.
c) zákona č. 40/1995 Sb. ukládá pokuta ve výši 200 000,- Kč. Pokuta je splatná ve lhůtě
30 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí na účet 3754-19223001/0710, variabilní
symbol 2018656. III. V souladu s ustanovením § 95 odst. 1 zákona č. 250/2016, o
odpovědnosti za přestupky, a § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb. uložila Rada účastníku řízení
povinnost uhradit paušální částku nákladů řízení ve výši 1.000,- Kč (slovy jedentisíckorun)
na účet č. 3711- 19223001/0710, variabilní symbol 2018656, úhrada nákladů je splatná
do pěti pracovních dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí.
9-0-0
9. RRTV/2018/926/loj: KATRO SERVIS_13. a 14. 8. 2018_00.00_24.00_Infokanál Lánov,
Píšť, Darkovice, Horní Počaply a TK T Třemošnice_porušení 32_1_l_nedodání záznamů
v náležité technické kvalitě
- 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 takto: Obviněný provozovatel KATRO SERVIS, spol. s r.o., IČ
15043355, sídlem Plynárenská 671, 280 02, Kolín, se uznává vinným v souladu s § 60
odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb. pro porušení § 32 odst. 1 písm. l) zákona č.
231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že zapůjčil záznamy vysílání programu infokanálů
Info-kanál Lánov, Info-kanál Píšť, Info-kanál Darkovice, Info-kanál Horní Počaply a TK R
Třemošnice - informační kanál města Třemošnice ze dnů 13.–14. července 2018 v
časovém úseku od 00:00 do 24.00 hodin, tj. z období dvou dnů, které nebyly v náležité
technické kvalitě. Rada obdržela záznamy prostřednictvím veřejné datové sítě, přičemž
ve složkách Info-kanál Píšť a Info-kanál Darkovice byly obsaženy pouze prezentace
(.pptx a .ppt), ve složce Info-kanál Horní Počaply pak byly nahrané datové soubory (.dat
a .sca) a ve dvou složkách (Info-kanál Lánov a TK R Třemošnice - informační kanál města
Třemošnice) byly obsaženy komprimované soubory typu .rar. Ty po rozbalení obsahovaly
převážně soubory prezentací (infokanál Lánovic obsahoval dvě složky, pro každý vysílací
den jednu, s jedním .ppt souborem a jedním .ppsx souborem, rozbalená složka infokanálu
Třemošnice obsahovala celkem 28 souborů typu .ppt, .pptx a .png), což neodpovídá
výkladovému stanovisku Rady přijatému dne 24. března 2015 k výkladu pojmů: „záznamy
všech pořadů včetně dalších částí vysílání“, „záznam v náležité technické kvalitě“, a
„zapůjčení záznamů na výzvu Rady“ ve smyslu ustanovení § 32 odst. 1 písm. l) zákona
č. 231/2001 Sb. o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších
zákonů. V souladu s § 43 odst. 2 zákona č. 250/2016 Sb., se od uložení správního trestu
upouští, neboť vzhledem k okolnostem spáchání přestupku lze důvodně očekávat, že již
samotné projednání věci před správním orgánem postačí k nápravě.
11-0-0
10. RRTV/2018/928/loj: KATRO SERVIS_13. a 14. 8. 2018_00.00_24.00_Info_Háj ve
Slezku a Maršovský zpravodaj_porušení LP
- 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. 2 písm. g) a § 60 odst. 7 písm. b) zákona č.
231/2001 Sb., v platném znění, v řízení o přestupku vedeném podle zákona č. 250/2016
Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (dále jen „zákon o odpovědnosti za
přestupky“), rozhodla takto: Obviněný provozovatel KATRO SERVIS, spol. s r.o., IČ

15043355, sídlem Plynárenská 671, 280 02, Kolín, se uznává vinným v souladu s § 60
odst. 2 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb. pro porušení podmínek licence programů Infokanál Háj ve Slezsku a Maršovský zpravodaj (licence udělená č. j. Ru/80/02/1082 ), neboť
délka textových smyček programu Info-kanál Háj ve Slezsku a Maršovský zpravodaj ze
dnů 13. a 14. července 2018 v časovém úseku od 00:00 do 24:00 hodin neodpovídala
délce uvedené v licenci. U programu Info-kanál Háj ve Slezsku se jednalo o délku smyčky
5 minut a 19 vteřin, ačkoli licenční podmínky předpokládají délku 10–15 minut, v případě
Maršovského zpravodaje měla textová smyčka celkovou délku 1 hodinu, 24 minut a 14
vteřin, ačkoli licenční podmínky předpokládají délku stopáže 20 minut. 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.
11-0-0
11. RRTV/2018/925/loj: KATRO SERVIS_13. a 14. 8. 2018_00.00_24.00_absentující
obrazování část zpravodajství_Maršovský zpravodaj_žádost o podání vysvětlení
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele KATRO SERVIS, spol. s r.o.,
z jakého důvodu Radě na její žádost o zapůjčení záznamů všech infokanálů
provozovaných na základě rozhodnutí č. j. Ru/80/02/1082 ze dne 19. března 2002, ve
znění pozdějších změn, ze dnů 13.–14. července 2018 v časovém úseku od 00:00 do
24.00 hodin, tj. z období dvou dnů, nezaslal obrazovou část zpravodajství programu
Maršovský zpravodaj, ačkoli se má ve vysílání dle licenčních podmínek objevovat třikrát
denně (v 10:00, 14:00 a 18:00).
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 KATRO SERVIS, spol. s r.o.,
IČ 15043355, sídlem Plynárenská 671, 280 02, Kolín, na porušení podmínek licence,
neboť na záznamu vysílání programu Maršovský zpravodaj ze dnů 13.–14. července
2018 v časovém úseku od 00:00 do 24.00 hodin, tj. z období dvou dnů, absentovala
obrazová část zpravodajství programu Maršovský zpravodaj, ačkoli se má ve vysílání dle
licenčních podmínek objevovat třikrát denně (v 10:00, 14:00 a 18:00 hod.). Rada
stanovuje lhůtu k nápravě 60 dní ode dne doručení tohoto upozornění.
11-0-0
12. RRTV/2018/924/loj: KATRO SERVIS_13. a 14. 8. 2018_00.00_24.00_rozdíl mezi logem
JTV a názvem programu v licenci_ Info_kanál Jesenný_žádost o podání vysvětlení
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele KATRO SERVIS, spol. s r.o.,
jakým způsobem koresponduje logo tvořené písmeny JTV zobrazené v záznamu
programu Info-kanál Jesenný s názvem vysílaného programu.
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 KATRO SERVIS, spol. s r.o.,
IČ 15043355, sídlem Plynárenská 671, 280 02, Kolín, na porušení licenčních podmínek
programu Info-kanál Jesenný (č. j. Ru/80/02/1082 ), neboť provozovatel ve dnech 13.–
14. července 2018 v časovém úseku od 00:00 do 24.00 hodin, tj. v období dvou dnů, pro
tento program užíval jiný název (Jesenný televize, „JTV“), než jaký stanovuje licence k
předmětnému programu („Info-kanál Jesenný“). Rada stanovuje lhůtu k nápravě 60 dní
ode dne doručení tohoto upozornění.
11-0-0

13. RRTV/2018/887/kus: NOEL s.r.o. - Infokanál Dubňany . http://dkt.dubnany.eu vysvětlení
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele NOEL, s. r. o., IČO
48908991, sídlem Na Pískách 3275/3, Hodonín, 695 01, zda obsah zveřejňovaný na
webových stránkách http://dkt.dubnany.eu, a to jak textový (vysílání textové smyčky v
sekci „DKT online“), tak obrazový (videozáznamy v sekci „Archiv“), odpovídá obsahu
vysílanému na televizním programu Infokanál Dubňany, jehož je společnost NOEL, s. r.
o., provozovatelem.
11-0-0
14. RRTV/2018/841/loj: Léčebné lázně Mariánské Lázně_INFO_30-31.5.2018_00.0024.00_naplňování 32 odst7
- Rada se seznámila s reakcí provozovatele Léčebné lázně Mariánské Lázně a. s. na
upozornění (č.j. RRTV/18564/2018-loj) na porušení ustanovení § 32 odst. 7 písm. a), b)
a písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., ukládající provozovateli 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, a adresa sídla v
případě právnické osoby, dále k údajům, které umožňují rychlé, přímé a účinné navázání
kontaktu s provozovatelem televizního vysílání, zejména k poštovní adrese pro
doručování, telefonnímu číslu, popřípadě k adrese pro doručování elektronické pošty, a
k informaci o tom, že orgánem dohledu nad provozováním televizního vysílání je Rada.
11-0-0
15. RRTV/2017/1103/had: Onapharm, s.r.o./Blokurima/14. listopadu 2016/14:55:33/Prima
love.-Rozsudek MS
- Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze č. j. 3 A 193/2018- 36 ze
dne 27. listopadu 2018, kterým zamítl žalobu společnosti Onapharm, s.r.o., IČ: 27985547,
proti rozhodnutí Rady pod č. j. RRTV/14802/2018-had, jímž byla uložena pokuta ve výši
10 000 Kč pro 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, neboť v obchodním
sdělení/označení sponzora s motivem „Blokurima“, premiérově odvysílaném dne 14.
listopadu 2016 v čase 14:55:33 hodin na programu Prima love, jsou obsaženy
audiovizuální prvky, které ve svém celku evokují léčebný účinek doplňku stravy při
onemocnění močových cest, způsobených bakterií E. Coli.
11-0-0
16. RRTV/2018/1084/bur: MTV NETWORKS s.r.o./RTL Spike/oznámení technické
překážky ve vysílání (absence loga)
- Rada se seznámila s oznámením technických překážek provozovatele MTV
NETWORKS s.r.o., jejichž následkem byla absence označení programu (loga) na
programu RTL Spike dne 19. listopadu v čase od 6:00 do 8:25 hodin.
11-0-0
17. RRTV/2018/1086/bur: KRIMINÁLKY 2018
- Rada se seznámila s rešerší kriminálních seriálů ve vysílání celoplošných televizních
programů ČT1, ČT2, NOVA, Nova Cinema, fanda, Prima, Prima COOL, Prima love, Prima
KRIMI, Televize Barrandov, BARRANDOV PLUS a KINO BARRANDOV v obdobích 15.–
21. ledna 2018, 19.–25. února 2018, 7.–13. května 2018, 11.–17. června 2018, 16.–22.
července 2018 a 8.–14. října 2018.
11-0-0
18. RRTV/2018/1082/rud: Přehled zaplacených pokut za období od 1.1.2018 do
18.12.2018
- Rada se seznámila s přehledem uhrazených pokut za období od 1.1.2018 do
18.12.2018.
11-0-0

19. RRTV/2018/1085/bur: studie AČRA - Reklama na automobily a její vývoj
- Rada se seznámila se studií „Reklama na automobily a její vývoj“.
11-0-0
20. RRTV/2018/1078/loj: „Audiovisual media in europe: localised, targeting and
language offers“
- Rada se seznámila s obsahem zprávy Evropské audiovizuální laboratoře „Audiovisual
media in europe: localised, targeting and language offers“.
11-0-0
21. RRTV/2018/946/kus: AHP video - neoznámení poskytování služby - vysvětlení
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením společnosti AHP video, sídlem
Poděbradovo nám. 47, Hlinsko, PSČ 539 01, zda je poskytovatelem audiovizuální
mediální služby na vyžádání umístěné na internetové adrese www.ahp.cz, zda vůči
obsahu služby uplatňuje výkon redakční odpovědnosti, příp. z jakého důvodu Radě
doposud poskytování této služby neoznámila.
11-0-0
- 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 toto potvrzení: Poskytovatel služby dostupné na adrese
www.ahp.cz, společnost AHP video, sídlem Poděbradovo nám. 47, Hlinsko, PSČ 539 01,
byl dne 18. prosince 2018 zapsán do Evidence poskytovatelů audiovizuálních mediálních
služeb na vyžádání ve smyslu ustanovení § 5 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních
mediálních službách na vyžádání.
11-0-0
22. RRTV/2018/997/kus: StockholmDream Production s.r.o. - ALL TELEVISION neoznačený product placement - reakce na upozornění
- Rada se seznámila s reakcí poskytovatele StockholmDream Production s.r.o., IČ
28947223, se sídlem Petříkov 19, PSČ 251 69, na upozornění na porušení § 10 odst. 3
zákona č. 132/2010 Sb., spočívající v absenci loga označujícího umístění produktu na
konci pořadů Zpěvák Jaroslav Parči je ve formě! Zhubl 16 kilogramů a vypadá skvěle,
Zpěvačka Stirská rozbrečela návštěvnice narozeninové párty a CVAK CVAK (13),
umístěných do audiovizuální mediální služby na vyžádání ALL TELEVISION.
11-0-0
23. RRTV/2018/998/kus: HC Sparta Praha a.s. Reds TV - ukončení poskytování
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením poskytovatele HC Sparta Praha a.s., IČ:
618 60 875, se sídlem v Praze 7, TIPSPORT ARENA, Za Elektrárnou 419, PSČ: 170 00,
jakým způsobem vykonává prostřednictvím Reds TV umístěné na adrese
www.hcsparta.cz/redstv hospodářskou činnost.
11-0-0
- Rada bere na vědomí ukončení poskytování služby Reds TV, umístěné na adrese
www.hcsparta.cz/redstv, poskytovatele HC Sparta Praha a.s., IČ: 618 60 875, se sídlem
v Praze 7, TIPSPORT ARENA, Za Elektrárnou 419, PSČ: 170 00.
10-0-0
24. RRTV/2018/882/kus: Městská kabelová televize Dubňany - neoznámení poskytování
- vysvětlení
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením subjektu Městská kabelová televize
Dubňany, IČ 002 84 882, se sídlem Nám. 15. dubna 1149, PSČ 696 03, z jakého důvodu
doposud Radě neoznámil poskytování audiovizuální mediální služby na vyžádání,
poskytované na adrese http://dkt.dubnany.eu/.
11-0-0

25. RRTV/2018/1070/tic: Screening AVMSnV září 2018 (komunální a senátní volby 2018)
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila se zprávou o kontrole
audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání prostřednictvím screeningu za období
září 2018, která byla zaměřena na výskyt obsahu souvisejícího s volbami do
zastupitelstev obcí a Senátu PČR, konaných ve dnech 5. a 6. října 2018.
11-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané
ustanovením § 4 odst. 1 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách
na vyžádání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 132/2010 Sb.), v platném znění,
a na základě § 137 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá poskytovatele Otrokovická
BESEDA, s.r.o., IČ 25513885, sídlem nám. 3 května 1302, Otrokovice, PSČ 765 02, o
podání vysvětlení, z jakého důvodu Radě doposud neoznámil změnu internetové adresy,
na které je umístěna služba Městská televize Otrokovice. Služba se v současné době
nenachází na Radou evidované internetové adrese televizeotrokovice.webnode.cz, nýbrž
na internetových stránkách www.mtvo.cz. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30
dní ode dne doručení výzvy.
10-0-0
- 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 společnost TP Pohoda
s.r.o., IČ 26852683, sídlem Stavební 992/1, Ostrava - Poruba, PSČ 708 00, o podání
vysvětlení, z jakého důvodu Radě doposud neoznámila poskytování audiovizuální
mediální služby na vyžádání umístěné na internetové adrese www.infotvbrno.cz. Rada
stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení výzvy.
11-0-0
26. RRTV/2018/1122/chr: Různí poskytovatelé/monitoring před výmazem
- Rada provádí výmaz poskytovatele Ondřej Veselý., IČ 87084708, se sídlem
Kosmonautů 861, Králíky, PSČ 561 69, v souvislosti s uplynutím 1 roku od ukončení
poskytování audiovizuální mediální služby na vyžádání ORLICKÁ TELEVIZE.
10-0-0
- Rada provádí výmaz poskytovatele STAR WORKS s.r.o., IČ 28433726, se sídlem v
Praze 1, Opletalova 1337/29, PSČ 110 00, v souvislosti s uplynutím 1 roku od ukončení
poskytování audiovizuální mediální služby na vyžádání Net Channel.
9-0-0
- Rada provádí výmaz poskytovatele MTV NETWORKS s. r. o., IČ 28970438, se sídlem
Na Strži 65/1702, PSČ 140 62, Praha 4, v souvislosti s uplynutím 1 roku od ukončení
poskytování audiovizuální mediální služby na vyžádání VIVA Hungary On Demand.
10-0-0
- Rada provádí výmaz poskytovatele Martin Šváb, IČ 74128078, se sídlem Větrová 1525,
Mělník, PSČ 276 01, v souvislosti s uplynutím 1 roku od ukončení poskytování
audiovizuální mediální služby na vyžádání TV Mělníček.
11-0-0
- Rada provádí výmaz poskytovatele WORLD SPORT PROMOTION, a.s. v likvidaci, IČ
24258474, se sídlem Na Sychrově 975/8, Praha, PSČ 101 00v souvislosti s uplynutím 1
roku od ukončení poskytování audiovizuální mediální služby na vyžádání WebTV HC LEV
Praha.
11-0-0
- Rada provádí výmaz poskytovatele GENUS TV a.s., IČ 748291927, se sídlem
Rumunská 655/9, Liberec, PSČ 460 01, v souvislosti s uplynutím 1 roku od ukončení
poskytování audiovizuální mediální služby na vyžádání GENUS PLUS.

11-0-0
- Rada provádí výmaz poskytovatele Prosperita, o.p.s., IČ 269 12 384, se sídlem Praha
8, Nad Šutkou 540/14, PSČ 180 00, v souvislosti s uplynutím 1 roku od ukončení
poskytování audiovizuální mediální služby na vyžádání ERUDIA.
11-0-0
- Rada provádí výmaz poskytovatele Studio R e V i s.r.o., IČ 46709975, se sídlem
Mrštíková 399/2a, Liberec, PSČ 460 07, v souvislosti s uplynutím 1 roku od ukončení
poskytování audiovizuální mediální služby na vyžádání Webové stránky TV RTM.
11-0-0
- Rada provádí výmaz poskytovatele TOCCULIO s.r.o., IČ 276 07 941, se sídlem Praha
4, U Habrovky 2447/11, PSČ 140 00, v souvislosti s uplynutím 1 roku od ukončení
poskytování audiovizuální mediální služby na vyžádání BOOMtv.
11-0-0
- Rada provádí výmaz poskytovatele Studio Šumperk s.r.o., IČ: 061 26 308, se sídlem v
Šumperku, Šmeralova 766/4, PSČ 787 01, v souvislosti s uplynutím 1 roku od ukončení
poskytování audiovizuální mediální služby na vyžádání Studio Šumperk.
11-0-0
27. RRTV/2018/844/had: HbbTV - analytický rozbor
- Rada se seznámila s rozborem služeb HbbTV za rok 2018
11-0-0
28. RRTV/2018/1115/chu: Souhrn podání 21/2018 (39 podnětů)
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s následujícími podáními k
obsahu televizních programů doručenými od 22.listopadu do 7.prosince 2018: Barrandov
Televizní Studio a.s. / Televize Barrandov – Moje zprávy; Česká televize / ČT1 – Lynč a
Rédl; Barrandov Televizní Studio a.s. / Televize Barrandov – Kauzy Jaromíra Soukupa a
Duel Jaromíra Soukupa;Česká televize / ČT1 a ČT24 – Otázky Václava Moravce;Česká
televize / ČT1 – Události, resp. reportáž Nová pravidla pro výdej vakcín; Česká televize /
nespecifikovaný program – zpravodajství tendenční vůči A. Babišovi; TV Nova s. r.o. /
NOVA – Co na to Češi; Česká televize / různé programy- informování o Andreji Babišovi;
FTV Prima, spol. s r.o. / Prima COOL – násilí v upoutávce;Česká televize / ČT24 – užití
sousloví „anektovaný Krym“ a „okupovaný Krym“; Česká televize / nespecifikovaný
program – rozhořčení nad nečinností RRTV; FTV Prima, spol. s r.o. / Prima LOVE –
překračování reklamních limitů; Česká televize / nespecifikovaný program – politicky
zaujaté zpravodajství; Česká televize / ČT1 a ČT24 – Otázky Václava Moravce dne 2.
prosince 2018; Česká televize / ČT24 – Události, komentáře; MTV NETWORKS s.r,o. /
Prima Comedy Central – vulgarismy v upoutávkách; TV Nova s. r.o. / NOVA – hlasitost
reklamy; FTV Prima, spol. s r.o. / Prima – reportáže týkající se homosexuálních sňatků;
Česká televize / ČT24 - 90' ČT24; TV Nova s. r.o. / NOVA – Televizní noviny –
zveřejňování výsledků anket; Barrandov Televizní Studio a.s. / Televize Barrandov –
Týden podle Jaromíra Soukupa; TV Nova s. r.o. / NOVA – upoutávky UFC; FTV Prima,
spol. s r.o. / Prima – Linka 112; Barrandov Televizní Studio a.s. / Televize Barrandov –
Týden podle Jaromíra Soukupa; Česká televize / nespecifikovaný program – stížnost na
nedostatečné zastoupení romského etnika ve vysílání a podnět ke zřízení samostatného
programu; Cannabis Is The Cure, z. s.; Policie ČR - předání stížnosti
11-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 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 Barrandov Televizní Studio a.s., IČ 41693311, sídlem Praha 5,

Kříženeckého náměstí 322/5, PSČ 15200, řízení o přestupku z moci úřední pro možné
porušení ustanovení § 31 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit
odvysíláním pořadu Moje zprávy dne 20. listopadu 2018 od 20:05 hodin na programu
Televize Barrandov, resp. části nazvané Ryba smrdí od hlavy, která obsahovala tvrzení
ohledně problematických zakázek, jež byla předkládána jako fakta, přičemž
zainteresované osoby a subjekty nedostaly prostor se k těmto domnělým faktům vyjádřit
a celý případ byl prezentován jednostranně bez zařazení jakéhokoliv relevantního
opozitního vyjádření. Pořad prezentoval jasný, předem stanovený postoj a jako takový jej
lze považovat za předpojatý a snažící se ovlivnit postoje diváka ve prospěch záměrů
tvůrců. Neposkytl tedy objektivní a vyvážené informace nezbytné pro svobodné vytváření
názorů.
11-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své působnosti dané
ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen „zákon č.
231/2001 Sb.“), v platném znění, upozorňuje provozovatele Česká televize, IČ:
00027383, sídlem: Kavčí hory, Praha 4, PSČ 140 70, na porušení ustanovení § 32 odst.
1 písm. j) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 3. prosince 2018 od
20:05 hodin na programu ČT1 odvysílal pořad Lynč, který obsahoval vulgarismy či
nadávky sráči (v čase 00:02:38 od začátku pořadu včetně označení sponzora), do prdele
(00:06:11, 00:07:56, 00:15.31, 00:19:33 a 00.38:50), kurva (00:08:10, 00:20:08, 00:30:31,
00:34:27), hajzla (00:16:03), šukáš (00:16:29), v prdeli (00:29:57, 00:35:21), zasraný
(00:33:57, 00:34:01), do píči (00:39:06), ser na to (00:39:50), 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 působnosti dané
ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen „zákon č.
231/2001 Sb.“), v platném znění, upozorňuje provozovatele Česká televize, IČ:
00027383, sídlem: Kavčí hory, Praha 4, PSČ 140 70, na porušení ustanovení § 32 odst.
1 písm. j) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 2. prosince 2018 od
20:25 hodin na programu ČT1 odvysílal pořad Rédl, který obsahoval vulgarismy či
nadávky nesral (v čase 00:08:52 od začátku pořadu včetně označení sponzora), nasral
(00:08:55, 00:51:30), posratý (00:14:23), hovno (00:14.50, 00:30:10), vomrdal (00:18:11),
sere (00:25:35, 00:25:57), u prdele (00:25:53), nebuzerujte (00:27:22), kurva (00:30:29,
00:33:31, 00:39:13), do prdele (00:31:23, 00:33:50, 00:51:11), buzerantským (00:32:34),
vyser (00:36:21), posral (00:40:24), posere (00:54:56), 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“) 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 Kauzy Jaromíra Soukupa a Duel
Jaromíra Soukupa dne 21. listopadu 2018 na programu Barrandov, 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 Otázky Václava Moravce dne 25.
listopadu 2018 na programu ČT1 a ČT24, 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 Události, resp. reportáže Nová
pravidla pro výdej vakcín, dne 8. listopadu 2018 na programu ČT1 a ČT24 a blíže
nespecifikované upoutávky na pořad Mladý papež, 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 neobjektivitou vůči Andreji Babišovi ve vysílání České
televize, 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 Co na to Češi dne 23. listopadu
2018 na programu Nova, že věc odkládá.
10-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) coby ústřední správní úřad v
rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen
„zákon č. 231/2001 Sb.“), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci
možné neobjektivity vysílání České televize vůči Andreji Babišovi, 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 programové upoutávky dne 28. listopadu
2018 na programu Prima COOL, 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
možné neobjektivity vysílání České televize v důsledku užití označení „anektovaný Krym“
a „okupovaný Krym“ dne 27. listopadu 2018 na programu ČT24, že věc odkládá.
10-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) coby ústřední správní úřad v
rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen
„zákon č. 231/2001 Sb.“), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci
možného rozdmýchávání nenávisti, rozdělování národa, lži, polopravdy a zatajování
informací na České televizi, 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
překročení reklamních limitů ve dnech 30. listopadu 2018 a 6. prosince 2018 na programu
Prima love a vystupování malých dětí v reklamních spotech, 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
politicky zaujatého zpravodajství České televize, 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
nekorektního, neobjektivního a manipulativního moderátora pořadu Otázky Václava
Moravce, 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 Události, komentáře dne 22.
listopadu 2018 na programu ČT24, 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 programových upoutávek Život beze slov
a Archer dne 3. prosince 2018 na programu Prima Comedy Central, 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 reklamních bloků v rámci pořadu Ulice dne
28. listopadu 2018 na programu Nova, že věc odkládá.
11-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) coby ústřední správní úřad v
rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen
„zákon č. 231/2001 Sb.“), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci
možného přestupku spáchaného odvysíláním pořadu Velké zprávy, resp. reportáže Co si
Češi myslí o manželství osob stejného pohlaví?, odvysílaného dne 4. prosince 2018 na
programu Prima a Velké zprávy, resp. reportáže Poslanci rozhodnou: budou moci
homosexuální páry uzavírat manželství?, odvysílaného dne 4. října 2018 na programu
Prima, 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 pořadu 90' ČT24 dne 3. prosince 2018 na
programu ČT24, 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 publikováním výsledku pofiderní ankety v rámci pořadu
Televizní noviny dne 4. prosince 2018 na programu Nova, že věc odkládá.
11-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) coby ústřední správní úřad v
rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen
„zákon č. 231/2001 Sb.“), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci
možného přestupku spáchaného odvysíláním pořadu Týden podle Jaromíra Soukupa
dne 19. listopadu 2018 na programu Televize Barrandov, 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 upoutávky na zápas UFC dne 5. prosince
2018 na programu NOVA, že věc odkládá.
11-0-0

- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) coby ústřední správní úřad v
rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen
„zákon č. 231/2001 Sb.“), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci
možného přestupku spáchaného vysíláním pořadu Linka 112 na programu Prima, 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 Týden podle Jaromíra Soukupa
dne 5. prosince 2018 na programu Televize Barrandov, že věc odkládá.
11-0-0
29. RRTV/2018/1118/poj: Souhrn podání - rozhlas 21/2018
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila se stížností č. j.
RRTV/19906/2018-vra, na porušení vyváženosti a objektivity informování o protestech
proti kácení Hambašského pralesa v pořadu Magazín Leonardo dne 4. listopadu 2018 od
12:33 na programu Český rozhlas Plus a v pořadu On Air dne 8. října 2018 od 08:00 na
programu Český rozhlas Wave.
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 ve formě porušení vyváženosti a objektivity informování o protestech
proti kácení Hambašského pralesa v pořadu Magazín Leonardo dne 4. listopadu 2018 od
12:33 na programu Český rozhlas Plus a v pořadu On Air dne 8. října 2018 od 08:00 na
programu Český rozhlas Wave (č. j. RRTV/19906/2018-vra), že věc odkládá.
11-0-0
30. RRTV/2018/1054/hak: RELAX RADIO, s.r.o. / Radio Relax, 16.11. 2018, 00:00 - 24:00
hodin, analýza
- Rada se seznámila s analýzou programu Radio Relax provozovatele RADIO RELAX
s.r.o. ze dne 16.11. 2018 od 00:00 – 24:00 hodin.
11-0-0
- 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 a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád žádá
provozovatele RADIO RELAX s. r. o. I. Č. 48953873, se sídlem Cyrila Boudy 8, 272 01
Kladno, o podání vysvětlení, jakým způsobem naplňuje podíl mluveného slova ve
vysílání, když ve vysílání ze dne 16. 11. 2018 byl podíl mluveného slova 9 %. Rada
stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 14 dní ode dne doručení této výzvy.
11-0-0
31. RRTV/2018/971/poj: ČRo Dvojka / Jak to vidí... / Analýza
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s analýzou pořadu Jak to vidí…
na programu Český rozhlas Dvojka.
11-0-0

32. RRTV/2018/1113/blu: Různí provozovatelé/rozhlasové vysílání; analýza obchodních
sdělení na potraviny, doplňky stravy, léky a na loterie a jiné podobné hry / zasedání
21/2018
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s analýzami obchodních sdělení
odvysílaných provozovateli Frekvence 1, a.s. (program FREKVENCE 1; České
Budějovice 94,1 MHz) dne 6. prosince 2018, LONDA spol. s r.o. (program RÁDIO
IMPULS; Ústí nad Labem 102,0 MHz) dne 6. prosince 2018, MEDIA BOHEMIA a.s.
(program Rádio BLANÍK; Pardubice 93,9 MHz) dne 6. prosince 2018, MEDIA BOHEMIA
a.s. (program Rock Radio; České Budějovice 99,7 MHz) dne 6. prosince 2018, RADIO
UNITED BROADCASTING s. r. o. (program Radio Beat; Ostrava 90,4 MHz) dne 6.
prosince 2018, NONSTOP s.r.o. (program RÁDIO KROKODÝL; Brno 103,0 MHz) dne 6.
prosince 2018 a RADIO UNITED BROADCASTING s. r. o. (program COUNTRY RADIO;
Plzeň 102,1 MHz) dne 6. prosince 2018.
11-0-0
33. RRTV/2018/1065/jam: LONDA spol. s r. o./Rádio Impuls/Tři impulsy na tělo/výběr
hostů před prezidentskými volbami 2018 - vysvětlení
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele LONDA spol. s r. o., IČ
49241931, sídlem Na příkopě 859/22, Nové Město, 110 00, Praha 1, jakým způsobem
probíhal výběr pozvaných prezidentských kandidátů do pořadu Tři impulsy na tělo stanice
Rádio Impuls v období před druhým kolem prezidentské volby v roce 2018, kdy prostor
pro vyjádření dostal pouze jeden z dvojice postupujících kandidátů – Jiří Drahoš.
11-0-0
34. RRTV/2018/1071/jam: Frekvence 1, a.s./Frekvence 1/Pressklub/výběr hostů před
prezidentskými volbami 2018 – vysvětlení
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele Frekvence 1, a.s., IČ
49240226, sídlem Wenzigova 4/1872, 120 00, Praha 2, jakým způsobem probíhal výběr
pozvaných prezidentských kandidátů do pořadu Pressklub stanice FREKVENCE 1 v
období před prezidentskými volbami v roce 2018, konkrétně v období čtyř týdnů před
uskutečněním prvního kola volby, kdy byly odvysílány rozhovory pouze se čtyřmi
vybranými kandidáty (Mirek Topolánek, Michal Horáček, Jiří Drahoš a Miloš Zeman).
11-0-0
35. RRTV/2018/1088/smu: CZECH INFOLINE s.r.o. / INFORMAČNÍ KANÁL - CZECH TIP /
TV / kabelové systémy / přerušení vysílání / zahájení SŘ o odnětí licence
- Rada dle § 63 odst. 2 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. zahajuje s provozovatelem
CZECH INFOLINE s.r.o., IČ: 25243403 se sídlem: Klatovská třída 1460/83, Jižní
Předměstí, 301 00 Plzeň, správní řízení o odnětí licence k provozování programu
INFORMAČNÍ KANÁL - CZECH TIP šířeného prostřednictvím kabelových systémů,
neboť v průběhu kalendářního roku nevysílal celkem 30 dnů. Rada stanovuje tomuto
provozovateli v předmětné věci lhůtu k vyjádření do 15 dnů od doručení oznámení o
zahájení řízení.
11-0-0
36. RRTV/2018/1087/smu: dvbexpert s.r.o. / převzaté vysílání / vysílače / možné
neoprávněné vysílání ZPS / podání vysvětlení
- Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001
Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, a na základě ustanovení § 137
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá společnost dvbexpert s.r.o., IČ 04202686, se
sídlem Okružní 189, 251 01 Babice, o podání vysvětlení ve věci možného neoprávněného
provozování převzatého vysílání šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových
systémů. Rada stanovuje provozovateli lhůtu pro podání vysvětlení 15 dnů ode dne
doručení žádosti.
11-0-0

37. RRTV/2018/1069/smu: Různí provozovatelé / převzaté vysílání / změna registrace
/oznámení změny programové nabídky
- Rada se dle ustanovení § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. seznámila s oznámením
provozovatele převzatého zemského digitálního vysílání šířeného prostřednictvím
vysílačů Prague Digital TV s.r.o., IČ: 28991800, se sídlem: Ortenovo náměstí 1571/15a,
Holešovice, 170 00 Praha 7, o změně ostatních skutečností uvedených v přihlášce k
registraci sp. zn. 2012/767/sve/adm, č.j. sve/4200/2012 ze dne 30. října 2012 spočívající
v zúžení programové nabídky o český televizní program Mňau TV a v aktuálním přehledu
registrovaných programů v Regionální síti 4 od 1. prosince 2018, v rozsahu dle podání
č.j. RRTV/20254/2018-vra doručeného dne 29. listopadu 2018.
11-0-0
38. RRTV/2018/1114/koz: AIDEM & Vyšší odborná škola televizní Brno a.s. - žádost
generálního ředitele ing.Petra Bakuse o převedení vysílací licence
- Rada se seznámila s žádostí Ing. Petra Bakuse, doručené dne 29. listopadu 2018, o
převedení vysílací licence z AIDEM& Vyšší odborná škola televizní Brno a.s. a sděluje
žadateli, že licence je dle § 12 odst. 7 zákona č. 231/2001 Sb. nepřevoditelná na jinou
osobu.
11-0-0
39. RRTV/2018/1076/smp: Různí provozovatelé; Přehled doručených oznámení
- Rada se seznámila s 1 oznámením.
10-0-0
- Rada se seznámila s oznámením provozovatele Ústecká TV s.r.o., IČ: 24797901,
doručeným Radě dne 30. 11. 2018 pod č.j. RRTV/20328/2018-vra, spočívajícím v
zahájení vysílání programu rtm plus Ústecko dne 3. 12. 2018 dle udělené licence č.j.
RRTV/18363/2018-smu, sp. zn. RRTV/2018/857/smu ze dne 23. 10. 2018.
11-0-0
- Rada se seznámila s oznámením provozovatele MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 26765586,
doručeným Radě dne 30. 11. 2018 pod č.j. RRTV/20326/2018-vra, spočívajícím v
zahájení vysílání níže uvedených programů dne 30. 11. 2018: • Hitrádio Černá Hora na
kmitočtech Broumov 94,7 / 100 W, Dvůr Králové 95,1 / 100 W, Jičín 107,3 / 400 W, Mladá
Boleslav 91,7 / 200 W, Náchod 92,8 / 1 kW, Pardubice 94,5 / 100 W, Rychnov nad
Kněžnou 94,7 / 200 W, Trutnov 97,0 / 200 W dle uděleného souhlasu Rady č.j.
RRTV/14391/2018-blu, sp. zn. RRTV/2018/578/blu; • Rock Radio na kmitočtu Hradec
Králové 89,1 / 100 W dle uděleného souhlasu Rady č.j. RRTV/14336/2018-blu, sp. zn.
RRTV/2018/577/blu.
11-0-0
40. RRTV/2017/692/koz: Revidovaná Směrnice AVMS
- Rada se seznámila se zněním revidované Směrnice o audiovizuálních mediálních
službách 2018/1808 a s informací Ministerstva kultury o konání úvodní diskuze v rámci
příprav transpozice, která se konala na Ministerstvu kultury dne 17. 12. 2018, a stanovuje
další postup ve věci dle rozpravy
10-0-0
41. RRTV/2018/1123/koz: Zpráva ze služební cesty - 10. plenární setkání ERGA
- Rada se seznámila se zprávou z 10. plenárního setkání ERGA, které se konalo dne 6.
listopadu 2018 v Bruselu
11-0-0
42. RRTV/2017/1086/hru: Priority Rady pro rozhlasové a televizní vysílání - vyhodnocení
priorit roku 2018 a stanovení priorit pro rok 2019
- Rada schvaluje vyhodnocení priorit roku 2018 a souhlasí s návrhem priorit pro rok 2019
11-0-0

43. 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.
11-0-0
44. RRTV/2018/1124/dut: Záštita nad Letní žurnalistickou školou
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání schvaluje záštitu nad Letní žurnalistickou
školou Karla Havlíčka Borovského.
11-0-0
45. RRTV/2018/1130/smu: PRAHA TV s.r.o. / PRAHA TV / TV - vysílače / žádost o
předchozí souhlas s převodem obchodního podílu na třetí osobu
- Rada uděluje provozovateli PRAHA TV s.r.o., IČ: 258 30 937, se sídlem: Vinohradská
1597/174, Vinohrady, 130 00 Praha 3, souhlas se změnou skutečností uvedených v
žádosti o licenci sp. zn. 2014/641/zem/lMP, č.j. zem/2292/2014, ze dne 1. července 2014
ve znění pozdější změny, podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. e) a § 21 odst. 7 zákona
č. 231/2001 Sb., spočívající v převodu obchodního podílu společníka Přemysla Svory na
třetí osobu společnost Pražská mediální společnost s.r.o., IČ: 07632967, se sídlem č.p.
64, 413 01 Ctiněves, a to v rozsahu dle žádosti doručené dne 12. prosince 2018
evidované pod č.j. RRTV/20682/2018-vra.
10-0-0
46. RRTV/2018/1131/smu: Brno TV, s.r.o. / TV BRNO 1 / TV - vysílače / žádost o předchozí
souhlas s převodem obchodního podílu na třetí osobu
- Rada uděluje provozovateli Brno TV, s.r.o., IČ: 06191941, se sídlem: Moravské náměstí
127/3, Brno-město, 602 00 Brno, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o
licenci sp. zn. RRTV/2017/743/smu, č.j. RRTV/13744/2017-smu ze dne 26. září 2017,
podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. e) a § 21 odst. 7 zákona č. 231/2001 Sb., spočívající
v převodu obchodního podílu společníka Přemysla Svory na třetí osobu Jakuba Svoru, a
to v rozsahu dle žádosti doručené dne 13. prosince 2018 evidované pod č.j.
RRTV/20982/2018-vra.
10-0-0
ověřovatel:
P. Bartoš

