
Zápis z 12. zasedání 2018, konaného dne 17. 7. 2018  

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

 

1. RRTV/2018/713/bla: Schválení programu 12. zasedání 

-  Rada schvaluje program ve znění projednaných změn 

13-0-0 

2. RRTV/2018/541/zem: O2 TV s.r.o. / TV / Orange Sport / družice / řízení o udělení licence 
/ NÚJ 17. července 2018, 13:30 h 

-  Rada uděluje právnické osobě O2 TV s.r.o., IČ 039 98 380, se sídlem Za Brumlovkou 
266/2, Michle, 140 00 Praha 4, podle § 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci k provozování 
televizního vysílání šířeného prostřednictvím družice na 12 let; označení (název) 
programu: Orange Sport; základní programová specifikace: sportovní program; časový 
rozsah vysílání: 24 h denně; výčet států, na jejichž území bude vysílání zcela nebo 
převážně směrováno: Slovenská republika, Česká republika; hlavní jazyk vysílání: 
čeština; v rozsahu dle žádosti doručené dne 22. května 2018, RRTV/11510/2018-vra. 

9-0-0 

-  Rada informuje podle § 18 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., regulační orgán členského 
státu Evropské unie, na jehož území je televizní vysílání zcela nebo převážně směřováno, 
tj. Slovenskou republiku, o udělení licence společnosti O2 TV s.r.o., IČ 039 98 380, se 
sídlem Za Brumlovkou 266/2, Michle, 140 00 Praha 4, k televiznímu vysílání programu 
Orange Sport šířeném prostřednictvím družice se základní programovou specifikací: 
sportovní program. 

9-0-0 

3. RRTV/2018/542/zem: O2 TV s.r.o. / TV / Orange Sport 2 / družice / řízení o udělení 
licence / NÚJ 17. července 2018, 13:35 h 

-  Rada uděluje právnické osobě O2 TV s.r.o., IČ 039 98 380, se sídlem Za Brumlovkou 
266/2, Michle, 140 00 Praha 4, podle § 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci k provozování 
televizního vysílání šířeného prostřednictvím družice na 12 let; označení (název) 
programu: Orange Sport 2; základní programová specifikace: sportovní program; časový 
rozsah vysílání: 24 h denně; výčet států, na jejichž území bude vysílání zcela nebo 
převážně směrováno: Slovenská republika, Česká republika; hlavní jazyk vysílání: 
slovenština; v rozsahu dle žádosti doručené dne 22. května 2018, RRTV/11509/2018-vra. 

9-0-0 

-  Rada informuje podle § 18 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., regulační orgán členského 
státu Evropské unie, na jehož území je televizní vysílání zcela nebo převážně směřováno, 
tj. Slovenskou republiku, o udělení licence společnosti O2 TV s.r.o., IČ 039 98 380, se 
sídlem Za Brumlovkou 266/2, Michle, 140 00 Praha 4, k televiznímu vysílání programu 
Orange Sport 2 šířeném prostřednictvím družice se základní programovou specifikací: 
sportovní program. 

9-0-0 

4. RRTV/2018/543/zem: O2 TV s.r.o. / TV / Orange Sport 3 / družice / řízení o udělení 
licence / NÚJ 17. července 2018, 13:40 h 

-  Rada uděluje právnické osobě O2 TV s.r.o., IČ 039 98 380, se sídlem Za Brumlovkou 
266/2, Michle, 140 00 Praha 4, podle § 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci k provozování 
televizního vysílání šířeného prostřednictvím družice na 12 let; označení (název) 



programu: Orange Sport 3; základní programová specifikace: sportovní program; časový 
rozsah vysílání: 24 h denně; výčet států, na jejichž území bude vysílání zcela nebo 
převážně směrováno: Slovenská republika, Česká republika; hlavní jazyk vysílání: 
čeština; v rozsahu dle žádosti doručené dne 22. května 2018, RRTV/11508/2018-vra. 

9-0-0 

-  Rada informuje podle § 18 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., regulační orgán členského 
státu Evropské unie, na jehož území je televizní vysílání zcela nebo převážně směřováno, 
tj. Slovenskou republiku, o udělení licence společnosti O2 TV s.r.o., IČ 039 98 380, se 
sídlem Za Brumlovkou 266/2, Michle, 140 00 Praha 4, k televiznímu vysílání programu 
Orange Sport 3 šířeném prostřednictvím družice se základní programovou specifikací: 
sportovní program. 

9-0-0 

5. RRTV/2018/544/zem: O2 TV s.r.o. / TV / Orange Sport 4 / družice / řízení o udělení 
licence / NÚJ 17. července 2018, 13:45 h 

-  Rada uděluje právnické osobě O2 TV s.r.o., IČ 039 98 380, se sídlem Za Brumlovkou 
266/2, Michle, 140 00 Praha 4, podle § 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci k provozování 
televizního vysílání šířeného prostřednictvím družice na 12 let; označení (název) 
programu: Orange Sport 4; základní programová specifikace: sportovní program; časový 
rozsah vysílání: 24 h denně; výčet států, na jejichž území bude vysílání zcela nebo 
převážně směrováno: Slovenská republika, Česká republika; hlavní jazyk vysílání: 
čeština; v rozsahu dle žádosti doručené dne 22. května 2018, RRTV/11507/2018-vra. 

9-0-0 

-  Rada informuje podle § 18 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., regulační orgán členského 
státu Evropské unie, na jehož území je televizní vysílání zcela nebo převážně směřováno, 
tj. Slovenskou republiku, o udělení licence společnosti O2 TV s.r.o., IČ 039 98 380, se 
sídlem Za Brumlovkou 266/2, Michle, 140 00 Praha 4, k televiznímu vysílání programu 
Orange Sport 4 šířeném prostřednictvím družice se základní programovou specifikací: 
sportovní program. 

9-0-0 

6. RRTV/2018/563/fia: Jihočeská média s.r.o. /TV /LIPNO Infokanál /zemské digitální 
televizní vysílání šířené prostřednictvím vysílačů /řízení o udělení licence - ústní jednání 
dne 17. července 2018 ve 13.50 hodin 

-  Rada uděluje právnické osobě, společnosti Jihočeská média s.r.o., IČ: 070 83 858, se 
sídlem U Výstaviště 1576/26a, České Budějovice 2, 370 05 České Budějovice, dle § 25 
zákona č. 231/2001 Sb., licenci k provozování místního zemského digitálního televizního 
vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů na 12 let; označení (název) programu: LIPNO 
Infokanál; základní programová specifikace: Informační program k dané lokalitě; časový 
rozsah vysílání: 24 hodin denně; územní rozsah vysílání: Lipno Vítkův kámen, v souladu 
se stanoviskem Českého telekomunikačního úřadu ČTÚ-32 363/2018-613, ze dne 12. 
června 2018 a diagramu využití rádiových kmitočtů, který tvoří přílohu stanoviska; hlavní 
jazyk vysílání: český jazyk; dle žádosti, ze dne 28. května 2018, č.j.: RRTV/11907/2018-
vra, ve znění upřesnění ze dne 6. června 2018, č.j.: RRTV/12239/2018-vra.  

9-0-0 

7. RRTV/2018/439/smu: PK 62, a.s. / LEO TV GOLD / TV - kabelové systémy /řízení o 
udělení licence / nařízené ústní jednání dne 17. července 2018 ve 14:00 hodin 

-  Rada uděluje právnické osobě, společnosti PK 62, a.s., IČ: 26211416, se sídlem: 
Bohdalecká 1420/6, Michle, 101 00 Praha 10, dle ustanovení § 25 zákona č. 231/2001 
Sb., licenci k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím kabelových 
systémů na 12 let; označení (název) programu: LEO TV GOLD; základní programová 
specifikace: Tematický program pro dospělé; časový rozsah vysílání: 24 hodin denně; 
územní rozsah vysílání: Česká republika, katastrální území České republiky podle 
vyhlášky č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými 



průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, v platném znění a všechny 
okresy podle zákona č. 36/1960 Sb., o územním členění státu, v platném znění; hlavní 
jazyk vysílání: český jazyk; v rozsahu dle žádosti doručené dne 3. května 2018 pod č.j. 
RRTV/10858/2018-vra a jejího doplnění č.j. RRTV/12966/2018-vra, doručeného dne 18. 
června 2018. 

10-0-0 

8. RRTV/2018/199/kus: Mountfield a.s. - reklamní sdělení "za 1/3 a jiné neuvěřitelné slevy 
na všechno" - ústní jednání od 14:10 hod. 

-  Rada v rámci nařízeného ústního jednání, konaného dne 17. července 2018, projednala 
možný přestupek spočívající v porušení § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 40/1995 Sb., 
kterého se mohla dopustit obviněná společnost Mountfield, a.s., IČ: 25620991, se sídlem 
Mnichovice, Mirošovická 697, PSČ 25164, zadáním reklamního spotu „Mountfield“, který 
byl odvysílán dne 29. 12. 2017 od 14:49:04 hodin na programu NOVA. 

8-0-0 

9. RRTV/2018/593/zem: MWE Networks International s.r.o. / TV / POWER TV / družice / 
řízení o udělení licence /NÚJ 17. července 2018, 14:30 h 

-  Rada uděluje podle § 25 zákona č. 231/2001 Sb., společnosti MWE Networks 
International s.r.o., se sídlem Praha, založené notářským zápisem dne 10. dubna 2018, 
N 225/2018, N Z 287/2018, zastoupené na základě plné moci advokátem JUDr. 
Vladimírem Kroupou, se sídlem Zavadilova 15, 160 00 Praha 6, licenci k provozování 
televizního vysílání šířeného prostřednictvím družice na 12 let; označení (název) 
programu: POWER TV; základní programová specifikace: hudební televize; výčet států, 
na jejichž území má být vysílání zcela nebo převážně směrováno: Česká republika, 
Slovenská republika; hlavní jazyk vysílání: český jazyk; časový rozsah vysílání: 24 hodin 
denně; v rozsahu žádosti doručené Radě dne 8. června 2018 pod č.j. RRTV/12320/2018-
vra, ve znění doplnění a upřesnění ze dne 26. června 2018, č.j. RRTV/13227/2018-vra. 

10-0-0 

-  Rada informuje regulační orgán členského státu Evropské unie, tj. Slovenské republiky, 
na jehož území bude televizní vysílání zcela nebo převážně směrováno, o udělení licence 
společnosti MWE Networks International s.r.o., se sídlem Praha, k televiznímu vysílání 
programu POWER TV šířeného prostřednictvím družice se základní programovou 
specifikací: Hudební televize. 

10-0-0 

10. RRTV/2018/594/zem: MWE Networks International s.r.o. / TV / POWER TV / vysílače / 
řízení o udělení licence / NÚJ 17. července 2018, 14:35 h 

-  Rada uděluje podle § 25 zákona č. 231/2001 Sb., společnosti MWE Networks 
International s.r.o., se sídlem Praha, založené notářským zápisem dne 10. dubna 2018, 
N 225/2018, N Z 287/2018, zastoupené na základě plné moci advokátem JUDr. 
Vladimírem Kroupou, se sídlem Zavadilova 15, 160 00 Praha 6, licenci k provozování 
regionálního zemského digitálního televizního vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů 
na 12 let; označení (název) programu: POWER TV; základní programová specifikace: 
hudební televize; územní rozsah vysílání: v souladu se stanoviskem Českého 
telekomunikačního úřadu č.j. ČTÚ – 33 914/2018 – 613 ze dne 26. června 2018 a 
přiloženého diagramu využití rádiových kmitočtů; hlavní jazyk vysílání: český jazyk; 
časový rozsah vysílání: 24 hodin denně; v rozsahu žádosti doručené Radě dne 8. června 
2018 pod č.j. RRTV/12321/2018-vra, ve znění doplnění a upřesnění ze dne 26. června 
2018, č.j. RRTV/13226/2018-vra. 

10-0-0 

11. RRTV/2017/1095/zab: Licenční řízení/RV/Hodonín 101,6 MHz / 100 W - veřejné slyšení 
od 14:40 hodin 

-  Rada na veřejném slyšení v řízení o udělení licence k provozování rozhlasového 
vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Hodonín 



Doly 101,6 MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 17 07 36 / 48 50 41 projednala se 
žadatelem otázky týkající se jeho programové skladby. 

8-0-0 

12. RRTV/2018/163/zab: Licenční řízení/RV/Zlín 7 101,2 MHz / 100 W - udělení licence 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané 
ustanovením § 5 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a 
televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), podle 
ustanovení § 12 - 19 zákona č. 231/2001 Sb. a podle ustanovení § 67 - 69 zákona č. 
500/2004 Sb., správního řádu, vydala dne 9. ledna 2018 toto rozhodnutí: Rada uděluje 
společnosti HAMCO, s.r.o., IČ: 47668962, se sídlem Blažejské náměstí 97/7, PSČ 779 
00 Olomouc, podle § 18 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k provozování rozhlasového 
vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Zlín 7 
101,2 MHz / 100 W pro program Radio Haná okruh SkyRock na dobu 8 let, nejdéle však 
do 10. října 2025. 

13-0-0 

13. RRTV/2018/578/blu: MEDIA BOHEMIA a.s./Hitrádio Magic (licence č.j. 
Ru/282/00)/RV/změna licence dle §21 odst. 1 písm. d) - rozhodnutí 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v souladu s ustanovením § 
5 písm. b, § 21 odst. 1 písm. d), § 21 odst. 3 a § 21 odst. 10 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: 1. Rada uděluje provozovateli MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 26765586, se 
sídlem Koperníkova 794/6, PSČ 120 00 Praha, souhlas se změnou skutečností 
uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu Hitrádio 
Magic (licence č.j. Ru/282/00), spočívající ve změně licenčních podmínek programu, tj. 
ve změně programé skladby, neboť tato změna by nevedla k neudělení licence na 
základě veřejného slyšení. Aktuální a platné znění licenčních podmínek tvoří přílohu 
tohoto rozhodnutí. 2. Rada uděluje provozovateli MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 26765586, 
se sídlem Koperníkova 794/6, PSČ 120 00 Praha, souhlas se změnou skutečností 
uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu Hitrádio 
Magic (licence č.j. Ru/282/00) dle § 21 odst. 10 zákona č. 231/2001 Sb., spočívající v 
přejímání programu Hitrádio Černá Hora (licence č.j. Ru/135/98/1170) provozovatele 
Radio Černá Hora II. s.r.o. , včetně identifikace přejímaného programu. 

13-0-0 

14. RRTV/2018/577/blu: MEDIA BOHEMIA a.s./Hitrádio Magic (licence sp.zn. 
2015/118/zab)/RV/změna licence dle §21 odst. 1 písm. d) - rozhodnutí 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v souladu s ustanovením § 
5 písm. b, § 21 odst. 1 písm. d), § 21 odst. 3, § 21 odst. 10 a § 31 odst. 5 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: 1. Rada uděluje provozovateli MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 
26765586, se sídlem Koperníkova 794/6, PSČ 120 00 Praha, souhlas se změnou 
skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu 
Hitrádio Magic (licence sp. zn. 2015/118/zab) spočívající ve změně licenčních podmínek 
programu, tj. v zařazování pořadů a dalších částí vysílání, programových prvků a reklamy 
s regionálně odlišným obsahem neboť tato změna by nevedla k neudělení licence na 
základě veřejného slyšení. 2. Rada uděluje provozovateli MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 
26765586, se sídlem Koperníkova 794/6, PSČ 120 00 Praha, souhlas se změnou 
skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu 
Hitrádio Magic (licence sp. zn. 2015/118/zab) dle § 21 odst. 10 zákona č. 231/2001 Sb., 



spočívající v přejímání programu Rock Radio (licence sp.zn. 2013/676/zab) 
provozovatele Rádio Dobrý den, spol. s r.o., včetně identifikace přejímaného programu. 

13-0-0 

15. RRTV/2018/681/str: RTV Cheb s.r.o./RÁDIO EGRENSIS (Ru/118/01)/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) 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 RTV Cheb, s. r. o., IČ: 182 33 651, se sídlem Dlouhá 42/10, PSČ 350 02 
Cheb, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování 
rozhlasového vysílání programu RÁDIO EGRENSIS (licence č.j. Ru/118/01) podle § 21 
odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající v úpravě poměru české a slovenské 
hudby oproti hudbě zahraniční, který nově činí 15 – 25% české a slovenské hudby z 
celkové hudební produkce, neboť tato změna by nevedla k neudělení licence na základě 
veřejného slyšení. 

13-0-0 

16. RRTV/2018/670/str: MEDIA BOHEMIA a.s./Rádio BLANÍK (Ru/98/01)/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) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového 
a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 
231/2001 Sb.“), a ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v 
platném znění (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“), vydala toto rozhodnutí: Rada uděluje 
provozovateli MEDIA BOHEMIA, a.s., IČ 26765586, se sídlem Koperníkova 794/6, PSČ 
120 00 Praha, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k 
provozování rozhlasového vysílání programu Rádio BLANÍK (licence Ru/98/01) podle § 
21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající v úpravě poměru české a 
slovenské hudby oproti hudbě zahraniční, který nově činí 15 – 25% české a slovenské 
hudby z celkové hudební produkce, neboť tato změna by nevedla k neudělení licence na 
základě veřejného slyšení. 

13-0-0 

17. RRTV/2018/671/str: MEDIA BOHEMIA a.s./Rádio BLANÍK (sp. zn. 
2016/1027/zab)/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) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového 
a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 
231/2001 Sb.“), a ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v 
platném znění (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“), vydala toto rozhodnutí: Rada uděluje 
provozovateli MEDIA BOHEMIA, a.s., IČ 26765586, se sídlem Koperníkova 794/6, PSČ 
120 00 Praha, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k 
provozování rozhlasového vysílání programu Rádio BLANÍK (licence sp. zn. 
2016/1027/zab) podle § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající v úpravě 
poměru české a slovenské hudby oproti hudbě zahraniční, který nově činí 15 – 25% české 
a slovenské hudby z celkové hudební produkce, neboť tato změna by nevedla k neudělení 
licence na základě veřejného slyšení. 

13-0-0 

18. RRTV/2018/672/str: MEDIA BOHEMIA a.s./Rádio BLANÍK (sp. zn. 
2007/248/FIA)/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) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového 



a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 
231/2001 Sb.“), a ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v 
platném znění (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“), vydala toto rozhodnutí: Rada uděluje 
provozovateli MEDIA BOHEMIA, a.s., IČ 26765586, se sídlem Koperníkova 794/6, PSČ 
120 00 Praha, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k 
provozování rozhlasového vysílání programu Rádio BLANÍK (licence sp. zn. 
2007/248/FIA) podle § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající v úpravě 
poměru české a slovenské hudby oproti hudbě zahraniční, který nově činí 15 – 25% české 
a slovenské hudby z celkové hudební produkce, neboť tato změna by nevedla k neudělení 
licence na základě veřejného slyšení. 

13-0-0 

19. RRTV/2018/673/str: MEDIA BOHEMIA a.s./Rádio BLANÍK (Ru/97/01)/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) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového 
a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 
231/2001 Sb.“), a ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v 
platném znění (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“), vydala toto rozhodnutí: Rada uděluje 
provozovateli MEDIA BOHEMIA, a.s., IČ 26765586, se sídlem Koperníkova 794/6, PSČ 
120 00 Praha, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k 
provozování rozhlasového vysílání programu Rádio BLANÍK (licence Ru/97/01) podle § 
21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající v úpravě poměru české a 
slovenské hudby oproti hudbě zahraniční, který nově činí 15 – 25% české a slovenské 
hudby z celkové hudební produkce, neboť tato změna by nevedla k neudělení licence na 
základě veřejného slyšení. 

13-0-0 

20. RRTV/2018/674/str: MEDIA BOHEMIA a.s./Rádio BLANÍK (Ru/283/00)/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) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového 
a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 
231/2001 Sb.“), a ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v 
platném znění (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“), vydala toto rozhodnutí: Rada uděluje 
provozovateli MEDIA BOHEMIA, a.s., IČ 26765586, se sídlem Koperníkova 794/6, PSČ 
120 00 Praha, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k 
provozování rozhlasového vysílání programu Rádio BLANÍK (licence Ru/283/00) podle § 
21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající v úpravě poměru české a 
slovenské hudby oproti hudbě zahraniční, který nově činí 15 – 25% české a slovenské 
hudby z celkové hudební produkce, neboť tato změna by nevedla k neudělení licence na 
základě veřejného slyšení. 

13-0-0 

21. RRTV/2018/675/str: MEDIA BOHEMIA a.s./Rádio BLANÍK (Ru/348/00)/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) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového 
a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 
231/2001 Sb.“), a ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v 
platném znění (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“), vydala toto rozhodnutí: Rada uděluje 
provozovateli MEDIA BOHEMIA, a.s., IČ 26765586, se sídlem Koperníkova 794/6, PSČ 
120 00 Praha, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k 
provozování rozhlasového vysílání programu Rádio BLANÍK (licence Ru/348/00) podle § 
21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající v úpravě poměru české a 
slovenské hudby oproti hudbě zahraniční, který nově činí 15 – 25% české a slovenské 



hudby z celkové hudební produkce, neboť tato změna by nevedla k neudělení licence na 
základě veřejného slyšení. 

13-0-0 

22. RRTV/2018/676/str: MEDIA BOHEMIA a.s./Rádio BLANÍK (Ru/32/99)/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) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového 
a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 
231/2001 Sb.“), a ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v 
platném znění (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“), vydala toto rozhodnutí: Rada uděluje 
provozovateli MEDIA BOHEMIA, a.s., IČ 26765586, se sídlem Koperníkova 794/6, PSČ 
120 00 Praha, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k 
provozování rozhlasového vysílání programu Rádio BLANÍK (licence Ru/32/99) podle § 
21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající v úpravě poměru české a 
slovenské hudby oproti hudbě zahraniční, který nově činí 15 – 25% české a slovenské 
hudby z celkové hudební produkce, neboť tato změna by nevedla k neudělení licence na 
základě veřejného slyšení. 

13-0-0 

23. RRTV/2018/677/str: MEDIA BOHEMIA a.s./Rádio BLANÍK (Ru/278/00)/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) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového 
a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 
231/2001 Sb.“), a ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v 
platném znění (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“), vydala toto rozhodnutí: Rada uděluje 
provozovateli MEDIA BOHEMIA, a.s., IČ 26765586, se sídlem Koperníkova 794/6, PSČ 
120 00 Praha, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k 
provozování rozhlasového vysílání programu Rádio BLANÍK (licence Ru/278/00) podle § 
21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající v úpravě poměru české a 
slovenské hudby oproti hudbě zahraniční, který nově činí 15 – 25% české a slovenské 
hudby z celkové hudební produkce, neboť tato změna by nevedla k neudělení licence na 
základě veřejného slyšení. 

13-0-0 

24. RRTV/2018/434/blu: Český rozhlas/ Český rozhlas Radiožurnál /RV/řízení o 
přestupku - seznámení se s vyjádřením 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) se seznámila s vyjádřením 
obviněného č.j. RRTV/13151/2018-vra ve věci řízení o přestupku sp.zn. 2018/434/blu.  

13-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání ve věci řízení o přestupku sp.zn. 2018/434/blu 
zamítá dle ustanovení § 80 odst. 2 zákona č. 250/2016 Sb., zákona o přestupcích a řízení 
o nich, žádost obviněného o ústní jednání ve věci. 

13-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání ve věci řízení o přestupku sp.zn. 2018/434/blu 
zamítá dle ustanovení § 52 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, návrh obviněného na 
provedení důkazu svědeckou výpovědí svědka Janka Kroupy.  

13-0-0 

25. RRTV/2018/697/hak: Lin, a.s. _ Český Impuls, 18.6. 2018, 00:00 - 24:00 hodin, analýza 

-  Rada se seznámila s analýzou programu Český Impuls, provozovatele LIN, a.s. z 
pondělí 18. 6. 2018 od 00:00 do 24:00 hodin a shledala, že vysílání bylo v souladu se 
zákonem o rozhlasovém a televizním vysílání a v souladu s platnými licenčními 
podmínkami. 



13-0-0 

26. RRTV/2018/696/blu: Různí provozovatelé/rozhlasové vysílání; analýza obchodních 
sdělení na potraviny, doplňky stravy, léky a na loterie a jiné podobné hry / zasedání 
12/2018 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s analýzami obchodních sdělení 
odvysílaných provozovateli LONDA spol. s r. o. (program RÁDIO IMPULS; Liberec 92,1 
MHz) dne 29. června 2018, EVROPA 2, spol. s r.o. (program EVROPA 2; Ústí nad Labem 
107,2 MHz) dne 29. června 2018, MEDIA BOHEMIA a.s. (program HELAX; Ostrava 93,7 
MHz) dne 29. června 2018, MAX LOYD, s.r.o. (program DANCE RADIO; Praha-Jinonice 
102,9 MHz) dne 29. června 2018, MEDIA BOHEMIA a.s. (program Hitrádio FM Crystal; 
Liberec 100,6 MHz) dne 29. června 2018, HAMCO, s.r.o. (program RADIO HANÁ; 
Olomouc 92,3 MHz) dne 29. června 2018 a RADIO UNITED BROADCASTING s. r. o. 
(program COUNTRY RADIO; Plzeň 102,1 MHz) dne 29. června 2018. 

13-0-0 

27. 2015/391/SPM/RAD: Reklama na lék Kinedryl/25. dubna 2014/6:29:25 hodin, 8:17:30 
hodin a 11:57:43 hodin/KISS PUBLIKUM/absence upozornění, že výrobek je humánním 
léčivým přípravkem/zpracování reklamy - zastavení 

-  Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 30. května 2018, 
sp. zn. 9A 189/2015-47, kterým bylo na základě žaloby společnosti MEDIA CLUB, s.r.o. 
zrušeno rozhodnutí Rady ze dne 21. 7. 2015, č. j. RRTV/2671/2015-SPM, sp. zn. 
2015/391/SPM/RAD. 

13-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) na základě ustanovení § 7 
odst. 1 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy (dále jen „zákon č. 40/1995 
Sb.“) a podle ustanovení § 66 odst. 2 a § 76 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v 
platném znění (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“), vydává toto usnesení: Správní řízení 
se společností MEDIA CLUB, s.r.o., IČ 294 13 982, se sídlem Na žertvách 132/24, Praha 
8, vedené pro možné porušení § 5a odst. 5 písm. a), § 5a odst. 5 písm. c) a § 5a odst. 5 
písm. d) zákona č. 40/1995 Sb., kterého se měl účastník dopustit zpracováním reklamy 
na léky Kinedryl, která byla odvysílána dne 25. 4. 2014 v časech 6:29:25 hodin, 8:17:30 
hodin a 11:57:43 hodin na programu KISS Publikum (90,3 MHz Zlín), se podle § 66 odst. 
2 zákona č. 500/2004 Sb. zastavuje. 

13-0-0 

28. RRTV/2018/657/blu: MEDIA BOHEMIA a.s./Hitrádio Dragon/RV/podnět na možnou 
zakázanou reklamu - odložení věci 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s podnětem č.j. 
RRTV/7881/2018-vra ve věci stížnosti na možnou zakázanou reklamu podle ustanovení 
§ 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. 

13-0-0 

-  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.), a ustanovení § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb. rozhodla 
v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti 
za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci stížnosti č.j. RRTV/7881/2018-vrana 
možnou zakázanou reklamu podle ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 40/1995 Sb., 
o regulaci reklamy tak , že věc odkládá. 

13-0-0 

 

 



29. RRTV/2018/622/blu: RADIO UNITED BROADCASTING s. r. o./Radio Beat /RV/podnět 
na možnou zakázanou reklamu - zahájení řízení o přestupku 

-  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 „zákona č. 250/2016 
Sb.“) rozhodla zahájit se zadavatelem reklamy, společností Andy-auta s.r.o., IČ: 
62522264, se sídlem Vožická 2504, 390 02 Tábor (dále „obviněný“), řízení o přestupku z 
moci úřední pro možné porušení ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 40/1995 Sb., 
o regulaci reklamy, který zakazuje reklamu, která je nekalou obchodní praktikou, podle 
zvláštního právního předpisu (zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele), neboť je 
způsobilá podstatně narušit ekonomické chování spotřebitele, kterému je určena, nebo 
který je jejímu působení vystaven, ve vztahu k výrobku nebo službě, kterého se mohl 
dopustit zadáním reklamy, která byla odvysílána dne 25. listopadu 2017 v 15:58:35 na 
programu Radio Beat (Praha 95,3 MHz / 2,5 kW) a dne 9. června 2018 v 11:03:28 na 
programu Radio Beat (Praha 95,3 MHz / 2,5 kW) provozovatele RADIO UNITED 
BROADCASTING s.r.o. 

13-0-0 

30. RRTV/2018/695/str: Český rozhlas/otevřený dopis adresovaný vedení 

-  Rada se seznámila s otevřeným dopisem (č.j. RRTV/13106/2018-vra) adresovaným 
vedení Českého rozhlasu. 

13-0-0 

31. 2016/885/zab/RAD: Český telekomunikační úřad - sdělení o vyřazení kmitočtu 
Havlíčkův Brod 96,3 MHz / 200 W ze seznamu zkoordinovaných kmitočtů 

-  Rada se seznámila s informací Českého telekomunikačního úřadu o vyřazení kmitočtu 
Havlíčkův Brod 96,3 MHz ze seznamu zkoordinovaných kmitočtů. 

12-0-0 

32. RRTV/2018/620/zab: Informace o udělení krátkodobého oprávnění k využívání 
rádiových kmitočtů rozhlasové služby 

-  Rada se seznámila s informacemi Českého telekomunikačního úřadu o vydání 
krátkodobých oprávnění k využívání rádiových kmitočtů rozhlasové služby na provoz VKV 
vysílačů. 

13-0-0 

33. RRTV/2018/694/smu: Město Město Albrechtice / INFOKANÁL MĚSTO 
ALBRECHTICE, INFOKANÁL HOLČOVICE / TV - kabely / žádost o prodloužení platnosti 
licence 

-  Rada prodlužuje provozovateli Město Město Albrechtice, IČ: 00296228, se sídlem: nám. 
ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice, podle § 12 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb., dobu 
platnosti licence, sp. zn. 2006/372/sve/MEA, č.j. sve/5627/06 ze dne 2. srpna 2006, k 
provozování místního televizního vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů, 
o dobu 12 let, na základě žádosti doručené dne 3. července 2018, č. j. RRTV/13383/2018-
vra a ve znění doplnění č.j. RRTV/13567/2018-vra a č.j. RRTV/13572/2018-vra 
doručeného dne 11. července 2018. 

13-0-0 

34. RRTV/2018/665/smu: LION ONE TV s.r.o. / ARKADA TV / TV - družice / zahájení SŘ o 
odnětí licence 

-  Rada zahajuje s provozovatelem LION ONE TV s.r.o., IČ: 01848569 se sídlem: 
Gogolova 228/8, Hradčany, 118 00 Praha 1, správní řízení z moci úřední o odnětí licence 
sp. zn. RRTV/2017/108/smu, č.j. RRTV/6323/2017-smu ze dne 4. dubna 2017 dle § 63 
odst. 2 písm. a), neboť provozovatel nezahájil ve lhůtě do 360 dnů od nabytí právní moci 



rozhodnutí o udělení licence vysílání programu ARKADA TV. Rada stanovuje tomuto 
provozovateli v předmětné věci lhůtu k vyjádření do 15 dnů od doručení oznámení o 
zahájení řízení. 

13-0-0 

35. RRTV/2018/592/smu: ZAK TV s.r.o. / Televize ZAK / TV - vysílače, zvláštní přenosové 
systémy /žádost o předchozí souhlas s převodem obchodního podílu, změna spol. 
smlouvy / zpětvzetí žádosti 

-  Rada podle ustanovení § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., zastavuje řízení 
o žádosti provozovatele ZAK TV s.r.o., IČ: 64835669, se sídlem: Prokopova 166/26, Jižní 
Předměstí, 301 00 Plzeň, o předchozí souhlas se změnou skutečností uvedených v 
žádostech o licenci sp. zn. Ru/32/97 ze dne 17. prosince 1996 a sp. zn. 
2016/993/SMU/ZAK, č.j. RRTV/4067/2017-smu ze dne 21. února 2017, neboť žadatel 
vzal svoji žádost podáním č.j. RRTV/13348/2018-vra, doručeným dne 2. července 2018, 
zpět. 

13-0-0 

36. RRTV/2018/581/smu: Mediapoint Consulting s.r.o. / PLZEŇ TV / TV - vysílače, ZPS/ 
žádost o předchozí souhlas s převodem obchodního podílu, změna spol. smlouvy / 
zpětvzetí žádosti / zastavení řízení 

-  Rada podle ustanovení § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., zastavuje řízení 
o žádosti provozovatele Mediapoint Consulting s. r. o., IČ: 27970043, se sídlem: 
Palackého náměstí 753/26, Jižní Předměstí, Plzeň, PSČ: 301 00, o předchozí souhlas se 
změnou skutečností uvedených v žádostech o licenci sp. zn. 2012/879/zem/Sty, č.j. 
zem/158/2013 ze dne 8. ledna 2013 a sp. zn. RRTV/2017/31/spm, č.j. RRTV/2017/31-
06/spm, ze dne 7. února 2017, neboť žadatel vzal svoji žádost podáním č.j. 
RRTV/13352/2018-vra, doručeným dne 2. července 2018 a jeho doplněním č.j. 
RRTV/13524/2018-vra, zpět. 

13-0-0 

37. RRTV/2018/686/smu: ZAK TV s.r.o. / Televize ZAK (zkratka "TV ZAK") / TV - ZPS / 
zánik platnosti licence (sp. zn. 2016/993/SMU/ZAK ze dne 21. 2. 2017); na vlastní žádost 

-  Rada bere na vědomí, že provozovateli ZAK TV s.r.o., IČ: 64835669, se sídlem: 
Prokopova 166/26, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň, zanikla dne 4. července 2018 podle 
ustanovení § 24 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb., licence sp. zn. 2016/993/SMU/ZAK, č.j. 
RRTV/4067/2017-smu ze dne 21. února 2017, k provozování televizního vysílání 
programu Televize ZAK (zkratka "TV ZAK"), šířeného prostřednictvím zvláštních 
přenosových systémů, na základě jeho žádosti doručené Radě dne 9. července 2018 a 
evidované pod č.j. RRTV/13474/2018-vra. O této skutečnosti Rada podle § 154 a násl. 
zákona č. 500/2004 Sb., vydává osvědčení. 

13-0-0 

-  Rada se dle § 32 odst. 1 písm. s) zákona č. 231/2001 Sb. seznámila s oznámením 
provozovatele ZAK TV s.r.o., IČ: 64835669, se sídlem: Prokopova 166/26, Jižní 
Předměstí, 301 00 Plzeň, spočívajícím v ukončení vysílání programu Televize ZAK 
(zkratka "TV ZAK"), šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových systémů, 
(rozhodnutí o udělení licence sp. zn. 2016/993/SMU/ZAK, č.j. RRTV/4067/2017-smu ze 
dne 21. února 2017) ke dni 4. července 2018, dle podání č.j. RRTV/13474/2018-vra, 
doručeného dne 9. července 2018. 

13-0-0 

38. RRTV/2018/687/smu: Mediapoint Consulting s.r.o. / Plzeň TV / TV - ZPS / zánik 
platnosti licence (sp. zn. RRTV/ 2017/31/spm ze dne 7. 2. 2017); na vlastní žádost 

-  Rada bere na vědomí, že provozovateli Mediapoint Consulting s. r. o., IČ: 27970043, 
se sídlem: Palackého náměstí 753/26, Jižní Předměstí, Plzeň, PSČ: 301 00, zanikla dne 
9. července 2018, podle ustanovení § 24 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb., licence sp. zn. 
RRTV/2017/31/spm, č.j. RRTV/2017/31-06/spm, ze dne 7. února 2017, k provozování 



televizního vysílání programu Plzeň TV, šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových 
systémů, na základě jeho žádosti doručené Radě dne 9. července 2018 a evidované pod 
č.j. RRTV/13475/2018-vra ve znění doplnění č.j. RRTV/13525/2018-vra. O této 
skutečnosti Rada podle § 154 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., vydává osvědčení. 

13-0-0 

-  Rada se dle § 32 odst. 1 písm. s) zákona č. 231/2001 Sb. seznámila s oznámením 
provozovatele Mediapoint Consulting s. r. o., IČ: 27970043, se sídlem: Palackého 
náměstí 753/26, Jižní Předměstí, Plzeň, PSČ: 301 00, spočívajícím v ukončení vysílání 
programu Plzeň TV, šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových systémů, ke dni 9. 
července 2018 (rozhodnutí o udělení licence sp. zn. RRTV/ 2017/31/spm, č.j. 
RRTV/2017/31-06/spm, ze dne 7. 2. 2017), dle podání č.j. RRTV/13475/2018-vra, 
doručeného dne 10. července 2018 a jeho doplnění č.j. RRTV/13525/2018-vra. 

12-0-0 

39. RRTV/2018/548/fia: goNET s.r.o. /převzaté vysílání prostřednictvím zvláštních 
přenosových systémů - změna programové nabídky - oznámení 

-  Rada se dle § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. seznámila s oznámením provozovatele 
goNET s.r.o., IČO: 268 22 580, se sídlem Úprkova 1/25, Přívoz, 702 00 Ostrava, o změně 
ostatních skutečností uvedených v přihlášce k registraci převzatého vysílání 
prostřednictvím zvláštních přenosových systémů, č.j.: RRTV/1053/2016-zem, sp. zn.: 
2016/158/zem/goN, ze dne 5. dubna 2016, spočívající v rozšíření programové nabídky o 
televizní programy: a) české: Prima KRIMI, Barrandov NEWS (původně BARRANDOV 
FAMILY), Seznam.cz TV, TUTY, regionálnitelevize.cz, V1; b) zahraniční: Markíza 
International, TV Lux, TV 8, UP NETWORK, TV 5 Monde, CNBC Europe, RTL, RTL 2, 
Super RTL, Pro 7, 3SAT, ARD, ARTE, Kika, Bloomberg TV, TV Polonia, Polsat, Polsat 2, 
TVN, National Geographic, National Geographic Wild, dle oznámení č.j.: 
RRTV/11498/2018-vra, doručeného dne 22. května 2018, ve znění upřesnění oznámení 
ze dne 28. června 2018, č.j.: RRTV/13308/2018-vra.  

13-0-0 

40. RRTV/2018/642/zem: Různí provozovatelé /převzaté vysílání /změna programové 
nabídky / informace o přístupu k vysílání /oznámení 

-  Rada se dle § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., seznámila s oznámením 
provozovatele Digital Broadcasting s.r.o., IČ: 268 39 407, se sídlem Stavební 992/1, 
Poruba, 708 00 Ostrava, o změně ostatních skutečností uvedených v přihlášce k 
registraci převzatého televizního vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů v 
systému DVB-T, č.j.: zem/2623/2012, spis. zn.: 2012/503/zem/Dig, ze dne 31. července 
2012, spočívající v rozšíření programové nabídky o převzaté televizní programy šířené v 
rámci Přechodové sítě 13 DVB-T2: POLAR (HD), 2,1 Mbit/s, z lokalit: Ostrava-Lanová, 
Brno-Barvičova, Frenštát p. R., Třebíč, Zlín; TV V1 (HD), 2,1 Mbit/s, z lokalit: Hradec 
Králové, Pardubice, Ústí nad Orlicí, Praha-Ládví, Praha-Olšanská, Praha–Novodvorská, 
Olomouc, Jihlava, Sušice, Svitavy, Domažlice; Brno TV, 1,8 Mbit/s, z lokalit: Brno-
Barvičova, Brno-Jihlavská, Hodonín, Uherské Hradiště Rovnina, Frenštát, Ostrava-
Lanová, Třebíč a Zlín, dle podání č.j.: RRTV/10841/2018-vra, doručeného dne 2. května 
2018. 

13-0-0 

-  Rada se dle § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., seznámila s oznámením 
provozovatele SMART Comp. a.s., IČ: 255 17 767, se sídlem Kubíčkova 1115/8, Bystrc, 
63500 Brno, o změně ostatních skutečností uvedených v přihlášce k registraci převzatého 
rozhlasového a televizního vysílání šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových 
systémů, č.j.: zem/4311/2014, sp. zn.: 2014/1008/zem/SMA, ze dne 2. prosince 2014, 
spočívající v 1) rozšíření programové nabídky o české televizní programy: TUTY, 
Barrandov NEWS, Prima KRIMI, PRAHA TV, REBEL 2 SLUŠNEJ KANÁL, TV BRNO 1, 
Nova International a Prima Plus; 2) oznámení, že již registrované programy STV1, STV2, 



a TV Doma budou šířeny rovněž v HD rozlišení; a 3) ve změně informace o přístupu k 
vysílání na: www.kuki.cz; komunikační síť přihlašovatele provozovaná pod obchodní 
značkou NETBOX a uzavřené sítě IPS operátorů v České republice a ve Slovenské 
republice, dle podání č.j.: RRTV/12949/2018-vra, doručeného dne 15. června 2018. 

13-0-0 

41. RRTV/2018/700/smp: Různí provozovatelé; Přehled doručených oznámení 

-  Rada se seznámila s 9 oznámeními. 

13-0-0 

-  Rada se seznámila s oznámením provozovatele TV Nova s.r.o., IČ: 45800456, 
doručeným Radě dne 27. 6. 2018 pod č.j. RRTV/13228/2018-vra, spočívajícím v zahájení 
vysílání níže uvedených programů dne 1. 7. 2018: • Nova (dle udělené licence č.j. 
RRTV/12149/2018; sp zn. RRTV/2018/342/fia ze dne 5. 6. 2018; • Nova 2 (dle udělené 
licence č.j. RRTV/12296/2018-smu; sp. zn. RRTV/2018/339/smu ze dne 5. 6. 2018; • 
Nova Cinema (dle udělené licence č.j. RRTV/12295/2018-smu; sp.zn. 
RRTV/2018/338/smu ze dne 5. 6. 2018; • Nova Action (dle udělené licence č.j. 
RRTV/12299/2018-smu; sp.zn. RRTV/2018/337/smu ze dne 5. 6. 2018; • Nova Gold (dle 
udělené licence č.j. RRTV/12154/2018-fia; sp.zn. RRTV/2018/343/fia ze dne 5. 6. 2018.  

13-0-0 

-  Rada se seznámila s oznámením provozovatele RADIO UNITED BROADCASTING 
s.r.o., IČ: 29131901, doručeným Radě dne 29. 6. 2018 pod č.j. RRTV/13349/2018-vra, 
spočívajícím v zahájení vysílání programu COUNRY RADIO na kmitočtech Uherské 
Hradiště 98,3 MHz / 100 W a Vsetín 105,7 MHz / 100 W v červnu 2018 dle udělené licence 
sp. zn. 2016/1040/zab. 

13-0-0 

42. RRTV/2018/685/vop: Různí provozovatelé / Souhrn podání 12/2018 rozhlas 

-  Rada se seznámila s podnětem (RRTV/13263/2018-vra) na prošetření reportáže o 
projektu Fireflies, odvysílané dne 22. června 2018 v čase 9:07:27 – 9:08:29 na programu 
Český rozhlas Plus (1); se stížností (č. j. RRTV/13280/2018-vra) na nevyvážený (kritický 
vůči jednání Andreje Babiše) komentář ke vzniku vlády, odvysílaný dne 28. června v čase 
6:50:37 – 6:53:52 na programu ČRo Plus (2); se stížností (č. j. RRTV/13432/2018-vra) na 
porušení lékařského tajemství (jmenování lyžaře Kryštofa Krýzla v souvislosti s tím, že 
podstoupil laserovou operaci očí) v rozhovoru s MUDr. Pavlem Stodůlkou, odvysílaném 
dne 3. července 2018 v čase 11:26:14 - 11:32:05 na programu ČRo Region Praha a 
Střední Čechy (3) a se stížností (č. j. RRTV/13057/2018-vra) na sledování a komentování 
soukromého života pisatelky na různých rozhlasových i televizních stanicích (4). 

13-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své působnosti dané 
ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a 
televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), v 
platném znění, a na základě ustanovení § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní 
řád, vyzývá provozovatele vysílání ČESKÝ ROZHLAS, IČ 45245053, sídlem Vinohradská 
1409/12, Praha 2, PSČ 12000, k podání vysvětlení, proč v reportáži odvysílané dne 22. 
června v čase 9:07:27 – 9:08:29 na programu Český rozhlas Plus neposkytl prostor k 
vyjádření zástupcům portálu Fireflies. Dále vyzývá provozovatele k podání vysvětlení, 
jakým způsobem získal a ověřoval informaci o výši vstupní investice do projektu Fireflies. 
Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 20 dní ode dne doručení této výzvy. 

13-0-0 

-  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 odvysílání nevyváženého komentáře (kritického vůči jednání Andreje 
Babiše) dne 28. června v čase 6:50:37 – 6:53:52 na programu ČRo Plus (č. j. 
RRTV/13280/2018-vra), že věc odkládá. 

13-0-0 

-  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 zveřejnění informací podléhajících lékařskému tajemství (jmenování 
lyžaře Kryštofa Krýzla v souvislosti s tím, že podstoupil laserovou operaci očí) v rozhovoru 
s MUDr. Pavlem Stodůlkou, odvysílaném na programu ČRo Region Praha a Střední 
Čechy dne 3. července 2018 v čase 11:26:14 - 11:32:05 (č. j. RRTV/13432/2018-vra), že 
věc odkládá. 

12-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v 
rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o 
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen 
zákon č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona 
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci 
možného přestupku sledování a komentování života posluchačky na různých 
rozhlasových a televizních programech (č. j. RRTV/13057/2018-vra), že věc odkládá. 

12-0-0 

43. RRTV/2018/678/onz: Souhrn podání AO 12/2018 (18 podání) 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s následujícími podáními k 
obsahu televizních programů doručenými od 18. června do 10. července 2018: TVCOM 
s.r.o. / www.tvcom.cz – nenavrácení peněžní částky za neposkytnuté služby, absence 
povinně zveřejňovaných informací; Česká televize / ČT1 – Zlatá mládež 2, 13. 6. 2018 od 
21:01 hod; PRAHA TV s.r.o. / PRAHA TV – Zprávy z Prahy – Macharovo náměstí by mělo 
získat novou tvář, 20. 6. 2018 od 18:08 hod; Barrandov Televizní Studio a.s. / Televize 
Barrandov – Klenot TV, 20. 6. 2018 od 07:20 hod; TV Nova s.r.o. / NOVA – Román pro 
muže, 24. 6. 2018 od 13:47 hod; TV Nova s.r.o. / NOVA – Televizní noviny – Bývalý 
hokejista Melenovský byl napaden na náměstí, 15. 6. 2018 od 19:52 hod; TV Nova s.r.o. 
/ NOVA – Ulice, 28. 5.–7. 6. 2018, 19. 6. 2018; Česká televize / ČT sport – hlasitost 
obchodních sdělení o přestávkách přenosů MS ve fotbale, 20. 6. 2018; Stanice O, a.s. / 
O (Óčko) – Vyprošťovák – videoklip This Is America, 20. 6. 2018 od 9:23 hod; Barrandov 
Televizní Studio a.s. / Televize Barrandov – Aréna Jaromíra Soukupa, 19. 6. 2018 od 
21:25 hod; Televizní reklama Mattoni; Česká televize / ČT24 – Newsroom ČT24 – 
Kontroverzní Krameriovy ceny, 24. 6. 2018 od 22:05 hod; Česká televize / ČT1 – 
Všechnopárty, 3. 7. 2017 od 11:05 hod; Česká televize / ČT1 – Reportéři ČT – Malá 
dotace pro velký Agrofert, 11. 6. 2018 od 22:05 hod; Česká televize / ČT1 – Události – 
Moskva během fotbalového šampionátu, 26. 6. 2018 od 19:42 hod; TP Pohoda s.r.o. / 
RELAX – Vědmy radí; Česká televize / ČT1 – 168 hodin – V kleci, 17. 6. 2018 od 22:25 
hod; Česká televize / ČT1 – 168 hodin – „Neexistující pseudokoncentrák“, 4. 3. 2018 od 
21:55 hod. 

12-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v 
rámci své působnosti dané § 4 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních 
mediálních službách na vyžádání a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen 
zákon č. 132/2010 Sb.) a § 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.), 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 společností TVCOM s.r.o., IČ 28998782, sídlem Pod Labuťkou 785/19, Praha 8, PSČ 
180 00, řízení o přestupku z moci úřední pro možné porušení ustanovení § 6 odst. 1 písm. 
c) zákona č. 132/2010 Sb., kterého se mohl dopustit tím, že jako poskytovatel 
audiovizuální mediální služby na vyžádání TVCOM – SPORTOVNÍ VIDEOSERVER, 
umístěné na internetové adrese www.tvcom.cz, nesplnil povinnost umožnit příjemcům 
služby snadný, přímý a trvalý přístup k údajům stanoveným v § 6 odst. 1 písm. c) zákona 
č. 132/2010 Sb. 

12-0-0 

-  Rada postupuje podání č. j. RRTV/13269/2018-vra, doručené dne 28. 6. 2018, České 
obchodní inspekci. 

12-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v 
rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o 
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen 
zákon č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona 
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci 
možného přestupku spáchaného odvysíláním pořadu Zlatá mládež 2, 13. 6. 2018 od 
21:01 hodin na programu ČT1, že věc odkládá. 

13-0-0 

-  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 řízení o nich (dále jen zákon č. 250/2016 Sb.), rozhodla zahájit s 
provozovatelem PRAHA TV s.r.o., IČ: 25830937, sídlem: Vinohradská 1597/174, Praha 
3, PSČ 130 00, řízení o přestupku z moci úřední pro možné porušení ustanovení § 31 
odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., jehož se mohl dopustit odvysíláním pořadu Zprávy z 
Prahy dne 20. června 2018 od 18:00 hodin na programu PRAHA TV. V rámci 
zpravodajské relace provozovatel odvysílal reportáž s názvem Macharovo náměstí by 
mělo získat novou tvář, v níž diváky informoval o plánované podobě revitalizace 
Macharova náměstí při příležitosti veřejného seznámení místních obyvatel s projektem, 
které se uskutečnilo 19. 6. 2018. V dotyčné reportáži bylo téma prezentováno 
jednostranně, prostor dostali pouze místostarosta Martin Polách, který projekt obhajoval, 
a autor architektonického návrhu Jan Trávníček. Možnost vystoupit neměli odpůrci 
plánovaného projektu, kteří kritizují postup místostarosty a mj. sepisují petici za 
zachování náměstí v podobě navržené architektem Aloisem Dryákem. Divákům nebyly 
poskytnuty objektivní a vyvážené informace nezbytné pro svobodné vytváření názorů a 
alespoň základní představy o nastoleném problému. 

13-0-0 

-  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 reklamy, společností Emporia Style Kft., IČO: 01-
09-170422, se sídlem 1012 Budapest, Márvány u. 17., DIČ: 12239856-2-41, (dále 
„obviněný“), řízení o přestupku z moci úřední pro možné porušení § 5d odst. 3 zákona č. 
40/1995 Sb., neboť zadáním teleshoppingu s názvem Klenot TV, odvysílaného dne 20. 
června 2018 v čase od 7.20 hodin na programu Televize Barrandov, mohlo dojít k 
porušení povinnosti, aby reklama, prostřednictvím které byl propagován doplněk stravy 
MultiLady, obsahovala zřetelný text "doplněk stravy". V předmětném obchodním sdělení 
tato kategorizace absentuje jak ve složce zvukové, tak ve formě zřetelného textu i ve 
složce obrazové. 



13-0-0 

-  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 „zákona č. 250/2016 
Sb.“) rozhodla zahájit se zadavatelem, společností Emporia Style Kft., IČO: 01-09-
170422, se sídlem 1012 Budapest, Márvány u. 17., DIČ: 12239856-2-41 (dále 
„obviněný“), řízení o přestupku z moci úřední pro možné porušení § 5d odst. 2 zákona č. 
40/1995 Sb., neboť zadáním teleshoppingu Klenot TV, odvysílaného dne 20. června 2018 
v čase od 7.20 hodin na programu Televize Barrandov, 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 MultiLady při onemocnění osteoporózou a 
dalších zdravotních problémech, jako je například ucpávání cév. Moderátorka ve studiu 
prohlašovala, že přípravek MultiLady pomáhá pacientům s osteoporózou, a to nejen jako 
prevence a zdroj potřebných vitamínů, ale také jako řešení již existujících zdravotních 
problémů. 

13-0-0 

-  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 TV Nova s.r.o., IČ: 45800456, 
sídlem: Kříženeckého nám. 1078/5, Praha 5, PSČ 152 00, na porušení ustanovení § 32 
odst. 1 písm. j) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 24. června 2018 
od 13:47 hodin na programu NOVA odvysílal film Román pro muže, který obsahoval 
vulgarismy či nadávky „pičusové“ (00:02:03), „ty vole“ (00:06:18, 00:07:10, 00:07:29, 
00:07:31, 00:30:13, 00:32:08, 00:46:09, 01:10:24, 01:29:58 ty, 01:30:30, 01:30:40, 
01:45:54, 01:52:06, 01:52:12, 01:52:18, 01:52:23, 01:52:31, 01:52:47), „kurva“ (00:06:19, 
00:31:07, 00:31:37, 01:30:40, 01:35:04, 01:44:19, 01:45:38, 01:51:58), „vole“ (00:06:26, 
00:06:32, 00:07:15, 00:32:11, 00:32:24, 00:32:31, 01:30:13, 01:30:18, 01:30:39, 
01:30:50, 01:30:58, 01:31:14, 01:31:22, 01:31:38, 01:45:38, 01:45:55, 01:45:56, 
01:45:59, 01:47:34, 01:50:17 01:52:02, 01:52:19, 01:53:01, 01:54:04, 01:54:18, 
01:54:27), „hovno“ (00:06:40, 00:13:24, 01:30:46, 01:44:38), „pičo“ (00:07:22), „kurvu“ 
(00:30:37), „šukání“ (00:30:44), „sviní ostravskejch" (00:31:28), „kriplovi“ (00:31:40), 
„šlapka“ (00:33:02), „nasral“ (00:34:50), „sere“ (00:37:26), „zasranej“ (00:40:15), „čuráku“ 
(00:41:07, 00:41:16), „hajzle“ (00:41:20, 01:34:57, 01:45:29, 01:45:46, 01:54:31), 
„neposer si to“ (00:46:09), „do prdele“ (01:03:43, 01:30:45, 01:34:50, 01:54:08), „posereš“ 
(01:10:29), „tě opíchám“ (01:30:00), „kriplem“ (01:31:02), „kurevsky“ (01:31:17), 
„zkurvená“ (01:31:20), „svině“ (01:35:07), „pícháš“ (01:44:45), „píchá“ (01:44:53, 
01:44:58), „hajzl“ (01:46:02), „srát“ (01:50:25), „neposerem“ (01:52:26, 01:52:28), 
„vyjebával“ (01:52:33), „neposral“ (01:54:00), „prdel“ (01:54:03) a další, 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. 

12-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v 
rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o 
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen 
zákon č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona 



č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci 
možného přestupku spáchaného odvysíláním pořadu Televizní noviny, resp. reportáže 
Bývalý hokejista Melenovský byl napaden na náměstí, 15. 6. 2018 od 19:52 hodin na 
programu NOVA, že věc odkládá. 

13-0-0 

-  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 seriálu Ulice, 28. 5. 2018 od 18:25 hodin, 
29. 5. od 18:25 hodin, 30. 5. od 18:26 hodin, 31. 5. od 18:27 hodin, 1. 6. od 18:26 hodin, 
4. 6. od 18:24 hodin, 5. 6. od 18:25 hodin, 6. 6. od 18:25 hodin, 7. 6. od 18:25 hodin a 19. 
6. od 18:26 hodin na programu NOVA, že věc odkládá. 

13-0-0 

-  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 obchodních sdělení na programu ČT sport 
ve dnech 18. a 20. června 2018 v době vysílání přenosů z MS ve fotbale, že věc odkládá. 

13-0-0 

-  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 Vyprošťovák, resp. videoklipu This 
Is America od Childish Gambino, 20. 6. 2018 od 9:23 hodin na programu O (Óčko), že 
věc odkládá. 

13-0-0 

-  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 Aréna Jaromíra Soukupa, 19. 6. 
2018 od 21:25 hod na programu Televize Barrandov, že věc odkládá. 

13-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada"), jakožto ústřední správní 
úřad, v rámci své kompetence dané § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci 
reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a 
televizního vysílání, ve znění platných předpisů (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“), 
rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o 
odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku 
spáchaného odvysíláním reklamy na speciální edici minerální vody Mattoni, že věc 
odkládá. 

13-0-0 

-  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 reportáže o Krameriových cenách v pořadu 
Newsroom ČT24, 24. 6. 2018 od 22:05 hodin na programu ČT24, že věc odkládá. 

13-0-0 

-  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 Všechnopárty, 3. 7. 2017 od 11:05 
hodin na programu ČT1, že věc odkládá. 

13-0-0 

-  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 reportáže Malá dotace pro velký Agrofert v 
pořadu Reportéři ČT, 11. 6. 2018 od 22:05 hodin na programu ČT1, že věc odkládá. 

13-0-0 

-  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 reportáže Moskva během fotbalového 
šampionátu v pořadu Události, 26. 6. 2018 od 19:42 hodin na programu ČT1, že věc 
odkládá. 

13-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada"), jakožto ústřední správní 
úřad, v rámci své kompetence dané § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci 
reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a 
televizního vysílání, ve znění platných předpisů (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“), 
rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o 
odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku 
spáchaného odvysíláním teleshoppingového bloku Vědmy radí na programu RELAX, že 
věc odkládá. 

13-0-0 

-  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 reportáže V kleci v pořadu 168 hodin, 17. 
6. 2018 od 22:25 hodin na programu ČT1, že věc odkládá. 

13-0-0 

-  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 reportáže „Neexistující pseudokoncentrák“ 
v pořadu 168 hodin, 4. 3. 2018 od 21:55 hodin na programu ČT1, že věc odkládá. 

13-0-0 

44. RRTV/2018/680/chu: Analýza kontinuálního úseku vysílání programu JVP TV ze dnů 
22.-23. dubna 2018 v časovém rozsahu 00.00 hodin až 24.00 hodin 

-  Rada se seznámila s analýzou kontinuálního záznamu vysílání programu JVP TV 
provozovatele vysílání Jana Voldřicha ze dnů 22. a 23. dubna 2018 v časovém úseku od 
00:00 hodin do 24:00 hodin. 

13-0-0 

-  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 Jana Voldřicha, IČ: 
41941667, bydlištěm Duhová 1170, 383 01 Prachatice, na porušení § 32 odst. 7 písm. a) 
zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že ve dnech 22. a 23. dubna 2018 
neposkytl divákům JVP TV snadný, přímý a trvalý přístup k informaci o identifikačním 
číslu provozovatele. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 30 dnů ode dne doručení tohoto 
upozornění. 

13-0-0 

-  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 Jana Voldřicha, IČ: 41941667, bydlištěm 
Duhová 1170, 383 01 Prachatice, o podání vysvětlení, z jakého důvodu záznam vysílání 
programu JVP TV ze dnů 22. a 23. dubna 2018 v časovém úseku 00:00 – 24:00 hodin, 
zapůjčený Radě dopisem č. j. RRTV/11042/2018-vra, obsahoval pouze obrazové 
vysílání, ačkoli dle podmínek licence programu (licence udělená rozhodnutím Rady č. j. 
zem/1980/09, sp. zn. 2009/157/zem/VOL ze dne 10. března 2009, ve znění pozdějších 
změn) je nedílnou součástí programové skladby také videotextová smyčka. Rada 
stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy. 

13-0-0 

45. RRTV/2018/669/nej: TV Osoblaha s. r. o., INFOkanál TV Osoblaha, analýza 
kontinuálního úseku vysílání ze dnů 22. - 23. dubna 2018. 

-  Rada se seznámila s monitoringem vysílání programu INFOkanál TV Osoblaha 
provozovatele TV Osoblaha s.r.o. ze dnů 22. a 23. dubna 2018. 
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46. RRTV/2018/684/mra: Analýza obchodních sdělení - březen 2018 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s výsledky analýzy obchodních 
sdělení za měsíc březen 2018. 

13-0-0 

-  Rada postupuje ČNB k posouzení dle svých kompetencí obchodní sdělení s motivem 
„Home Credit“, které bylo odvysíláno dne 1. března 2018 v čase 10:04:20 hodin na 
programu Prima. 

13-0-0 

-  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 provozovatele, společnost THE WALT 
DISNEY COMPANY LIMITED, organizační složka, IČ: 24157031, sídlem Na strži 



1702/65, Nusle, 140 00 Praha 4, o podání vysvětlení ohledně zařazování obchodních 
sdělení na programu DISNEY CHANNEL- Česká republika, Slovenská republika, 
Maďarsko, kde místo původní zvukové stopy hraje hudba a veškeré texty jsou v 
maďarštině, respektive žádá o podání vysvětlení, jakým způsobem je ošetřen soulad 
těchto obchodních sdělení s českými právními předpisy a relevantními zákonnými 
ustanoveními, která kupříkladu stanovují nutné náležitosti reklamy na určité skupiny 
produktů (například reklama na doplňky stravy). Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 
30 dní ode dne doručení této žádosti. 
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47. RRTV/2018/615/had: Bílý slon - analýza teleshoppingu 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) coby ústřední správní úřad v 
rámci své kompetence dané ustanovením § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci 
reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a 
televizního vysílání, ve znění platných předpisů (dále jen „zákon č. 40/ 1995 Sb.), 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 
obchodního sdělení, společností WHITE ELEPHANT s.r.o., se sídlem Lidická 2483, 390 
03 Tábor, IČ: 06245676., (dále „obviněný“), řízení o přestupku z moci úřední pro možné 
porušení § 5d odst. 3 zákona č. 40/1995 Sb., kterého se mohl dopustit zadáním reklamy, 
respektive teleshoppingu „Slon pomáhá“ nabízejícího produkt s názvem „Detoxikace“, 
odvysílaného dne 5. března 2018 v čase 18:11:50 hodin na programu ŠLÁGR TV, neboť 
v předmětném obchodním sdělení není uveden povinný text doplněk stravy. 
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48. RRTV/2017/1103/had: Onapharm, s.r.o./Blokurima/14. listopadu 2016/14:55:33/Prima 
love.- odborné posouzení/možné porušení § 5d odst. 2 zákona č. 40/1995 Sb.-po 
vyjádření 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada"), jakožto ústřední správní 
úřad, v rámci své kompetence dané § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci 
reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a 
televizního vysílání, ve znění platných předpisů, (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“), dle § 
1 odst. 10, dle § 8a odst. 2 písm. j) a § 8a odst. 6 písm. b) zákona č. 40/1995 Sb., v 
platném znění, v řízení o přestupku vedeném podle zákona č. 250/2016 Sb., o 
odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (dále jen „zákon o odpovědnosti za přestupky“), 
rozhodla dne 17. července 2018 takto: I. Obviněný zadavatel reklamy, Onapharm, s.r.o., 
IČ: 27985547, se sídlem Nová cesta 1550/17, PSČ 14000 Praha 4, se uznává vinným v 
souladu s § 8a odst. 2 písm. j) zákona č. 40/1995 Sb. 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 jím zadané obchodní sdělení/označení sponzora s motivem 
„Blokurima“, premiérově odvysílané dne 14. listopadu 2016 v čase 14:55:33 hodin na 
programu Prima love, obsahuje audiovizuální prvky, které ve svém celku evokují 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“. II. Za přestupek se pachateli v souladu s § 8a odst. 
6 písm. b), ukládá pokuta ve výši 10 000,-Kč (slovy desettisíc korun českých). Pokuta je 
splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí na účet 3754-
19223001/0710, variabilní symbol 20171103. 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 20171103, 
úhrada nákladů je splatná do pěti pracovních dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí.  
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49. RRTV/2017/937/had: Vitabalans CZ,s.r.o./Prima/“ MAGNEX“/12.6.2017/19:26:26 
hodin/§ 5d odst. 3 zákona č. 40/1995 Sb.- po vyjádření 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada"), jakožto ústřední správní 
úřad, v rámci své kompetence dané § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci 
reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a 
televizního vysílání, ve znění platných předpisů, (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“), dle § 
8a odst. 2 písm. d) zákona č. 40/1995 Sb., v platném znění, v řízení o přestupku vedeném 
podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (dále jen 
„zákon o odpovědnosti za přestupky“), rozhodla dne 17. července 2018 takto: I. Obviněný 
zadavatel reklamy, Vitabalans CZ,s.r.o., IČ: 26292505, se sídlem Na Sádce 446/2, PSČ 
14900 Praha 4, se uznává vinným v souladu s § 8a odst. 2 písm. d) zákona č. 40/1995 
Sb. pro porušení povinnosti stanovené § 5d odst. 3 zákona č. 40/1995 Sb., neboť 
zadáním obchodního sdělení/reklamy s motivem „MAGNEX“, premiérově vysílaného 12. 
června 2017 v čase 19:26:26 hodin na programu Prima, došlo k porušení povinnosti, aby 
reklama, prostřednictvím které byl propagován doplněk stravy Magnex 375mg, 
obsahovala zřetelný text "doplněk stravy". V předmětném obchodním sdělení zřetelný 
text, respektive kategorizace produktu jako doplňku stravy absentuje, a to ve zvukové i 
obrazové složce. II. Za přestupek se pachateli v souladu s § 8a odst. 6 písm. b), ukládá 
pokuta ve výši 10 000,-Kč (slovy desettisíc korun českých). Pokuta je splatná ve lhůtě 30 
dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí na účet 3754-19223001/0710, variabilní 
symbol 2017937. 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 2017937, úhrada nákladů je splatná 
do pěti pracovních dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí.  
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50. RRTV/2018/416/rud: ČESKÁ TELEVIZE/ČT1/Otázky Václava Moravce/8.4.2018/od 
12:00 hodin - VYSVĚTLENÍ 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele Česká televize, IČ 
00027383, se sídlem Kavčí hory, Praha 4, PSČ 140 70, z jakého důvodu nebyl pozván 
do první hodiny pořadu Otázky Václava Moravce, odvysílaného dne 8. dubna 2018 od 
12.00 hodin na programu ČT1, kde bylo tématem sestavování vlády, zástupce hlavního 
aktéra tohoto procesu, tedy hnutí ANO. 
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-  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 na 
programu ČT1 dne 8. dubna 2018 ve 12:00 hodin, že věc odkládá. 
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51. RRTV/2018/415/rud: ČESKÁ TELEVIZE/ČT1/Události, reportáž Napětí kvůli 
Sýrii/12.4.2018/od 19:00 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 „Napětí kvůli 
Sýrii“ v pořadu Události, odvysílaném dne 12. dubna 2018 od 19:00 hodin na programu 
ČT1, respektive k tomu, o jaké konkrétní zdroje se opíral zpravodaj Jakub Szánto, když 
konstatoval, že v létě 2013 hrozil Asad, že v případě amerického útoku na Sýrii zaútočí 
na Izrael chemickými zbraněmi.  
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-  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 „Napětí 
kvůli Sýrii“, dne 12. dubna 2018 od 19:00 hodin na programu ČT1, že věc odkládá.  
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52. RRTV/2018/236/loj: Magical roof s.r.o._JOJ Family_kvoty pro evropská díla 
2017_podání vysvětlení 

-   Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") v rámci své působnosti dané 
ustanovením § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a 
televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen "zákon č. 
231/2001 Sb.") a v souladu s ustanovením § 62 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu 
(dále jen "zákon č. 500/2004 Sb.") vydala toto rozhodnutí: Rada ukládá provozovateli 
Magical roof s.r.o., IČ 04899784, sídlem Pobřežní 297, 18600, Praha, pořádkovou pokutu 
podle ustanovení § 137 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., a to ve výši 5 000 Kč, neboť 
provozovatel bezdůvodně odepřel podat Radě vysvětlení k údajům, jimiž dokládá 
naplnění povinností dle §§ 42 – 44 zákona č. 231/2001 Sb. na programu JOJ Family v 
roce 2017. Konkrétně Rada žádala, aby provozovatel v rámci podaného vysvětlení doplnil 
přehledové tabulky pořadů tak, aby bylo možné identifikovat u pořadů evropských 
nezávislých producentů konkrétního výrobce a rovněž, aby u těch pořadů, které jsou 
vykázány jako evropská nezávislá tvorba mladší 5 let, bylo možné identifikovat, kdy došlo 
k jejich prvnímu zveřejnění, o které byl požádán v žádosti Rady č.j.. RRTV/10533/2018-
loj. Pokuta je splatná ve lhůtě 30 dní ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na 
účet č. 3754-19223001/0710, vedený u České národní banky, variabilní symbol 2018236.  
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-  Rada nadále v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. žádá 
provozovatele Magical roof s.r.o., IČ 04899784, sídlem Pobřežní 297, 18600, Praha, o 
podání vysvětlení k údajům, jimiž dokládá naplnění povinností dle §§ 42 – 44 zákona č. 
231/2001 Sb. na programu JOJ Family v roce 2017. Konkrétně Rada žádá, aby 
provozovatel v rámci podaného vysvětlení doplnil přehledové tabulky pořadů tak, aby bylo 
možné identifikovat u pořadů evropských nezávislých producentů konkrétního výrobce a 
rovněž, aby u těch pořadů, které jsou vykázány jako evropská nezávislá tvorba mladší 5 
let, bylo možné identifikovat, kdy došlo k jejich prvnímu zveřejnění. Rada stanovuje lhůtu 
k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této opakované žádosti.  
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53. RRTV/2018/549/kus: ŠLÁGR TV - 9.1.2018 - Lipo-c-askor - nečitelné označení 
doplněk stravy - vysvětlení 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele ŠLÁGR TV, spol. s r.o., IČ: 
26102293, sídlem Dubné 158, PSČ 37384, ohledně obchodního sdělení na doplněk 
stravy s motivem „Lipo-C-Askor“, které bylo odvysíláno dne 9. ledna 2018 v čase 7:32:51 
na programu ŠLÁGR TV, neboť není zřejmé, z jakého důvodu došlo k zakrytí zákonem 
předepsaného textu „doplněk stravy“ logem televizního programu, čímž se výše zmíněný 
text „doplněk stravy“ stal fakticky nečitelným.  
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54. RRTV/2018/410/kus: Obec Šlapanov - délka programové smyčky 26. a 27.11.2018 - 
vysvětlení 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele OBEC ŠLAPANOV, IČ: 
00268348, se sídlem Šlapanov 40, PSČ 582 51, proč nebylo vysílání programu INFO 
ŠLAPANOV ze dnů 26. – 27. listopadu 2017 v souladu s podmínkami licence, konkrétně 



vysílací smyčka měla délku trvání pouze 13.18, resp. 14.22 minuty, ačkoliv licence 
předpokládá délku smyčky cca 30 minut. 
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55. RRTV/2018/410/kus: Obec Šlapanov - překročení délky reklamního bloku - reakce na 
upozornění na porušení zákona 

-  Rada se seznámila s reakcí provozovatele OBEC ŠLAPANOV, IČ: 00268348, se sídlem 
Šlapanov 40, PSČ 582 51, na upozornění na porušení ustanovení § 50 odst. 2 zákona č. 
231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že na programu INFO ŠLAPANOV překročil 
časový limit vysílání reklamy, a to konkrétně takto: Stopáž smyčky z neděle 26. listopadu 
2018 je 13.18 minuty, smyčky z pondělí 27. listopadu 2018 pak 14.22 minuty. Reklamní 
blok, mající shodnou délku 3.05 minuty, byl tedy v obou dnech zařazen, dle časové 
posloupnosti zařazení smyčky do vysílání, buď čtyřikrát, nebo pětkrát v každé vysílací 
hodině, což představuje v souhrnu 12.33 minuty, resp. 15.41 minuty reklamního vysílání 
v jedné vysílací hodině. Ustanovení § 50 odst. 2) však omezuje čas vyhrazený reklamě a 
teleshoppingovým šotům v televizním vysílání provozovatelů vysílání tak, že nesmí 
přesáhnout v průběhu 1 vysílací hodiny 12 minut.  
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56. RRTV/2018/602/loj: PROVIZI_regionálnítelevize Ústecko_32_1_n_neuvedení loga v 
upoutávce na koncert_upozornění 

-  Rada se seznámila s reakcí provozovatele PROVIZI spol. s r.o. na vydané upozornění 
č.j. RRTV/12818/2018-loj na porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. n) zákona č. 
231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 19. března 2018 na programu 
regionálnítelevize Ústecko, v čase 8:18 – 8:50 minuty dle stopáže zaslaného záznamu 
smyčky, tedy po dobu vysílání upoutávky na koncert kapely THOM ARTWAY AND BAND, 
nebylo ve vysílání přítomno označení programu (logo). Tím se provozovatel dopustil 
porušení povinnosti uvádět označení televizního programu (logo) v televizním vysílání, s 
výjimkou vysílání reklamy a teleshoppingu. 
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57. 2014/810/RUD/TV: TV CZ s.r.o./ACTIVE TV/Kvíz/29.5.2014/od 19:30 hodin - 300 000 
Kč - rozsudek NSS 

-  Rada se seznámila s rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 30. května 2018, 
č.j. 10 As 64/2017, kterým byla zamítnuta kasační stížnost společnosti TV CZ s.r.o., IČ 
I24267309, se sídlem Palackého 70, Dobřichovice proti rozsudku Městského soudu v 
Praze ze dne 17. ledna 2017, č.j. 11A 36/2015, kterým byla zamítnuta žaloba této 
společnosti, proti rozhodnutí Rady ze dne 20. ledna 2015, č.j. RRTV/418/2015-RUD, 
sp.zn. 2014/810/RUD/TV, kterým jí byla uložena pokuta ve výši 300 000,- Kč, za porušení 
ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 40/1995 Sb., čehož se dopustila šířením 
teleshoppingového bloku uvozeného znělkou Kvíz, který byl odvysílán na programu 
ACTIVE TV dne 29. 5. 2014 od 19.30 hod., a který je nekalou obchodní praktikou podle 
zvláštního předpisu, respektive klamavou obchodní praktikou dle ustanovení § 4 odst. 1 
zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, a to tím, že v teleshoppingovém bloku, 
jehož předmětem byla audiotexová služba, prostřednictvím níž měl divák správně 
odpovědět na soutěžní otázku, byla uvedena jako správná odpověď odpověď objektivně 
nesprávná, resp. odhalení správné odpovědi spočívalo v takové racionálně neuchopitelné 
podmínce, kterou nemohl soutěžící odkrýt, neboť odpověď číslo 558 neodpovídá součtu 
litrů uvedených na obrázku, ani vezmeme-li v úvahu všechny odhalitelné nepravidelnosti. 
Spotřebitel tak může na základě zhlédnutí předmětného 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, nemá šanci na výhru. 
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58. RRTV/2018/682/kus: Petice -na podporu MUDr. Michaela Kučery 

-  Rada se seznámila se zprávou o postoupení petice na podporu MUDr. Michaela 
Kučery, podatele Ing. Zdeňka Černého, doručenou Radě dne 26. června 2018 pod č. j. 
RRTV/13181/2018-vra, Radě ČT. 
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-  Rada se seznámila se zprávou o postoupení petice na podporu MUDr. Michaela 
Kučery, podatelky Lucie Zychové, doručenou Radě dne 26. června 2018 pod č. j. 
RRTV/13187/2018-vra, Radě ČT. 
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-  Rada se seznámila se zprávou o postoupení petice na podporu MUDr. Michaela 
Kučery, podatelů Miroslavy a Františka Janásových, doručenou Radě dne 11. července 
2018 pod č. j. RRTV//2018-13580-vra, Radě ČT. 
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59. RRTV/2018/698/loj: Media Literacy Networks – Guidelines 

-  Rada se seznámila s dokumentem "Media Literacy Networks – Guidelines" ze dne 22. 
května 2018. 
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60. RRTV/2018/679/chr: Město Orlová/podání vysvětlení/zápis 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své působnosti dané 
ustanovením § 4 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách 
na vyžádání, v platném znění, a na základě ustanovení § 137 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, žádá pana Město Orlová, IČ 002 97 577, sídlem Orlová-Lutyně, Osvobození 
796, PSČ 735 02, o podání vysvětlení vztahujícího se k doplnění údajů, resp. upřesnění 
informací souvisejících s poskytováním služby umístěné na adrese http://itvo.cz. Rada 
stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 20 dní ode dne doručení výzvy. 
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61. 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. 
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62. RRTV/2018/709/sem: Návrh státního rozpočtu na rok 2019 a střednědobého výhledu 
na roky 2020 - 2021. 

-  Rada se seznámila s pracovními instrukcemi k sestavení návrhu rozpočtu na rok 2019 
a k návrhu SDV na roky 2020 - 2021 
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-  Rada schvaluje nadpožadavky kapitoly na roky 2019 - 2021. 
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63. RRTV/2018/624/dut: CERF 2018 

-  Rada bere na vědomí informaci o pořádání 10. pracovního setkání CERF  
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ověřovatel:  

P. Bartoš 


