
Zápis z 12. zasedání 2019, konaného dne 9. 7. 2019  

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

 

1. RRTV/2019/491/bla: Schválení programu 12. zasedání 2019 

-  Rada schvaluje program ve znění projednaných změn  

11-0-0 

2. RRTV/2018/1036/kus: Barrandov Televizní Studio a.s. - Kauzy Jaromíra Soukupa 
10.10.2018 - financování strany LEV 21 - dokazování od 13:30 

-  Rada v rámci řízení o přestupku sp. zn. RRTV/2018/1036/kus provedla důkaz 
zhlédnutím záznamu pořadu Kauzy Jaromíra Soukupa, odvysílaného dne 10. 10. 2018 
od 21:25 hodin na programu Televize Barrandov. 

9-0-0 

3. RRTV/2019/402/blu: MEDIA BOHEMIA a.s./Rádio BLANÍK (sp.zn. 2013-682-
zab)/RV/žádost o prodloužení licence - rozhodnutí 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání podle ustanovení § 5 písm. b) a § 12 zákona 
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a v souladu s 
ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu, vydala toto rozhodnutí: 
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání prodlužuje provozovateli MEDIA BOHEMIA a.s., 
IČ: 26765586, se sídlem Bělehradská 299/132, Vinohrady, 120 00 Praha 2, dobu platnosti 
licence sp.zn. 2013/682/zab k vysílání programu Rádio BLANÍK prostřednictvím vysílačů 
na kmitočtu Česká Lípa Sever 107,1 MHz / 0,158 kW do 10. října 2025. 

11-0-0 

4. RRTV/2019/397/str: Gama media, s.r.o./Rock Radio/RV/prodloužení licence (sp. zn. 
2013/671/zab, č.j. zab/513/2014 ze dne 4.2.2014) 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) podle ustanovení § 5 písm. 
b) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání (dále jen 
„zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb. 
správního řádu, vydává toto rozhodnutí: Rada podle ustanovení § 12 odst. 8 zákona č. 
231/2001 Sb. prodlužuje provozovateli Gama media, s.r.o., IČ: 250 28 499, se sídlem 
Bělehradská 360/6, PSČ 434 01 Most, dobu platnosti licence udělené rozhodnutím Rady 
sp. zn. 2013/671/zab, č.j. zab/513/2014 ze dne 4.2.2014 k rozhlasovému vysílání 
programu Rock Radio prostřednictvím vysílačů na kmitočtu Děčín 92,0 MHz / 0,1 kW do 
10. října 2025. 

11-0-0 

5. RRTV/2019/399/str: Gama media, s.r.o./Rock Radio/RV/prodloužení licence (sp. zn. 
2013/673/STR/Gam, č.j. zab/583/2014 ze dne 4.2.2014) 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) podle ustanovení § 5 písm. 
b) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání (dále jen 
„zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb. 
správního řádu, vydává toto rozhodnutí: Rada podle ustanovení § 12 odst. 8 zákona č. 
231/2001 Sb. prodlužuje provozovateli Gama media, s.r.o., IČ: 250 28 499, se sídlem 
Bělehradská 360/6, PSČ 434 01 Most, dobu platnosti licence udělené rozhodnutím Rady 
sp. zn. 2013/673/STR/Gam, č.j. zab/583/2014 ze dne 4.2.2014 k rozhlasovému vysílání 
programu Rock Radio prostřednictvím vysílačů na kmitočtu Cheb-Špitálský vrch 105,8 
MHz / 0,1 kW do 10. října 2025. 



11-0-0 

6. RRTV/2019/400/str: Gama media, s.r.o./Rock Radio/RV/prodloužení licence (sp. zn. 
2013/675/zab, č.j. zab/601/2014 ze dne 4.2.2014) 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) podle ustanovení § 5 písm. 
b) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání (dále jen 
„zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb. 
správního řádu, vydává toto rozhodnutí: Rada podle ustanovení § 12 odst. 8 zákona č. 
231/2001 Sb. prodlužuje provozovateli Gama media, s.r.o., IČ: 250 28 499, se sídlem 
Bělehradská 360/6, PSČ 434 01 Most, dobu platnosti licence udělené rozhodnutím Rady 
sp. zn. 2013/675/zab, č.j. zab/601/2014 ze dne 4.2.2014 k rozhlasovému vysílání 
programu Rock Radio prostřednictvím vysílačů na kmitočtu Česká Lípa 99,1 MHz / 0,2 
kW do 10. října 2025. 

11-0-0 

7. RRTV/2019/186/zab: Vyhlášení licenčního řízení se souborem technických parametrů 
České Budějovice VI 100,8 MHz / 200 W 

-  Rada vyhlašuje licenční řízení k provozování rozhlasového vysílání se souborem 
technických parametrů České Budějovice VI 100,8 MHz / 200 W, souřadnice WGS 84: 
14 27 54 / 48 58 55 se lhůtou pro doručení žádostí do 22. srpna 2019. 

11-0-0 

8. RRTV/2019/468/blu: JUKE BOX, spol. s r.o. /RV/změna licence dle §21 odst. 1 písm. e) 
- rozhodnutí 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání v souladu s ustanovením § 5 písm. b), § 21 
odst. 1 písm. e) a § 21 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a 
televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 
231/2001 Sb.“), a ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v 
platném znění (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“), vydala toto rozhodnutí: Rada neuděluje 
provozovateli JUKE BOX, spol. s r.o., IČ: 25396676, se sídlem Karla Svobody 130/95, 
Plesná, 725 27 Ostrava, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k 
provozování rozhlasového vysílání podle § 21 odst. 1 písm. e) a § 21 odst. 6 zákona č. 
231/2001 Sb., spočívající v převodu obchodního podílu ve výši 100% ze současného 
společníka RNDr., Radima Pařízka, dat. nar. 1. listopadu 1953, na společnost R-Stump 
a.s., IČ: 079 61 405, se sídlem Stavební 992/1, 708 00 Ostrava.  

11-0-0 

9. RRTV/2019/435/str: RadioZET s.r.o./ZET/RV/změna licence §21 odst. 1 písm. e) - 
převod obchodního podílu 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v souladu s ustanovením § 
5 písm. b), § 21 odst. 1 písm. e) a § 21 odst. 3 a odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., o 
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném 
znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), a ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 
Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“), vydala toto 
rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli RadioZET, s.r.o., IČ: 256 16 803, se sídlem 
Wenzigova 4/1872, PSČ 120 00 Praha, souhlas se změnou skutečností uvedených v 
žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu ZET (licence č.j. 
Ru/193/98 ze dne 24. 2. 1998) dle § 21 odst. 1 písm. e) a § 21 odst. 3 zákona č. 231/2001 
Sb., spočívající v převodu obchodního podílu ve výši 50% ze společníka MEDIA 
BOHEMIA a.s., IČ: 267 65 586, na druhého společníka Active Radio a.s., IČ: 610 58 297, 
neboť tato změna by nevedla k neudělení licence na základě veřejného slyšení. 

11-0-0 

10. RRTV/2019/351/str: RKR, s.r.o./CLASSIC PRAHA (Ru/140/01)/RV/změna licence §21 
odst. 1 písm. e) - změna v osobě společníka - rozhodnutí 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v souladu s ustanovením § 
5 písm. b), § 21 odst. 1 písm. e) a § 21 odst. 3 a odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., o 



provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném 
znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), a ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 
Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“), vydala toto 
rozhodnutí: Rada uděluje souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci 
k provozování rozhlasového vysílání programu CLASSIC PRAHA (Ru/140/01) podle 
ustanovení § 21 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně v osobě 
jediného společníka provozovatele rozhlasového vysílání RKR, s.r.o., IČO: 601 98 184, 
ke které dojde v důsledku fúze sloučením jediného společníka uvedeného provozovatele, 
a to společnosti Voice of Prague, s.r.o. IČO: 021 10 865, se společností Seznam.cz, a.s., 
IČO: 261 68 685, která se stane jediným společníkem uvedeného provozovatele. 

11-0-0 

11. RRTV/2019/380/str: 4S PRODUCTION, a.s./EXPRES FM (Ru/137/01)/RV/změna 
licence §21 odst. 1 písm. e) - změna v osobě akcionáře - rozhodnutí 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v souladu s ustanovením § 
5 písm. b), § 21 odst. 1 písm. e) a § 21 odst. 3 a odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., o 
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném 
znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), a ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 
Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“), vydala toto 
rozhodnutí: Rada uděluje souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci 
k provozování rozhlasového vysílání programu EXPRES FM (Ru/137/01) podle 
ustanovení § 21 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající změně v osobě 
jediného akcionáře provozovatele rozhlasového vysílání 4S PRODUCTION, a.s., IČO: 
251 13 054, ke které dojde v důsledku fúze sloučením jediného akcionáře uvedeného 
provozovatele, a to společnosti Voice of Prague, s.r.o. IČO: 021 10 865, se společností 
Seznam.cz, a.s., IČO: 261 68 685, která se stane jediným akcionářem uvedeného 
provozovatele. 

11-0-0 

12. RRTV/2019/484/hak: RADIO ZLÍN, spol. s r.o., Radio Zlín, pondělí 20.5. 2019 od 00:00 
do 24:00 hodin, analýza 

-  Rada se seznámila s analýzou programu Radio Zlín, provozovatele RADIO ZLÍN, spol. 
s r.o. z pondělí 20.5. 2019 od 00:00 do 24:00 hodin a shledala, že vysílání bylo v souladu 
se zákonem o rozhlasovém a televizním vysílání a v souladu s platnými licenčními 
podmínkami 

11-0-0 

13. RRTV/2019/483/hak: LONDA, spol. s r.o. / RÁDIO IMPULS, 6.6. 2019 frekvence 96.6 
FM Praha, 89.0 FM Ostrava a 93.0 FM Karlovy Vary, srovnávací analýza 

-  Rada se seznámila se srovnávací analýzou vysílání programu RÁDIO IMPULS, 
šířeného prostřednictvím souboru technických parametrů: 96.6 FM Praha, 89.0 FM 
Ostrava a 93.0 FM Karlovy Vary, provozovatele LONDA, spol. s r.o. ze čtvrtka 6.6. 2019 
ve vybraných částech vysílání, tj. od 07:00 do 08:00 hodin, od 13:00 do 14:00 hodin a od 
18:00 do 19:00 hodin.  

11-0-0 

14. RRTV/2019/485/blu: Různí provozovatelé/rozhlasové vysílání; analýza obchodních 
sdělení na potraviny, doplňky stravy, léky a na loterie a jiné podobné hry / zasedání 
12/2019 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s analýzami obchodních sdělení 
odvysílaných provozovateli Rádio Pálava s.r.o. (program RÁDIO JIH; Brno-Kohoutovice 
105,1 MHz) dne 28. června 2019, LONDA spol. s r. o. (program RÁDIO IMPULS; Liberec 
92,1 MHz) dne 28. června 2019, NONSTOP s.r.o. (program RÁDIO JIHLAVA; Jihlava-
Hosov 101,1 MHz) dne 28. června 2019, MEDIA BOHEMIA a.s. (program Hitrádio Magic; 
Jičín 107,3 MHz) dne 28. června 2019, RADIO UNITED BROADCASTING s. r. o. 



(program KISS; Plzeň 90,0 MHz) dne 28. června 2019 a MEDIA BOHEMIA a.s. (program 
Rock Radio; České Budějovice 99,7 MHz) dne 28. června 2019.  

11-0-0 

15. RRTV/2019/480/smp: Různí provozovatelé rozhlasového vysílání; Přehled 
doručených oznámení 

-  Rada se seznámila s 1 oznámením. 

11-0-0 

16. RRTV/2019/474/rap: TP Pohoda s.r.o./TV/Žádost o udělení souhlasu s převodem 
podílu 

-  Rada uděluje společnosti TP Pohoda, s.r.o., IČ: 2685263, se sídlem Ostrava - Poruba, 
Stavební 992/1, PSČ 70800, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o 
licenci k provozování televizního vysílání dle § 21 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 
Sb., spočívající v převodu obchodního podílu stávajícího společníka pana Ing. Romana 
Jeřábka ve výši 20.000,-Kč (5 %) na druhého společníka společnost Radio Čas s.r.o., IČ: 
25817183, se sídlem Karla Svobody 130/95, Plesná, 725 27 Ostrava. 

11-0-0 

17. RRTV/2019/479/smp: Různí provozovatelé televizního vysílání; Přehled doručených 
oznámení 

-  Rada se seznámila s 1 oznámením. 

11-0-0 

19. RRTV/2019/486/poj: Různí provozovatelé / Souhrn rozhlasových podání 12/2019 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila se stížnostmi č. j. 
RRTV/7853/2019-vra a RRTV/7877/2019-vra na opakování stále stejných rozhovorů a 
příspěvků na programu ZET. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila se 
stížnostmi č. j. RRTV/8281/2019-vac na vyváženost na blíže neurčeném rozhlasovém 
programu. 

11-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání coby ústřední správní úřad v rámci své 
kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 
231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 
250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci 
možného přestupku ve formě údajného opakování „stále stejných rozhovorů a příspěvků“ 
na programu ZET (č. j. RRTV/7853/2019-vra a RRTV/7877/2019-vra), že věc odkládá. 

11-0-0 

20. RRTV/2019/478/chu: Souhrn podání 12/2019 (6 podnětů) 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s následujícími podáními k 
obsahu televizního vysílání doručenými od 14. června 2019 do 21. června 2019: FTV 
Prima, spol. s r.o. / Prima COOL – Úplně debilní zprávy;Česká televize / ČT1 – 168 hodin 
– prezentace Agrofertu; Česká televize / ČT24 – nevyváženost vysílání jako celku; Česká 
televize / ČT24 – Studio ČT24 - vyjádření Martina Schulze; Česká televize / ČT24 – 
Události, komentáře - složení mediálních rad; Česká televize / ČT1 – Reportéři ČT. 

11-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané 
ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 
231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele FTV Prima, spol. s r.o., IČ 
48115908, sídlem Na žertvách 132/24, Praha 8, PSČ 180 00, na porušení ustanovení § 
32 odst. 1 písm. j) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 16. června 
2019 odvysílal od 19:50 hodin na programu Prima COOL pořad Úplně debilní zprávy, 



který obsahoval vulgarismus “kurva” (v čase 00:00:25 od začátku pořadu). Rada 
stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení upozornění. 

11-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své kompetence dané 
§ 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání 
a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu 
s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen „zákon č. 
500/2004 Sb.“) žádá provozovatele vysílání Česká televize, IČ: 00027383, sídlem: Kavčí 
hory, Praha 4, PSČ 140 70, o podání vysvětlení, z jakého důvody nedostal v reportáži 
Stát jsem já odvysílané v rámci pořadu 168 hodin dne 9. června 2019 od 22:00 hodin na 
programu ČT1, prostor k vyjádření zástupce společnosti AGROFERT, a to zejména v 
souvislosti s tvrzením analytika Davida Klimeše, z něhož vyplývá, že podnikání 
společnosti AGROFERT je bez dotací těžko udržitelné. Rada stanovuje lhůtu k podání 
vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy. 

11-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v 
rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o 
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen 
zákon č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona 
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci 
možného přestupku spáchaného vysíláním nevyváženého zpravodajství na programu 
ČT24, které se snaží ovlivňovat obec posluchačů a vést je k nenávisti a závisti, 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 Studio ČT24, resp. rozhovoru s 
komentátorem Martinem Schulzem, dne 17. června 2019 od 17:33 hod. 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 pořadu Události, komentáře, resp. části 
týkající se obsazování mediálních rad, dne 19. června 2019 od 22:00 hodin 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 pořadu Reportéři ČT, resp. reportáže V 
předvečer tragédie, dne 10. června 2019 na programu ČT24, že věc odkládá. 

8-0-3 

 



21. RRTV/2019/473/vis: Město Roudnice nad Labem - monitoring programu MIS 15.-16. 
dubna 2019 

-  Rada se seznámila s monitoringem kontinuálního úseku vysílání programu MIS 
provozovatele Město Roudnice nad Labem ve dnech 15.-16. dubna 2019. 

11-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své kompetence dané 
§ 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání 
a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu 
s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen „zákon č. 
500/2004 Sb.“) žádá provozovatele vysílání Město Roudnice nad Labem, IČ: 00264334, 
sídlem: Karlovo náměstí 21, 413 01 Roudnice nad Labem o podání vysvětlení k obsahu 
záznamů vysílání programu MIS ze dnů 15. a 16. dubna 2019, které zapůjčil Radě na 
základě její výzvy v dopise č. j. RRTV/5220/2019-bur, jakým způsobem jím zapůjčené 
záznamy v souborech „190415-vysílání 24h-1.wmv“, „190415-vysílání 24h-2.wmv“ a 
„190416-vysílání 24h.wmv“, obsahujících záznamy o délce 3:25:32 hodin, 22:47:47 hodin 
a 29:07:14 hodin, tedy celkem 55:20:33 hodin, pokrývají úsek dnů 15. a 16. dubna 2019, 
tedy 48 hodin, ze kterého byl žádán záznam, respektive která část zapůjčeného záznamu 
pokrývá úsek 0-24 hodin dne 15. dubna 2019 a která část záznamu pokrývá úsek 0-24 
hodin dne 16. dubna 2019. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne 
doručení této výzvy. 

11-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své kompetence dané 
§ 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání 
a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu 
s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen „zákon č. 
500/2004 Sb.“) žádá provozovatele vysílání Město Roudnice nad Labem, IČ: 00264334, 
sídlem: Karlovo náměstí 21, 413 01 Roudnice nad Labem o podání vysvětlení k obsahu 
záznamů vysílání programu MIS ze dnů 15. a 16. dubna 2019, které zapůjčil Radě na 
základě její výzvy v dopise č. j. RRTV/5220/2019-bur, z jakého důvodu neodpovídalo 
uspořádání obsahu programové smyčky hodinovým a čtyřhodinovým vysílacím blokům 
podle tabulky v licenci včetně tamtéž stanovených počátečních vysílacích časů vysílacích 
bloků, a z jakého důvodu nebyl obsah vysílacích bloků po odvysílání zpravodajského 
materiálu do celých hodin doplňován Videotextem, ale Videotext byl zařazován do 
vysílání jiným způsobem; Rada dále žádá o vysvětlení, z jakého důvodu nebyl ve dnech 
15. a 16. dubna 2019 na programu MIS vysílán blok Magazín Plus, jehož obsahem by 
byly delší sekvence z událostí ve městě, většinou bez komentáře, jak je stanoveno v 
licenci, ale tento blok měl jiný obsah, který má být podle licence řazen do jiných bloků. 
Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy. 

11-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) coby ústřední správní úřad v 
rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o 
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen 
„zákon č. 231/2001 Sb.“), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona 
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci 
možného přestupku spáchaného odvysíláním reportáže Jak na zahrádku - JARO na 
programu MIS dne 15. dubna 2019, že věc odkládá. 

11-0-0 

 

 

 



22. RRTV/2019/471/nej: Analýza kontinuálního úseku vysílání programu Hobby TV 
provozovatele S&P Broadcasting a.s. ze dne 18. 4. 2019, časového úseku 12:00 - 24:00 
hodin. 

-  Rada se seznámila s analýzou kontinuálního úseku vysílání programu Hobby TV 
provozovatele S&P Broadcasting a.s. ze dne 18. 4. 2019, časového úseku 12:00 - 24:00 
hodin.  

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 S&P Broadcasting a.s., IČ: 
04117310, se sídlem Podkovářská 674/2, Vysočany, 190 00 Praha 9, na porušení 
ustanovení § 32 odst. 7 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 
18. 4. 2019 v časovém úseku od 12:00 do 24:00 hodin neposkytl divákům programu 
Hobby TV snadný, přímý a trvalý přístup k informaci o tom, že orgánem dohledu nad 
provozováním televizního vysílání je Rada. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dnů od 
doručení upozornění. 

11-0-0 

23. RRTV/2019/456/onz: Analýza kontinuálního úseku vysílání programu TV PAPRIKA 
CENTRAL EUROPE, 25.2.2019, 12:00–24:00 hod, AMC Networks Central Europe s.r.o. 

-  Rada se seznámila s analýzou záznamu vysílání programu TV PAPRIKA CENTRAL 
EUROPE provozovatele AMC Networks Central Europe s.r.o. ze dne 25. 2. 2019 od 12:00 
do 24:00 hod. 

11-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané 
ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a 
televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném 
znění, a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále 
jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele AMC Networks Central Europe s.r.o., 
IČ 27112501, se sídlem Pobřežní 620/3, Praha 8 - Karlín, PSČ 186 00, o podání 
vysvětlení týkající se programu TV PAPRIKA CENTRAL EUROPE, 1) jakou povahu měla 
dne 25. 2. 2019 prezentace značek Szent-Györgyi Albert, Fiskars, Butlers, Duisberg s. r. 
o., Biofungi s. r. o. a Flotta Business Car před začátkem pořadu Po cestách štěstí ve 
14:00 a v 19:00 hod, a prezentace samosprávy města Pésc a pořádající agentury 
Pécského festivalu, značek Koronás cukor, Eisberg, hotel König a MULTY Hungária Kft. 
na konci tohoto pořadu, dále zda byla tato prezentace odvysílána za úplatu či obdobnou 
protihodnotu; 2) jakou povahu měla dne 25. 2. 2019 prezentace značek Kitchen Aid, 
Konyhacucc, zak!designs a Butlers na konci pořadu Recepty pro radost s Markétou a 
Honzou v 15:00 hod, a zda byla tato prezentace odvysílána za úplatu či obdobnou 
protihodnotu. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dnů ode dne doručení této 
výzvy. 

11-0-0 

24. RRTV/2019/394/rud: MWE Networks International s.r.o./POWER TV/24.-
25.3.2019/00:00-24:00 hodin/neposkytnutí záznamu - ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O PŘESTUPKU 

-  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 MWE Networks International s.r.o., IČ 073 34 800, Krakovská 1392/7, 
Nové Město, 110 00 Praha 1, řízení o přestupku z moci úřední pro možné porušení § 32 
odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit tím, že neposkytl Radě 



na její vyžádání záznam vysílání programu POWER TV ze dnů 24.-25. března 2019 v 
časovém úseku od 00.00 do 24.00 hodin, respektive neposkytl alternativně určený 
záznam programu POWER TV ze dnů 9.-10. května 2019 z časového úseku od 0.00 do 
24.00 hodin. 

11-0-0 

25. RRTV/2019/372/loj: Magical roof_JOJ Family_neposkytnutí údajů o evropských 
kvótách za rok 2018 

-  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. m) 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: I. Obviněný provozovatel Magical roof s.r.o., IČ 04899784, 
sídlem Pobřežní 297, 18600, Praha, se uznává vinným v souladu s § 60 odst. 1 písm. m) 
zákona č. 231/2001 Sb. pro porušení § 47 odst. 1 písm. a), b), c) a d) zákona č. 231/2001 
Sb., kterého se dopustil tím, že na výzvu Rady v uložené lhůtě nepředložil údaje o počtu 
a délce vysílaných evropských děl včetně identifikace těchto děl a jejich výrobců, údaje o 
počtu a délce vysílaných evropských děl vyrobených nezávislými výrobci, včetně 
identifikace těchto děl a jejich výrobců, popřípadě doklady, které prokazují, že vynaložil 
nejméně 10 % svého programového rozpočtu na výrobu nebo nákup evropských děl 
vyrobených nezávislými výrobci, včetně identifikace výrobců těchto děl, seznamy 
vysílaných evropských děl vyrobených nezávislými výrobci, od jejichž výroby neuplynulo 
více než 5 let, a údaje o počtu a délce odvysílaných českých děl, a to vše za rok 2018 k 
televiznímu programu JOJ Family. II. 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 

26. RRTV/2019/438/loj: Magical roof_15.1.19_zpřístupňování vysílání osobám s 
postižením 

-  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 a podle ustanovení § 86 
odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, 
vydala toto usnesení: Rada zastavuje řízení o přestupku s obviněným provozovatelem 
Magical roof s.r.o., IČ 04899784, sídlem Pobřežní 297, 18600, Praha, vedené pro možné 
porušení § 32 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit tím, že nedoložil, 
že by na svém programu JOJ Family (licence udělená na základě správního rozhodnutí 
sp.zn. 2016/645/SMU/Mag č.j. RRTV/2536/2016-SMU k provozování celoplošného 
zemského vysílání) v roce 2018 opatřil alespoň 15 % vysílaných pořadů skrytými nebo 
otevřenými titulky pro osoby se sluchovým postižením a zpřístupnil alespoň 2 % 
vysílaných pořadů pro osoby se zrakovým postižením, neboť skutek, o němž se vede 
řízení, se nestal. 

11-0-0 

27. RRTV/2019/149/loj: NETWORK_UP NETWORK_doplnění přesných číselných údajů 
evropská tvorba_podání vysvětlení 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele EFB NETWORK s. r. o. k 
údajům, jimiž dokládá naplnění povinností dle §§ 42 - 44 zákona č. 231/2001 Sb. na 
programu UP NETWORK v roce 2018. Konkrétně k rozporu mezi číselnými údaji o 
celkové stopáži odvysílané evropské tvorby ve vysílání programu UP NETWORK v roce 
2018 a přehledem pořadů, který byl součástí přípisu č.j. RRTV/1033/2019-vhu 
doručeného Radě dne 15. 1. 2019. A dále k faktu, že zatímco v přípise č.j. 



RRTV/1033/2019-vhu provozovatel uvedl, že nezařazuje evropskou nezávislou tvorbu do 
vysílání, v následné komunikaci (č.j. RRTV/4108/2019-vhu ) konstatuje, že v roce 2018 
umístil do vysílání 959 hodin evropské nezávislé tvorby, ovšem aniž by tento údaj podložil 
informacemi o konkrétních dílech a jejich výrobcích. 

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 EFB NETWORK s.r.o., IČ 
05748208, sídlem V Oblouku 114, 25101, Čestlice na porušení § 47 odst. 1 písm. a), b), 
c) a d) zákona č. 231/2001 Sb., neboť provozovatel na výzvu Rady nepředložil úplné a 
správné údaje o počtu a délce vysílaných evropských děl včetně identifikace těchto děl a 
jejich výrobců, údaje o počtu a délce vysílaných evropských děl vyrobených nezávislými 
výrobci, včetně identifikace těchto děl a jejich výrobců, popřípadě doklady, které 
prokazují, že vynaložil nejméně 10 % svého programového rozpočtu na výrobu nebo 
nákup evropských děl vyrobených nezávislými výrobci, včetně identifikace výrobců těchto 
děl, seznamy vysílaných evropských děl vyrobených nezávislými výrobci, od jejichž 
výroby neuplynulo více než 5 let, a údaje o počtu a délce odvysílaných českých děl, a to 
vše za rok 2018 k televiznímu programu UP NETWORK. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 
do 31. 12. 2019 tak, aby data poskytnutá za kalendářní rok 2019 byla kompletní a 
správná.  

11-0-0 

28. RRTV/2018/1059/loj: JOJ Family_Poldové v akci_důvod zařazení do výkazu 
zpřístupnění audiopopisy když tam žádné nejsou_podání vysvětlení 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele Magical roof s. r. o., z jakého 
důvodu vykázal epizody cyklu Poldové v akci, odvysílané dne 15. května 2018 od 9:10 
hodin, 16. května 2018 od 9:10 hodin, 17. května 2018 od 9:10 hodin a 18. května 2018 
od 9:00 hodin na programu JOJ Family jakožto zpřístupněné pro osoby se zrakovým 
postižením prostřednictvím audiopopisů, ačkoliv tyto pořady žádné audiopopisy 
neobsahovaly. 

11-0-0 

29. RRTV/2019/421/kus: Brno TV - TV BRNO 1 - 19.3.2019 - Volansky Fashion - smluvní 
vztah - vysvětlení 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele vysílání Brno TV, s. r. o., IČ: 
06191941, sídlem: Moravské náměstí 127/3, Brno-město, 602 00 Brno, k obsahu 
obchodního sdělení „Naše moderátory a redaktory obléká společnost Volansky Fashion“, 
které bylo opakovaně vysíláno na programu TV BRNO 1 dne 19. března 2019 v rámci 
úseku 10:00-22:00 hodin, poprvé od 10:09:20 hodin, na základě jakého smluvního 
ujednání dochází k oblékání redaktorů a moderátorů firmou jmenovanou ve spotu, 
zejména jestli nejde o sponzorování ve smyslu § 2 odst. 1 písm. s) zákona č. 231/2001 
Sb.  

11-0-0 

30. RRTV/2019/466/bur: Senát Parlamentu České republiky - usnesení k petici „Braňme 
média veřejné služby!“ 

-  Rada se seznámila s usnesením Senátu Parlamentu České republiky, přijatým k petici 
„Braňme média veřejné služby!“ 

11-0-0 

31. RRTV/2019/476/loj: Zpráva o implementaci Akčního plánu pro boj s desinformacemi 

-  Rada se seznámila se Zprávou o implementaci Akčního plánu pro boj s desinformacemi 
zveřejněnou dne 14. 6. 2019 Evropskou komisí. 

11-0-0 



32. RRTV/2019/287/chr: AHP video/www.ahp.cz - § 6 odst. 1 písm. a, c) zákona č. 
132/2010 Sb. - vysvětlení 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením poskytovatele Miloslava Akrmana, IČ 110 
25 247, se sídlem Husova 14, Hlinsko, PSČ 539 01, jakým způsobem plní povinnosti 
plynoucí z § 6 odst. 1 písm. a, c) zákona č. 132/2010 Sb., konkrétně, jakým způsobem 
umožňuje příjemcům služby AHP video, umístěné na internetové adrese www.ahp.cz, 
přístup k základním údajům o poskytovateli audiovizuální mediální služby na vyžádání, 
jimiž jsou název nebo jméno a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, a dále k informaci o 
tom, že orgánem dohledu nad poskytováním audiovizuálních mediálních služeb na 
vyžádání je Rada. 
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33. RRTV/2018/741/kod: Organizační řád - změna 

-  Rada schvaluje předloženou změnu organizačního řádu. 
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34. RRTV/2019/493/dol: Změna termínu 17. zasedání 2019 

-  Rada schvaluje změnu termínu 17. zasedání. 
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ověřovatel:  

P. Bartoš 


