
Zápis z 13. zasedání, konaného dne 19. 7. 2016  

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

 

1. Schválení programu 13. zasedání 

-  Rada schvaluje program ve znění projednaných změn. 

8-0-0 

2. 2015/1033/zem/Léč: Léčebné lázně Mariánské Lázně a. s./INFO; řízení o udělení 
licence - místní televizní vysílání šířené prostřednictvím kabelových systémů - ústní 
jednání dne 19. července 2016, 14:00 h  

-  Rada uděluje právnické osobě Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s., IČ 453 59 113, se 
sídlem Masarykova 22/5, 353 01 Mariánské Lázně, podle § 25 zákona č. 231/2001 Sb., 
licenci k provozování místního televizního vysílání šířeného prostřednictvím kabelových 
systémů na 12 let; označení (název) programu: INFO; základní programová specifikace: 
informační program; časový rozsah vysílání: 24 h denně; územní rozsah vysílání: k.ú. 
554642 Mariánské Lázně, okres Cheb; hlavní jazyk vysílání: čeština; v rozsahu dle 
žádosti doručené dne 3. listopadu 2015, č.j. RRTV/9290/2015-P, ve znění podání 
doručených dne 23. prosince 2015, č.j. RRTV/11086/2015/-P, dne 19. ledna 2016, č.j. 
RRTV/635/2016-P, a dne 13. června 2016, č.j. RRTV/4620/2016-P. 

10-0-0 

3. 2016/492/RUD/CET: CET 21 spol.s r.o.; NOVA/Ordinace v růžové zahradě 2/6.4.2016 
od 15:35 hodin a 7.4.2016 od 03:55 hodin + Telka/6.4.2016 od 21:45 hodin a 7.4.2016 od 
12:20 hodin/nepatřičně zdůrazněný PP Gliss kur Million Gloss - DOKAZOVÁNÍ OD 14:10 
hodin 

-  Rada v rámci správního řízení sp.zn. 2016/492/RUD/CET provedla důkaz zhlédnutím 
záznamu pořadu Ordinace v růžové zahradě 2, který byl odvysílán dne 6. dubna 2016 od 
15.35 hodin na programu NOVA a od 21:45 hodin na programu Telka a dne 7. dubna 
2016 od 03:55 hodin na programu NOVA a od 12:20 hodin na programu Telka, respektive 
zhlédnutím té části pořadu, v níž probíhala prezentace umístění produktu Gliss kur Million 
Gloss, a to pro každé výše jmenované odvysílání jednotlivě. 

10-0-0 

4. 2016/421/KRO/SPO: SPORT 5 a.s.; Analýza kontinuálního úseku vysílání programu 
SPORT 5 ze dne 12. 4. 2016 v čase 10.00-22.00 hodin 

-  Rada se seznámila s analýzou kontinuálního záznamu programu SPORT 5 
provozovatele SPORT 5 a.s. ze 12. 4. 2016 v čase 10.00–22.00 hodin. 

8-0-0 

5. 2016/291/BUR/HBO: HBO Europe s.r.o.; kontinuální analýza/HBO (Rumunsko a 
Moldávie)/4.4.2016/12.00-24.00 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s kontinuální analýzou programu 
HBO (Rumunsko a Moldávie) provozovatele vysílání HBO Europe s.r.o. ze dne 4. dubna 
2016 z časového úseku 12.00–24.00 hodin. 

10-0-0 



6. 2016/500/CHU/FTV: FTV Prima, spol. s r.o.; Analýza kontinuálního úseku vysílání 
programu Prima ZOOM v časovém úseku 18. května 2016, 16.00 hod, do 19. května 2016, 
04.00 hod. 

-  Rada se seznámila s analýzou vysílání programu Prima ZOOM provozovatele vysílání 
FTV Prima, spol. s r.o. v časovém úseku od 18. května 2016, 16.00 hod, do 19. května 
2016, 04.00 hod.  

11-0-0 

7. 2016/602/HLI/Sta: Stanice O, a.s.; Analýza kontinuálního záznamu vysílání programu 
O ze dne 29. dubna 2016 v časovém období 12:00 – 20:00 hodin 

-  Rada se seznámila s analýzou vysílání programu O („Óčko“) provozovatele Stanice O, 
a.s. ze dne 29. dubna 2016, časového úseku 12.00 – 20.00 hodin 

10-0-0 

8. 2016/596/vis/TP : TP Pohoda s.r.o.; RELAX v úseku od 6:00 h 9. května 2016 do 6:00 
h 10. května 2016 

-  Rada se seznámila s monitoringem vysílání programu RELAX provozovatele TP 
Pohoda s.r.o. z úseku od 6:00 hodin dne 9. května 2016 do 6:00 hodin dne 10. května 
2016 a v úseku 12:17:43-14:46:01 hodin dne 27. května 2016. 

10-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své kompetence dané 
§ 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního 
vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a 
v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen 
„zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele vysílání TP Pohoda s.r.o., IČ 26852683, 
sídlem Stavební 992/1, Ostrava-Poruba, PSČ 708 00, o podání vysvětlení, z jakého 
důvodu na programu RELAX odvysílal dne 9. května 2016 od inzerovaného času 12:15 
hodin blok teleshoppingu Vědmy radí o délce 2:27:21 hodin a od inzerovaného času 
23:35 hodin stejně nazvaný blok teleshoppingu o délce 3:33:04 hodin tím způsobem, že 
tyto teleshoppingové bloky byly deklarovány jako teleshopping vždy jen ve znělce 
teleshoppingu před blokem a ve znělce teleshoppingu po bloku, ale nikdy v jejich 
průběhu; Rada zejména žádá, aby provozovatel toto vysvětlil v kontextu povinnosti podle 
§ 49 odst. 1 písm. a), věta první, zákona č. 231/2001 Sb. – zajistit, aby teleshopping byl 
snadno rozeznatelný. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 14 dní ode dne doručení 
této výzvy. 

11-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané 
ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 
231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele TP Pohoda s.r.o., IČ 
26852683, sídlem Stavební 992/1, Ostrava-Poruba, PSČ 708 00, na porušení ustanovení 
§ 53 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že na programu RELAX dne 
9. května 2016 v 7:40, v 11:30, v 17:40, ve 22:50 hodin a 10. května v 5:40 hodin odvysílal 
zpravodajský pořad Regionální zprávy, a dne 9. května 2016 v 7:55, v 11:45, v 17:55 a 
ve 23:05 hodin a 10. května 2016 v 5:55 hodin odvysílal zpravodajský pořad Národní 
zprávy (v úvodní znělce byly oba pořady označeny jako Zprávy z domova) jako 
sponzorované pořady, a porušil tak zákaz sponzorování zpravodajských pořadů. Rada 
stanovuje lhůtu k nápravě 14 dní ode dne doručení upozornění. 

11-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané 
ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 
231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele TP Pohoda s.r.o., IČ 
26852683, sídlem Stavební 992/1, Ostrava-Poruba, PSČ 708 00, na porušení ustanovení 



§ 53 odst. 4 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 9. května 2016 na 
programu RELAX odvysílal v 17:34 hodin sponzorovaný pořad Úžasňákov bez označení 
sponzora pořadu na začátku, a v 18:00 hodin pořad Divoký měsíc (151.), na jehož začátku 
označil jen některé ze sponzorů pořadu, a porušil tak povinnost označit každý zcela nebo 
zčásti sponzorovaný pořad vždy na začátku. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 14 dní ode 
dne doručení upozornění. 

11-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané 
ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 
231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele TP Pohoda s.r.o., IČ 
26852683, sídlem Stavební 992/1, Ostrava-Poruba, PSČ 708 00, na porušení ustanovení 
§ 53a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 9. května 2016 na 
programu RELAX odvysílal v 10:40 hodin pořad Ostře sledovaný vlak s označením 
umístění produktu před přerušením a po přerušení pořadu, avšak bez tohoto označení 
na začátku a na konci pořadu, kde to vyžaduje zákon, dále v 9:21 hodin pořad Úžasňákov, 
který ve svém průběhu obsahoval označení umístění produktu, avšak postrádal toto 
označení na začátku a na konci, kde to vyžaduje zákon, a dále též v 17:34 hodin pořad 
rovněž s názvem Úžasňákov, který na konci obsahoval označení umístění produktu, ale 
postrádal ho na začátku, kde to také vyžaduje zákon. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 14 
dní ode dne doručení upozornění. 

11-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své kompetence dané 
§ 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního 
vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a 
v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen 
„zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele vysílání TP Pohoda s.r.o., IČ 26852683, 
sídlem Stavební 992/1, Ostrava-Poruba, PSČ 708 00, o podání vysvětlení, jakým 
způsobem je ve vysílání programu RELAX naplňována licenční podmínka odpojování 
obsahů s regionálním kontentem v průběhu dne, resp. diverzifikace programu pro 
konkrétní kraje. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 14 dní ode dne doručení této 
výzvy. 

11-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své kompetence dané 
§ 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 
468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění platných 
předpisů (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“), v souladu s ustanovením § 46 zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) rozhodla zahájit se šiřitelem 
reklamy, společností TP Pohoda s.r.o., IČ 26852683, sídlem Stavební 992/1, Ostrava-
Poruba, PSČ 708 00, správní řízení z moci úřední pro možné porušení § 2 odst. 1 písm. 
b) zákona č. 40/1995 Sb., kterého se mohl dopustit šířením reklamy/teleshoppingového 
bloku uvozeného znělkou Vědmy radí dne 27. května 2016 v úseku 12:17:43-14:45:01 
hodin na programu RELAX a který může být nekalou obchodní praktikou podle zvláštního 
předpisu, tj. podle ustanovení § 4 odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, 
a to tím, že v rámci teleshoppingového bloku nebyli diváci výslovně upozorněni písemně 
na obrazovce, že po celou dobu spojení na telefonní lince bude účtována cena hovoru 70 
Kč/min., jak je to deklarováno v dokumentu Podmínky Volání na zpoplatněné linky na 
internetové stránce http://www.vedmy.cz/, a že nebyli informováni, že po celou dobu 
telefonického spojení jim nebude poskytována ezoterická služba po telefonu, ale v 
některých úsecích namísto toho služba čekání na další spojení bez ezoterického obsahu, 
nebo případně služba pohovoru s dramaturgem. Tímto jednáním mohlo dojít k 
podstatnému narušení ekonomického chování spotřebitele, neboť pokud by byl v souladu 
s Podmínkami informován o tom, že po celou dobu telefonického spojení mu bude 



účtována zvýšená sazba a že namísto poskytování ezoterické služby mu nemusí být 
poskytována služba žádná, mohl své rozhodnutí zavolat na dané telefonní číslo důkladně 
zvážit či úplně přehodnotit. Spotřebitel tak mohl na základě zhlédnutí předmětného 
teleshoppingu učinit obchodní rozhodnutí, které by jinak neučinil. 

11-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své kompetence dané 
§ 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 
468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění platných 
předpisů (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“), v souladu s ustanovením § 46 zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) rozhodla zahájit se 
zadavatelem reklamy, společností TipTV production s.r.o., IČ: 01441558, sídlo: 
Podedvorská 1493, Kyje, 198 00 Praha 9, správní řízení z moci úřední pro možné 
porušení § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 40/1995 Sb., kterého se mohl dopustit zadáním 
reklamy/teleshoppingového bloku uvozeného znělkou Vědmy radí, který byl odvysílán 
dne 27. května 2016 v úseku 12:17:43-14:45:01 hodin na programu RELAX a který může 
být nekalou obchodní praktikou podle zvláštního předpisu, tj. podle ustanovení § 4 odst. 
1 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, a to tím, že v rámci teleshoppingového 
bloku nebyli diváci výslovně upozorněni písemně na obrazovce, že po celou dobu spojení 
na telefonní lince bude účtována cena hovoru 70 Kč/min., jak je to deklarováno v 
dokumentu Podmínky Volání na zpoplatněné linky na internetové stránce 
http://www.vedmy.cz/, a že nebyli informováni, že po celou dobu telefonického spojení 
jim nebude poskytována ezoterická služba po telefonu, ale v některých úsecích namísto 
toho služba čekání na další spojení bez ezoterického obsahu, nebo případně služba 
pohovoru s dramaturgem. Tímto jednáním mohlo dojít k podstatnému narušení 
ekonomického chování spotřebitele, neboť pokud by byl v souladu s Podmínkami 
informován o tom, že po celou dobu telefonického spojení mu bude účtována zvýšená 
sazba a že namísto poskytování ezoterické služby mu nemusí být poskytována služba 
žádná, mohl své rozhodnutí zavolat na dané telefonní číslo důkladně zvážit či úplně 
přehodnotit.Spotřebitel tak mohl na základě zhlédnutí předmětného teleshoppingu učinit 
obchodní rozhodnutí, které by jinak neučinil. 

11-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své kompetence dané 
§ 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního 
vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a 
v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen 
„zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele vysílání TP Pohoda s.r.o., IČ 26852683, 
sídlem Stavební 992/1, Ostrava-Poruba, PSČ 708 00, o podání vysvětlení, jakým 
způsobem byla při vysílání teleshoppingu Trendy z Palladia dne 9. května 2016 od 22:30 
hodin programu RELAX vyjádřena přímá nabídka či přímost nabídky zboží nebo služeb 
ve smyslu znaku teleshoppingu podle jeho zákonné definice. Rada stanovuje lhůtu k 
podání vysvětlení 14 dní ode dne doručení této výzvy. 

11-0-0 

9. 2016/632/NEJ/DWP: DWP s.r.o.; Analýza kontinuálních úseků vysílání programů TV 
REGIO - Bzenec, TV REGIO - Klobouky u Brna, TV REGIO - Ořech, TV REGIO - Ostrožská 
Nová Ves a TV REGIO – Pečky ze dnů 24. – 25. dubna 2016, z časového úseku od 00.00 
do- 24:00 hodin. 

-  Rada se seznámila s analýzou kontinuálních úseků vysílání programů TV REGIO - 
Bzenec, TV REGIO - Klobouky u Brna, TV REGIO - Ořech, TV REGIO - Ostrožská Nová 
Ves a TV REGIO – Pečky provozovatele DWP s.r.o ze dnů 24. – 25. dubna 2016, z 
časového úseku od 00.00 do 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 DWP s.r.o., IČ: 27608883, se 
sídlem U libeňského pivovaru 2442/6, Praha, PSČ: 180 00, na porušení ustanovení § 50 
odst. 2 zákona č. 231/2001, podle něhož čas vyhrazený reklamě a teleshoppingovým 
šotům v televizním vysílání provozovatelů vysílání nesmí přesáhnout v průběhu 1 vysílací 
hodiny 12 minut, kterého se dopustil tím, že ve dnech 24. a 25. dubna 2016 opakovaně 
tento časový limit překračoval ve vysílání programu TV REGIO - Bzenec, příkladně 
konkrétně ve vysílací hodině 20:00 - 21:00 hodin dne 24. dubna 2016, kdy odvysílal 
celkem 33 minut reklamy v blocích oddělených reklamní znělkou v časech 20:00 - 20:30 
hodin a 20:53 - 20:56 hodin. Rada stanovuje provozovateli lhůtu k nápravě 15 dnů ode 
dne doručení tohoto upozornění. 

11-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své kompetence dané 
§ 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního 
vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a 
v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen 
„zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele vysílání DWP s.r.o., IČ: 27608883, se 
sídlem U libeňského pivovaru 2442/6, Praha, PSČ: 180 00, o podání vysvětlení, jakým 
způsobem ve dnech 24. – 25. dubna 2016 umožňoval divákům programů TV REGIO - 
Bzenec, TV REGIO - Klobouky u Brna, TV REGIO - Ořech, TV REGIO - Ostrožská Nová 
Ves a TV REGIO – Pečky snadný, přímý a trvalý přístup k informaci o tom, že orgánem 
dohledu nad provozováním televizního vysílání je Rada, jak je jeho povinností dle § 32 
odst. 7 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 20 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) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního 
vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a 
v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen 
„zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele vysílání DWP s.r.o., IČ: 27608883, se 
sídlem U libeňského pivovaru 2442/6, Praha, PSČ: 180 00, o podání vysvětlení, zda ve 
dnech 24. – 25. dubna 2016 zařazoval do vysílání programu TV REGIO - Bzenec Zprávy 
z Bzence, jak bylo avizováno v textových informacích na tomto programu. Rada stanovuje 
lhůtu k podání vysvětlení 20 dní ode dne doručení této výzvy. 

11-0-0 

10. 2016/624/NEJ/Otr: Otrokovická BESEDA, s.r.o.; Analýza kontinuálního úseku 
vysílání programu Městská televize Otrokovice z období 24.-25. 4. 2016. 

-  Rada se seznámila s analýzou kontinuálního úseku vysílání programu Městská televize 
Otrokovice provozovatele Otrokovická BESEDA, s.r.o. z období 24. - 25. dubna 2016. 

11-0-0 

11. 2016/603/HLI/Růz: Různí provozovatelé; Monitoring výskytu obchodních sdělení 
propagujících poker, loterie apod. v televizním vysílání (1/2016 - 6/2016) 

-  Rada se seznámila se zprávou z monitoringu výskytu obchodních sdělení propagujících 
poker, loterie a podobné v televizním vysílání (1/2016 - 6/2016). 

11-0-0 

12. 2016/572/KRO/Růz: Různí provozovatelé; Souhrn podání 13/2016 (30 podnětů) 

-  Rada se seznámila s následujícími podáními k obsahu televizních programů 
doručenými v období od 12. června do 1. července 2016: AMC Networks Central Europe 
s.r.o. / SPORT2 – reklamní bloky během vysílání přenosů závodů F1, 29. května 2016; 
FTV Prima, spol. s r.o. / Prima – reportáž týkající se kauzy „Klinika“ odvysílaná v rámci 
pořadu Zprávy FTV Prima, 28. května 2016 od 18:55 hodin; Barrandov Televizní Studio 
a.s. / BARRANDOV PLUS – licenční podmínky; Barrandov MUZIKA, s.r.o. / 



BARRANDOV MUZIKA – licenční podmínky; ČESKÁ TELEVIZE / ČT1 – příspěvek 
Nakládání obcí s penězi odvysílaný v rámci pořadu Události, 31. 3. 2016 od 19.00 hod.; 
Barrandov Televizní Studio a.s. / Televize Barrandov – reportáž Bioplynová stanice všem 
navzdory odvysílaná v rámci pořadu Naše zprávy, dne 5. 6. 2016 od 18.30 hod.; Bidvest 
Czech Republic s.r.o. / Pegas – obchodní sdělení Pegas Premium Caramel; ČESKÁ 
TELEVIZE / ČT1 – Máte slovo, 9. 6. 2016 od 21.00 hod.; CET spol. s r. o. / NOVA – 
upoutávky na vlastní pořady provozovatele Kriminálka Anděl, Bestiář, Kriminálka Las 
Vegas zařazené do pořadu Šest medvědů s Cibulkou, 12. 6. 2016 od 13.40 hod.; ČESKÁ 
TELEVIZE / ČT24 – Newsroom ČT24, příspěvek Problém zpráv TV Prima, 5. června 2016 
od 22.05 hod.; ŠLÁGR TV, spol. s r.o. / ŠLÁGR TV – avizování koncertu DUO ARAMIS; 
CET spol. s r. o. /NOVA – příspěvek Každý pátý zdravotník terčem útoku, odvysílaný v 
rámci pořadu Televizní noviny, 12. 6. 2016 od 19.30 hod.; ČESKÁ TELEVIZE / ČT24 – 
příspěvek Do koaličních sporů se vkládají i podnikatelé, odvysílaný v rámci pořadu 
Události, 17. 6. 2016 od 22.00 hod.; ČESKÁ TELEVIZE / ČT24 – příspěvek Rozporuplné 
reakce na střelbu v Orlandu, odvysílaný v rámci pořadu Horizont ČT24, 13. 6. 2016 od 
21.30 hod.; ČESKÁ TELEVIZE / ČT2 – Intolerance, díl Teror, 19. 5. 2016 od 22.00 hod.; 
ČESKÁ TELEVIZE / ČT1 – příspěvek Špinavá hra s čistou energií, odvysílaný v rámci 
pořadu Reportéři ČT, 6. 6. 2016 od 21.05 hod.; ČESKÁ TELEVIZE / ČT24 – Interview 
ČT24, 14. 6. 2016 od 18.25 hod.; ČESKÁ TELEVIZE / ČT24 – Události, komentáře, 
odvysílaný dne 24. 6. 2016 od 22.00 hod.; ČESKÁ TELEVIZE / ČT24 – zpráva Členové 
skupiny Ztohoven přišli k soudu kvůli výměně standarty na Hradě, 29. 6. 2016 v 12.50 
hod.; ČESKÁ TELEVIZE / iVysílání – upoutávka na vlastní pořady před pořadem 
Michalova doprava; obchodního sdělení HiPP; označení sponzora Klokan; MTV 
NETWORKS s.r.o. / Paramount Channel – Black Sails, pondělí až čtvrtek 14.00 a 15.20 
hod.; LINARXUS Czech s.r.o. / Film+ a DONEAL, s.r.o. / JOJ Cinema – Předtucha, 15. 
6. 2016 od 15.30 hod. na programu Film+, Tajemný muž, 12. 6. 2016 od 20.30 hod. na 
programu Film+, Na život a na smrt, 4. 6. 2016 od 20.30 hod. na programu Film+, Šestý 
den 6. 6. 2016 od 18.30 hod. na programu Film+, Ruka mrtvého muže 10. 6. 2016 od 
14.15 hod. a 9. 6. 2016 od 17.10 hod na programu Film+ a 6. 6. 2016 od 8.30 hod., 9. 6. 
2016 od 12.50 hod. a 10. 6. 2016 od 17.05 hod. na programu JOJ Cinema, Megazkrat: 
Smrtící výpadek (1) 18. 6. 2016 od 13.40 hod. na programu Film+, 12. 6. 2016 od 7.05 
hod., 10. 6. 2016 od 13.55 hod., 8. 6. 2016 od 01.00 hod. a 6. 6. 2016 od 18.35 hod. na 
programu JOJ Cinema, pořad Megazkrat: Smrtící výpadek (2) 18. 6. 2016 od 15.15 hod. 
na programu Film+, 13. 6. 2016 od 6.55 hod., 11. 6. 2016 od 13.30 hod., 9. 6. 2016 od 
00.35 hod. a 7. 6. 2016 od 18.35 hod. na programu JOJ Cinema. 

11-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své kompetence dané 
§ 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního 
vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a 
v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen 
„zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele vysílání AMC Networks Central Europe 
s.r.o., IČ 27112501, se sídlem v Praze, Pobřežní 620/3, PSČ 186 00, o podání vysvětlení, 
o jaký typ obchodního sdělení se jednalo v případě audiovizuální sekvence odvysílané 
dne 29. května 2016 v čase 16:18:45 až 16:19:09 na programu SPORT2. Daná sekvence 
obsahovala verbální komentář „Sponzorem přenosu Formule 1 je síť čerpacích stanic 
MOL“ a zároveň titulek „Tento program Vám přináší MOL Česká republika s. r. o.“, 
zatímco délkou i povahou se blížila reklamnímu spotu MOL odvysílanému například 29. 
května 2016 v čase 14:07, přičemž zahrnovala přímou pobídku k využití služeb „Zastavte 
se“ a v jejím průběhu nebylo uvedeno označení televizního programu (logo). Pokud se 
jedná o oznámení sponzora pořadu nebo oznámení sponzora programu, žádá Rada dále 
o podání vysvětlení, z jakého důvodu se délkou i povahou blížilo reklamnímu spotu MOL 
odvysílanému například 29. května 2016 v čase 14:07, přičemž zahrnovalo přímou 
pobídku k využití služeb „Zastavte se“ a v jeho průběhu nebylo uvedeno označení 



televizního programu (logo). 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 působnosti dané 
ustanovením § 5 písm. a) a f) 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, v souladu s ustanovením § 46 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném 
znění, rozhodla zahájit s provozovatelem FTV Prima, spol. s r.o., IČ 48115908, sídlem v 
Praze, Na žertvách 132/24, PSČ 180 00, správní řízení z moci úřední pro možné porušení 
ustanovení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., jehož se mohl dopustit odvysíláním 
pořadu Zprávy FTV Prima, resp. reportáže týkající se kauzy „Klinika“ dne 28. května 2016 
od 18:55 hodin na programu Prima. Dotyčná zpravodajská reportáž se zpronevěřila 
zásadě důsledného oddělování hodnotících komentářů od zpravodajských informací. 
Reportáž byla zpracována manipulativním způsobem. Divákovi podsouvala již konkrétní 
předdefinovaný názor na pojednávanou problematiku. 

10-0-1 

-  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 Barrandov MUZIKA, s.r.o., IČ: 26735679, 
se sídlem Mikuleckého 1311/8, Praha 4, PSČ 14700, o podání vysvětlení, jakým 
způsobem naplňuje ve vysílání programu BARRANDOV MUZIKA základní programovou 
specifikaci, resp. další programové podmínky, které jsou součástí licenčních podmínek 
programu a které uvádějí, že „podíl hudebních videoklipů bude činit nadpoloviční část 
vysílání“. 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) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního 
vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a 
v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen 
„zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele vysílání Česká televize, IČ 00027383, 
sídlem Kavčí hory, Praha 4, PSČ 140 70, o podání vysvětlení, na základě jakých zdrojů 
uvedla ve zpravodajském příspěvku s názvem Nakládání obcí s penězi, odvysílaném v 
pořadu Události dne 31. 3. 2016 od 19.00 hod. na programu ČT 1, že mezi 
nejzadluženější obce v České republice patří třeba Hřensko, Kožušice nebo Loukovec ve 
Středočeském kraji, a jak si tuto informaci ověřila. 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) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního 
vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a 
v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen 
„zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele vysílání Barrandov Televizní Studio a.s., IČ 
41693311, se sídlem Praha, Kříženeckého náměstí 322/5, PSČ 152 00, o podání 
vysvětlení, na základě jakých zdrojů uvádí v reportáži s názvem Bioplynová stanice všem 
navzdory, odvysílané v rámci pořadu Naše zprávy dne 5. 6. 2016 od 18.30 hod. na 
programu Televize Barrandov, že vlastník bioplynové stanice, Pavel Voltr, byl vynalézavý 
a schvalovací proces (stavby) obešel takzvanou veřejnoprávní smlouvou, pokud 
veřejnoprávní smlouva vznikla v době, kdy Pavel Voltr nebyl předsedou představenstva 
společnosti, která stavbu vlastní, tj. nebyl osobou oprávněnou jednat za stavebníka 
bioplynové stanice v Heřmánkovicích. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní 
ode dne doručení této výzvy. 



11-0-0 

-  Rada žádá Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci o stanovisko k obchodnímu 
sdělení, respektive označení sponzora pořadu Pegas Premium Caramel odvysílaného 
dne 3. června 2016 v čase od 10:15:10 hodin na programu NOVA, ve věci složení 
produktu nanuku Pegas.  

11-0-0 

13. 2016/56/LOJ/DON: DONEAL, s.r.o.; JOJ Cinema/6.12.2015/10:36/Zabiják 
Joe/explicitní záběry násilí;sexuální výjevy - ohrožení dětí a mladistvých 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání v rámci své působnosti dané § 5 písm. f) a v 
souladu s § 60 odst. 3 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a 
televizního vysílání, v platném znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.) a § 67 odst. 1 
zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen zákon č. 500/2004 
Sb.) vydala toto r o z h o d n u t í : Rada ukládá provozovateli DONEAL, s.r.o., IČ: 
29135451, sídlem Pobřežní 297/14, 18600 Praha 8 - Karlín,dle § 60 odst. 3 písm. d) 
zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, v platném 
znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), pokutu ve výši 300 000,- Kč pro porušení 
ustanovení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., které stanoví povinnost 
nezařazovat v době od 06:00 hodin do 22:00 hodin pořady a upoutávky, které by mohly 
ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých. Provozovatel se porušení 
zákonné povinnosti dopustil odvysíláním pořadu Zabiják Joe dne 6. prosince 2015 v 10:36 
hodin na programu JOJ Cinema, který byl odvysílán v neděli v dopoledních hodinách, kdy 
lze předpokládat u obrazovky přítomnost dětí, přičemž tento obsahoval explicitní záběry 
násilí ve spojení se sexuálními výjevy, konkrétně naturalistické výjevy sexuálního 
ponižování a zvláštních sexuálních praktik vynucovaných výhrůžkami smrtí a spojených 
s fyzickým týráním ženy, navíc za přítomnosti jejího partnera. Záběry proto mohly 
způsobit dětským i mladistvým divákům psychický otřes, a zejména u dětí přispět ke 
snížení jejich citlivosti při vnímání násilí a k chybné interpretaci sexu jako pouhé součásti 
patologicky agresivního chování, sloužícího k ovládání a ponižování druhých osob, 
zejména žen. Závadný charakter, kromě řady explicitně násilných scén (viz scény 
popsané v rozhodnutí jako scény č. 1 - 3), mělo zejména vizuální zpracování závěrečné 
scény filmu ( scéna č. 4 časové zařazení 11:50 – 12:10 hodin reálného času), během níž 
muž přinutí za použití naturalisticky zobrazeného brutálního násilí ženu k ponižující 
sexuální praktice. Pokuta je splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne právní moci tohoto 
rozhodnutí na účet č. 3754- 19223001/0710, vedený u České národní banky, variabilní 
symbol 201656. Účastníkovi řízení se ukládá povinnost nahradit náklady řízení paušální 
částkou 1 000,- Kč podle § 79 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, a § 6 odst. 
1 vyhlášky č. 50/2005 Sb. na účet č. 3711-19223001/0710, vedený u České národní 
banky, variabilní symbol 201656. Náhrada nákladů řízení je splatná do pěti pracovních 
dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí. 

8-0-0 

14. 2016/142/PIM/PK : PK 62, a.s.; LEO TV/Evropská tvorba 2015/nepředložení 
údajů/vyjádření k zahájení správního řízení 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) na základě ustanovení § 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 podle 
ustanovení § 66 odst. 2 a ustanovení § 76 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v 
platném znění (dále jen zákon č. 500/2004 Sb.), vydala toto usnesení: Rada zastavuje 
správní řízení vedené s provozovatelem PK 62, a.s., IČ: 26211416, se sídlem Bohdalecká 
1420/6, Praha, PSČ 101 00, pro možné porušení § 47 odst. 1 písm. a), b), c) a d) zákona 
č. 231/2001 Sb., neboť na výzvu Rady neposkytl žádné údaje o evropských dílech, 
evropských dílech vyrobených nezávislými výrobci a současných dílech evropských 
nezávislých výrobců odvysílaných v roce 2015 na programu LEO TV a rovněž neposkytl 
údaje o počtu a délce odvysílaných českých děl v roce 2015 na programu LEO TV a tyto 



údaje neposkytl ani v dodatečně stanovené lhůtě k nápravě v rámci vydaného upozornění 
na porušení zákona, neboť v průběhu správního řízení došlo k nápravě vytýkaného stavu 
a odpadl tak důvod správního řízení. 

10-0-0 

15. 2016/242/had/Tev: Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.; Teva Pharmaceuticals CR, 
s.r.o./Ambrobene/NOVA/23.12.2015/8:11:21 hodin-po vyjádření 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada), jakožto ústřední správní úřad 
na základě ustanovení § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně 
a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, 
ve znění platných předpisů (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“) a podle ustanovení § 66 
odst. 2 a ustanovení § 76 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále 
jen zákon č. 500/2004 Sb.), vydala dne 19. července 2016 toto usnesení: Rada zastavuje 
správní řízení se zadavatelem obchodního sdělení, společností Teva Pharmaceuticals 
CR, s.r.o., IČ: 25629646, sídlem Praha 5, Radlická 3185/1c, PSČ 15000, vedené pro 
možné porušení § 5 odst. 4 zákona zákona č. 40/1995 Sb., ke kterému mělo dojít zadáním 
reklamy na produkt Ambrobene, odvysílané dne 23. prosince 2015 v čase 8:11:21 hodin 
na programu NOVA, neboť se porušení zákona neprokázalo, čímž odpadl důvod pro 
vedení správního řízení. 

11-0-0 

16. 2016/470/RUD/ČES: ČESKÁ TELEVIZE; ČT sport/Česká pokerová tour/30.3.2016/od 
01:30 hodin/CardCasino - VYSVĚTLENÍ 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele vysílání Česká televize, IČ 
00027383, sídlem Kavčí hory, Praha 4, PSČ 140 70, o jaký typ obchodního sdělení se 
jednalo v případě předělů s logem CardCasino.cz zařazených opakovaně do pořadu 
Česká pokerová tour odvysílaného dne 30. března 2016 od 01:30 hodin na programu ČT 
sport. 

11-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada), jakožto ústřední správní úřad 
na základě ustanovení § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně 
a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, 
ve znění platných předpisů (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“) žádá dle § 7a odst. 4 zákona 
č. 40/1995 Sb., provozovatele vysílání - šiřitele obchodního sdělení Česká televize, IČ 
00027383, sídlem Kavčí hory, Praha 4, PSČ 140 70, o sdělení zadavatele reklamy ve 
smyslu § 1 odst. 2 zákona č. 40/1995 Sb., umístěné formou předělu v podobě loga 
CardCasino.cz, jež bylo zařazeno opakovaně do pořadu Česká pokerová tour 
odvysílaného dne 30. března 2016 od 01:30 hodin na programu ČT sport.  

11-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání žádá Ministerstvo financí ČR o posouzení, zda 
provozovatel portálu CardCasino.cz, jakožto provozovatel pokerových turnajů a dalších 
hazardních her podléhá povinnosti evidence ve smyslu zákona č. 202/1990 Sb., o 
loteriích a jiných podobných hrách. 

11-0-0 

17. 2016/468/RUD/ČES: ČESKÁ TELEVIZE; ČT sport/Buly - hokej živě (HC Sparta Praha 
- HC Škoda Plzeň)/29.3.2016/od 17:29 hodin/sekvence k sázkovým kursům, sponzorská 
oznámení Bazoš.cz a Certina, Česká spořitelna - VYSVĚTLENÍ 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele vysílání Česká televize, IČ 
00027383, sídlem Kavčí hory, Praha 4, PSČ 140 70, o jakou část vysílání se jednalo v 
případě audiovizuální sekvence vztahující se k vypsaným sázkovým kursům, statistikám 
sázení a názorům sázejících na výsledek hokejového utkání HC Sparta Praha - HC 
Škoda Plzeň, která byla odvysílána dne 29. března 2016 v 17:29 hodin na programu ČT 
sport, a dále k jakému pořadu se vázala sponzorská oznámení Bazoš.cz a Certina, jež 



sekvenci předcházela a dále sponzorské oznámení Česká spořitelna, které na sekvenci 
navazovalo.  

11-0-0 

18. 2016/466/RUD/ČES: ČESKÁ TELEVIZE; ČT sport/Buly - hokej živě/29.3.2016/od 17:30 
hodin/sponzorská oznámení Škoda Auto a deník Sport - VYSVĚTLENÍ 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele vysílání Česká televize, IČ 
00027383, sídlem Kavčí hory, Praha 4, PSČ 140 70, z jakého důvodu nezařadil na 
začátek pořadu Buly - hokej živě odvysílaného dne 29. března 2016 od 17:30 hodin na 
programu ČT sport sponzorská oznámení Škoda Auto a deník Sport, ačkoliv je následně 
odvysílal v průběhu pořadu v rámci bloku sponzorských oznámení v čase 18:38:50-
18:39:21.  

11-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané 
ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 
231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele Česká televize, IČ 00027383, 
sídlem Kavčí hory, 140 70 Praha 4, na porušení ustanovení § 53 odst. 4 zákona č. 
231/2001 Sb., neboť odvysíláním pořadu Buly - hokej živě odvysílaného dne 29. března 
2016 od 17:30 hodin na programu ČT sport , který byl sponzorován mimo jiné deníkem 
Sport, se dopustil porušení povinnosti každý zcela nebo zčásti sponzorovaný pořad vždy 
na začátku a dále v průběhu nebo na konci zřetelně označit jménem nebo názvem, 
obrazovým symbolem (logem) nebo jinou značkou sponzora, kterou se rozumí zejména 
odkaz na jeho výrobky, služby nebo na jejich charakteristický znak. Sponzor pořadu deník 
Sport nebyl na začátku pořadu žádným způsobem označen jménem, logem či jinou 
značkou. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení upozornění. 

11-0-0 

19. 2016/469/RUD/ČES: ČESKÁ TELEVIZE; ČT sport/Studio fotbal/29.3.2016/od 20:27 
hodin/neoznačený PP DIGI TV - VYSVĚTLENÍ 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele vysílání Česká televize, IČ 
00027383, sídlem Kavčí hory, Praha 4, PSČ 140 70, z jakého důvodu nebyl pořad Studio 
fotbal odvysílaný dne 29. března 2016 od 20:27 hodin na programu ČT sport označen 
jako obsahující umístění produktu DIGI TV. 

11-0-0 

20. 2016/467/RUD/ČES: ČESKÁ TELEVIZE; ČT sport/Studio fotbal/29.3.2016/od 20:27 
hodin/sponzorské oznámení Clavin - VYSVĚTLENÍ 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele vysílání Česká televize, IČ 
00027383, sídlem Kavčí hory, Praha 4, PSČ 140 70, z jakého důvodu nezařadil na 
začátek pořadu Studio fotbal odvysílaného dne 29. března 2016 od 20:27 hodin na 
programu ČT sport sponzorské oznámení Clavin, ačkoliv jej následně odvysílal v průběhu 
pořadu Studio fotbal v čase 22:21:34-22:21:44 a po jeho skončení v čase 22:46:07-
22:46:17.  

11-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané 
ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 
231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele Česká televize, IČ 00027383, 
sídlem Kavčí hory, 140 70 Praha 4, na porušení ustanovení § 53 odst. 4 zákona č. 
231/2001 Sb., neboť odvysíláním pořadu Studio fotbal odvysílaného dne 29. března 2016 
od 20:27 hodin na programu ČT sport , jehož sponzorem byl mimo jiné Clavin, se dopustil 
porušení povinnosti každý zcela nebo zčásti sponzorovaný pořad vždy na začátku a dále 
v průběhu nebo na konci zřetelně označit jménem nebo názvem, obrazovým symbolem 
(logem) nebo jinou značkou sponzora, kterou se rozumí zejména odkaz na jeho výrobky, 



služby nebo na jejich charakteristický znak. Sponzor pořadu Clavin nebyl na začátku 
pořadu žádným způsobem označen jménem, logem či jinou značkou. Rada stanovuje 
lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení upozornění. 

11-0-0 

21. 2016/460/LOJ/ČES: ČESKÁ TELEVIZE; ČT1/13. komnata Wabiho Daňka/1. dubna 
2016/21.30 hodin - podání vysvětlení - smlouvy 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele Česká televize, z jakého 
důvodu bylo v pořadu 13. komnata Wabiho Daňka, odvysílaném dne 1. dubna 2016 od 
21.30 hodin na programu ČT1, v průběhu komentování zpěvákova úspěšného boje s 
obezitou pod odborným vedením, konkrétně při vstupu Ing. Petra Havlíčka a Wabiho 
Daňka do místnosti, viditelné dominantní logo subjektu CPH, s. r. o., umístěné na stěně, 
a zda k prezentaci loga do příspěvku došlo za úplatu či obdobnou protihodnotu. 

11-0-0 

22. 2016/459/LOJ/ČES: ČESKÁ TELEVIZE; ČT1/Události v regionech (Ostrava)/16. února 
2016/od 18:00 hodin; ČT1/Události v regionech plus (Ostrava)/16. února 2016/od 12:20 
hodin; ČT1/Zajímavosti z regionů (Ostrava)/28. února 2016/od 06:00 hodin - podání 
vysvětlení - smlouvy 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele Česká televize, na základě 
jakých smluvních ujednání či neformálních dohod byly odvysílány příspěvky informující o 
možnosti zakoupení běžkařské karty „Jeseníky Pass Line“, které byly součástí 
následujících pořadů: Události v regionech (Ostrava) ze dne 16. února 2016 od 18:00 
hodin na programu ČT1, Události v regionech plus (Ostrava) ze dne 16. února 2016 od 
12:20 hodin na programu ČT1 a Zajímavosti z regionů (Ostrava) ze dne 28. února 2016 
od 06:00 hodin na programu ČT1. 

11-0-0 

23. 2016/520/RUD/ČES: ČESKÁ TELEVIZE; Zpravodajské pořady/označování německé 
politické strany AfD jako "pravicově populistické" - VYSVĚTLENÍ 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele vysílání Česká televize, IČ: 
00027383, sídlem Kavčí hory, Praha 4, PSČ 14070, z jakého důvodu ve zpravodajských 
informacích doplňuje názvy některých politických subjektů hodnotícími přídavnými jmény, 
jako v případě německé AfD, která je soustavně označována např. jako „pravicově 
populistická“.  

9-0-0 

-  Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3 
zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně 
dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje 
provozovatele Česká televize, IČ: 00027383, sídlem Kavčí hory, Praha 4, PSČ 14070, na 
porušení ustanovení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že 
vysílání zpravodajských informacích doplňuje názvy některých politických subjektů 
hodnotícími přídavnými jmény, jako v případě německé AfD, která je soustavně 
označována např. jako „pravicově populistická“, přičemž takové nálepkování nelze 
označit za součást objektivního zpravodajství, ale naopak se jedná o zbytný dodatek 
k informaci, který implikuje ideové předpojetí a a priori negativní vymezení vůči danému 
subjektu, bez ohledu na příslušné konotace, o nichž je referováno. De facto zde dochází 
k neoddělení zpravodajské informace od hodnotícího komentáře. Tím se provozovatel 
dopustil porušení povinnosti zajistit, aby ve zpravodajských a politicko-publicistických 
pořadech bylo dbáno zásad objektivity a vyváženosti. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 
dní ode dne doručení tohoto upozornění. 

3-1-2 

 

 



24. 2016/505/LOJ/CET: CET 21 spol.s r.o.; NOVA/1.3.2016/21:35/Víkend - obchodní vztah 
- Gorenje - podání vysvětlení  

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele CET 21 spol. s r. o., v jakém 
obchodním vztahu je se subjektem Gorenje v souvislosti s odvysíláním pořadu Víkend, 
konkrétně příspěvku Kuchyně budoucnosti, vysílaným dne 1. 3. 2016 od 21.35 hodin na 
programu NOVA, a v jakém obchodním vztahu je se subjektem HoldMaker+ v souvislosti 
s odvysíláním téhož pořadu. 

11-0-0 

25. 2016/479/PIM/CE : CE Media s.r.o.; MŇAU TV/12.04.2016 10:00-14:00/konečná 
podoba? licenční podmínky?/po vysvětlení 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele CE Media s.r.o., IČ 3286592, 
sídlem Klimentská 1746/52, 110 00 Praha, zda se v případě vysílání programu MŇAU TV 
ze dne 12. dubna 2016 jednalo již o jeho konečnou podobu a jakým způsobem tato 
podoba koresponduje s licenčními podmínkami. 

10-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané 
ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 
231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele televizního vysílání CE Media 
s.r.o., IČ 3286592, sídlem Klimentská 1746/52, 110 00 Praha, na porušení licenčních 
podmínek tím, že v programové nabídce vysílání programu MŇAU TV jsou zastoupena 
jen „domácí videa se zvířaty nebo o nich“ a nikoliv pořady o chovatelích a veterinářích, 
milovnících zvířat, životním stylu amatérských i profesionálních chovatelů, diskuse s 
oborníky i s diváky, soutěžní či reality-show pořady, přenosy z výběhů zoologických 
zahrad a míst se zvířaty spojenými, jak ukládají licenční podmínky (č. j.RRTV/3639/2015-
SMU). Rada stanovuje lhůtu k nápravě 90 dnů ode dne doručení tohoto upozornění. 

11-0-0 

26. 2016/480/PIM/CE : CE Media s.r.o.; MŇAU TV/12.4.2016/plnění povinností dle §32 
odst. 7 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele CE Media s.r.o., IČ 3286592, 
sídlem Klimentská 1746/52, 110 00 Praha, jakým způsobem plní povinnosti dané 
ustanovením § 32 odst. 7 zákona č. 231/2001 Sb. 

11-0-0 

27. 2016/247/PIM/CE : CE Media s.r.o.; Mňam TV/15.2.2016 10-22/naplňování podílu 
vlastní produkce 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele CE Media s.r.o., IČ: 
3286592, se sídlem Klimentská 1746/52, PSČ 11000 Praha, jakým způsobem naplňuje 
či v nejbližší době bude naplňovat ve vysílání programu Mňam TV navýšení podílu vlastní 
původní produkce na „alespoň 51 % původní produkce tzv. prvovýroby“, jak je uvedeno 
v licenčních podmínkách programu. 

11-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané 
ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 
231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele televizního vysílání CE Media 
s.r.o., IČ: 3286592, se sídlem Klimentská 1746/52, PSČ 11000 Praha, na porušení 
licenčních podmínek tím, že v programové nabídce vysílání programu MŇAM TV 
převažují zahraniční pořady a nikoliv pořady vlastní, jak ukládají licenční podmínky (č. j. 
RRTV/502/2015-zem). Rada stanovuje lhůtu k nápravě 90 dnů ode dne doručení tohoto 
upozornění.  

11-0-0 



28. 2016/532/RUD/KAB: KABEL OSTROV, s.r.o.; TV Ostrov/13.-14.3.2016/informativní 
sdělení o Domu kultury Ostrov v reklamním bloku - VYSVĚTLENÍ 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele vysílání KABEL OSTROV, 
s.r.o., IČ: 63508834, se sídlem Mírové nám. 733, Ostrov, PSČ 36301, z jakého důvodu 
vysílal ve dnech 13.–14. března 2016 v rámci programové smyčky programu TV Ostrov 
rubriku „Reklama“ o délce 13:05 minut, do které zařadil minutové informativní sdělení o 
fungování Domu kultury Ostrov, jehož obsah neměl charakter reklamy ve smyslu zákona. 

10-0-1 

29. 2016/504/LOJ/ŠLÁ: ŠLÁGR TV, spol. s r.o.; ŠLÁGR TV/2.2.2016/17:27:20/"Chytré 
spoření s Felixem" s výzvou - vzájemný vztah - podání vysvětlení  

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele ŠLÁGR TV, spol. s r. o., 
jakým způsobem spolu souvisí obchodní sdělení „Chytré spoření s Felixem“, které bylo 
odvysíláno 2. února 2016 v čase 18:27:20 hodin na programu ŠLÁGR TV, a výzva 
umístěná v dolní části obrazovky, a to ve znění „Spořící SMS posílejte na čísla ČR 902 
06 a SR 8844 – TEXT SMS: SLAGR30; 387 992 992, 034 660 1234; 30 Kč/1€. + poštovné 
a balné“, respektive „Tech. servis zajišťuje GLOBDATA a.s. www.globdata.cz, spořte si 
na své CD/DVD a pořady. Cena SMS je 30 Kč nebo 1.2€“. A s vysvětlením z jakého 
důvodu je tato výzva umístěna na obrazovce během vysílání obchodního sdělení „Chytré 
spoření s Felixem“, co konkrétně nabízí tato služba a za jakých podmínek. 

11-0-0 

30. 2016/241/HLI/Růz: ŠLÁGR - podané vysvětlení ve věci obchodního sdělení "Dr. MAX 
Lékárna" 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele ŠLÁGR TV, spol. s r.o., IČ: 
26102293, se sídlem Dubné 158, PSČ 37384, ve věci obchodního sdělení „Dr.Max 
lékárna“, odvysílaného dne 11. ledna 2016 v čase 12:57:01 hodin na programu ŠLÁGR 
TV.  

11-0-0 

31. 2016/509/PIM/Dig: Digital Broadcasting s.r.o.; Rebel/23.3.2016/ typ obchodního 
sdělení "Zita nakupuje hadry zde" a Mondo Bizaro/po vysvětlení 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele Digital Broadcasting s.r.o., 
IČ 268 39 407, sídlem Ostrava - Poruba, Stavební 992/1, PSČ 708 00, o jaký typ 
obchodního sdělení se jedná v případě opakujícího se titulku „Zita nakupuje hadry zde“ a 
nápisu Mondo Bizaro v průběhu pořadu Rockshow doktora Ozborna dne 23. března 2016 
od 19:50 hodin na programu Rebel. 

11-0-0 

32. 2016/154/PIM/Růz: Různí provozovatelé; Mediální gramotnost 2015, odpovědi na 
upozornění resp. 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 (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném 
znění, v souladu s ustanovením § 46 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném 
znění, rozhodla zahájit s provozovatelem CoopTV, telekomunikační družstvo, IČ: 
29045029, se sídlem K nádraží 19/3, 190 15 Praha 9, správní řízení z moci úřední pro 
možné porušení § 32 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., neboť na výzvu Rady neposkytl 
informace o opatřeních přijatých na podporu mediální gramotnosti, čímž porušil povinnost 
na písemnou výzvu poskytnout Radě vyjádření a informace nezbytné k výkonu její 
působnosti podle § 5 písm. t) až w) nebo § 6 odst. 1 a 5 a tyto informace neposkytl ani v 
dodatečně stanovené lhůtě k nápravě v rámci vydaného upozornění na porušení zákona. 

11-0-0 

-  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 (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném 
znění, v souladu s ustanovením § 46 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném 
znění, rozhodla zahájit s provozovatelem ITV SOLUTIONS SERVICES, IČ: 24217671, se 
sídlem náměstí Přátelství 1518/3, 102 00 Praha 10, správní řízení z moci úřední pro 
možné porušení § 32 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., neboť na výzvu Rady neposkytl 
informace o opatřeních přijatých na podporu mediální gramotnosti, čímž porušil povinnost 
na písemnou výzvu poskytnout Radě vyjádření a informace nezbytné k výkonu její 
působnosti podle § 5 písm. t) až w) nebo § 6 odst. 1 a 5 a tyto informace neposkytl ani v 
dodatečně stanovené lhůtě k nápravě v rámci vydaného upozornění na porušení zákona. 

10-0-0 

-  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 (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném 
znění, v souladu s ustanovením § 46 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném 
znění, rozhodla zahájit s provozovatelem Radio France Internationale - pobočka Praha, 
organizační složka, IČ: 26725657, se sídlem Štěpánská 32/644, 110 00 Praha 1, správní 
řízení z moci úřední pro možné porušení § 32 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., neboť na 
výzvu Rady neposkytl informace o opatřeních přijatých na podporu mediální gramotnosti, 
čímž porušil povinnost na písemnou výzvu poskytnout Radě vyjádření a informace 
nezbytné k výkonu její působnosti podle § 5 písm. t) až w) nebo § 6 odst. 1 a 5 a tyto 
informace neposkytl ani v dodatečně stanovené lhůtě k nápravě v rámci vydaného 
upozornění na porušení zákona. 

11-0-0 

-  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 (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném 
znění, v souladu s ustanovením § 46 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném 
znění, rozhodla zahájit s provozovatelem JS mediální služby s.r.o. (dříve SeeJay Radio 
s.r.o.), IČ: 24798541, se sídlem Perucká 2481/5, 120 00 Praha 2, správní řízení z moci 
úřední pro možné porušení § 32 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., neboť na výzvu Rady 
neposkytl informace o opatřeních přijatých na podporu mediální gramotnosti, čímž porušil 
povinnost na písemnou výzvu poskytnout Radě vyjádření a informace nezbytné k výkonu 
její působnosti podle § 5 písm. t) až w) nebo § 6 odst. 1 a 5 a tyto informace neposkytl 
ani v dodatečně stanovené lhůtě k nápravě v rámci vydaného upozornění na porušení 
zákona. 

11-0-0 

33. 2016/567/RUD/DWP: DWP s.r.o.; TV Regio/24.-25.4.2016/00.00 - 24.00 hodin - 
nezapůjčení záznamu 

-  Rada se seznámila s reakcí provozovatele DWP s.r.o., IČ: 27608883, sídlem U 
libeňského pivovaru 2442/6, 18000 Praha 8, na uložené upozornění na porušení 
ustanovení § 32 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že 
neposkytl Radě na její vyžádání záznam vysílání programu TV Regio ze dnů 24.–25. 
dubna 2016 z časového úseku od 00.00 do 24.00 hodin. 

11-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad 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 
DWP s.r.o., IČ: 27608883, sídlem U libeňského pivovaru 2442/6, 18000 Praha 8, na 
porušení licenčních podmínek licence sp.zn. 2015/220/zem/DWP, č.j. RRTV/1265/2015-
zem, kterého se dopustil tím, že ve dnech 24.–25. dubna 2016 provozoval vysílání pouze 
pěti místních mutací programu TV REGIO, tj. TV REGIO – Bzenec, TV REGIO – Klobouky 
u Brna, TV REGIO – Ostrožská Nová Ves, TV REGIO – Ořech a TV REGIO – Pečky, 



když dle platných licenčních podmínek má být provozovatelem programu TV REGIO s 
územním rozsahem Česká republika, a dále místních mutací programu TV REGIO - 
Bohuňovice, TV REGIO – Bzenec, TV REGIO – Chornice, TV REGIO – Chýně, TV 
REGIO – Česká Třebová, TV REGIO – Jevíčko, TV REGIO – Klobouky u Brna, TV REGIO 
– Kuřim, TV REGIO – Ořech, TV REGIO – Ostrožská Nová Ves, TV REGIO – Pečky, TV 
REGIO – Prachovice, TV REGIO – Rybitví, TV REGIO – Rynholec, TV REGIO – Slatina 
nad Zdobnicí, TV REGIO – Stochov, TV REGIO – Velké Opatovice, TV REGIO – Žacléř, 
TV REGIO – Vikýřovice, TV REGIO – Zábřeh, TV REGIO – Mořkov, TV REGIO – Radotín, 
TV REGIO – Velká Chuchle, TV REGIO – Stráž pod Ralskem, TV REGIO – Český Těšín, 
TV REGIO – Ústí nad Labem, TV REGIO - Teplice, TV REGIO – Liberec, TV REGIO – 
Chotěboř, TV REGIO – Poděbrady, TV REGIO – Chodov, TV REGIO – Staré Brno, TV 
REGIO – Ústí nad Orlicí. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 60 dní od doručení tohoto 
upozornění. 

11-0-0 

34. 2016/588/RUD/Čes: Československá filmová společnost, s.r.o.; kinoSVĚT/2.-
3.4.2016/od 22:00 do 01:00 hodin - nezapůjčení záznamu v náležité technické kvalitě 

-  Rada se seznámila s reakcí provozovatele Československá filmová společnost, s.r.o., 
IČ: 27168425, se sídlem Václavské náměstí 831/21, 11000 Praha 1, na uložené 
upozornění na porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb., kterého 
se dopustil tím, že na písemnou výzvu Rady zapůjčil záznam vysílání programu kinoSvět 
v úseku od 22:00 hodin dne 2. dubna 2016 do 1:00 hodin dne 3. dubna 2016, který nebyl 
záznamem vysílání programu kinoSvět v odvysílané podobě a v náležité technické 
kvalitě, zejména měl oproti vysílání snížené obrazové rozlišení 360x288 bodů. 

11-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své kompetence dané 
§ 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního 
vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a 
v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen 
„zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele Československá filmová společnost, s.r.o., 
IČ: 27168425, se sídlem Václavské náměstí 831/21, 11000 Praha 1, o podání vysvětlení, 
jakým způsobem naplňuje ve vysílání programu kinoSVĚT podmínku danou ustanovením 
§ 32 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., tedy povinnost provozovat vysílání vlastním 
jménem, na vlastní účet a na vlastní odpovědnost a nést odpovědnost za obsah vysílání, 
když pravidelně v čase od 23:00 hodin do 09:00 hodin "poskytuje vysílací čas společnosti 
TipTV". Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 20 dní ode dne doručení této žádosti. 

11-0-0 

35. 2016/582/PIM/Gro: Gronský Roman; Českokrumlovská televize CKTV/13.-14.3.2016/ 
neoznámení zahájení vysílání/ reakce na upozornění 

-  Rada se seznámila s reakcí provozovatele Mgr. Romana Gronského, IČ: 62505882, 
bytem Březí 30, Kamenný Újezd, 37007 České Budějovice 1, na uložené upozornění na 
porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. s) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil 
tím, že neoznámil Radě zahájení vysílání programu Českokrumlovská televize CKTV na 
základě licence sp. zn. 2015/464/zem/Gro ze dne 4. srpna 2015 s účinností od 12. srpna 
2015, a porušil tak povinnost oznamovat Radě zahájení vysílání programu a dále síť 
elektronických komunikací, jejímž prostřednictvím vysílá program digitálně, a to 
nejpozději v den, kdy zahájil vysílání. 

11-0-0 

-  Rada bere na vědomí informaci provozovatele Mgr. Romana Gronského, IČ: 62505882, 
bytem Březí 30, Kamenný Újezd, 37007 České Budějovice 1, o zahájení vysílání 
programu Českokrumlovská televize CKTV. 

11-0-0 



36. 2016/481/PIM/CE : CE Media s.r.o.; MŇAU TV/12.4.2016 10:00-11:41/neuvedení loga 
programu/reakce na upozornění 

-  Rada se seznámila s reakcí provozovatele CE Media s.r.o., IČ 3286592, sídlem 
Klimentská 1746/52, 110 00 Praha, ve věci upozornění na porušení ustanovení § 32 odst. 
1 písm. n) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 12. dubna 2016 v čase 
10:00 až 11:41 neuvedl na programu MŇAU TV označení televizního programu (logo). 

10-0-0 

37. 2016/482/PIM/CE : CE Media s.r.o.; MŇAU TV/12.4.2016/10:00-14:00/neoznámení 
zahájení vysílání/reakce na upozornění 

-  Rada se seznámila s reakcí provozovatele CE Media s.r.o., IČ 3286592, sídlem 
Klimentská 1746/52, 110 00 Praha, ve věci upozornění na porušení ustanovení § 32 odst. 
1 písm. s) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že Radě neoznámil zahájení 
vysílání programu MŇAU TV. 

10-0-0 

 

38. 2016/585/PIM/Bar: Barrandov Televizní Studio a.s.; BARRANDOV PLUS/ 30.4.2016/ 
Sejdeme se na Cibulce/ označení PP pouze na začátku/ reakce na upozornění 

-  Rada se seznámila s reakcí provozovatele Barrandov Televizní Studio a.s., IČ: 
41693311, se sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 322, PSČ 15200, na uložené 
upozornění na porušení § 53a odst. 3 zákona č. 231/2001, tedy povinnosti provozovatele 
pořady obsahující umístění produktu na začátku, na konci a v případě přerušení reklamou 
nebo teleshoppingovými šoty rovněž po tomto přerušení zřetelně označit jako pořady 
obsahující umístění produktu, kterého se dopustil tím, že pořad Sejdeme se na Cibulce, 
vysílaný dne 30. dubna 2016 od 21:30 hodin na programu BARRANDOV PLUS, byl 
označen jako pořad obsahující umístění produktu pouze na svém začátku a konci, 
přičemž po přerušeních pořadu tato informace absentovala. 

11-0-0 

39. 2016/566/RUD/Otr: Otrokovická BESEDA, s.r.o.; Městská televize Otrokovice/24.-
25.4.2016/00.00 - 24.00 hodin - nezapůjčení záznamu - reakce na upozornění 

-  Rada se seznámila s reakcí provozovatele Otrokovická BESEDA, s.r.o., IČ: 25513885, 
sídlem nám. 3. května 1302, 76502 Otrokovice, na uložené upozornění na porušení § 32 
odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že neposkytl Radě na 
její vyžádání záznam vysílání programu Městská televize Otrokovice ze dnů 24.–25. 
dubna 2016 z časového úseku od 00.00 do 24.00 hodin. 

10-0-0 

40. 2016/153/had/Rad: Rada pro rozhlasové a televizní vysílání; Návrh zákona o 
odpovědnosti za přestupky a řízení o nich - změny v zákonech č. 231/2001 Sb. a č. 
132/2010 Sb.-korespondence 

-  Rada se seznámila s obsahem korespondence č.j. RRTV/2038/2016. 

11-0-0 

41. 2016/620/RUD/Sil: Silber Radomír; "Odvolání proti rozhodnutí Rady"/ČT1/Reportéři 
ČT, Proč padly tradiční symboly osvobození Plzně/9.5.2016 

-  Rada se seznámila s "odvoláním" Radomíra Silbera, Ph.D., "proti rozhodnutí Rady pro 
rozhlasové a televizní vysílání č.j. RRTV/1845/2016-BUR ze dne 7.6.2016, že "prostou 
větu" Plzeň osvobodila americká armáda "nešlo za socialismu beztrestně vyslovit na 
veřejnosti" 

10-0-1 

-  Rada souhlasí s návrhem odpovědi na stížnost Radomíra Silbera, Ph.D. 

10-1-0 

42. 2016/626/chr/OUR: OUR MEDIA a.s.; parlamentnilisty.cz/www.parlamentnilisty.cz 



-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti podle 
ustanovení § 4 odst. 2 písm. a) a § 5 odst. 3 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních 
mediálních službách na vyžádání, a podle ustanovení § 158 odst. 1 zákona č. 500/2004 
Sb., správního řádu, vydává na základě písemného oznámení společnosti OUR MEDIA 
a.s., ze dne 16. června 2016, doručeného Radě dne 20. června 2016, toto sdělení: 
Společnost OUR MEDIA a.s., IČ: 288 76 890, se sídlem v Praze 3, Vinohradská 
1597/174, PSČ 130 00, nebyla dne 19. července 2016 zapsána do Evidence 
poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání ve smyslu ustanovení § 5 
zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání. 

10-0-1 

43. 2016/529/chr/Doc: Doc-Air, z.s.; analýza služby 

-  Rada se seznámila s analýzou služby Doc Alliance Films poskytované Doc-Air, z.s. 

10-0-0 

 

 

44. 2016/561/chr/PK : PK 62, a.s.; analýza služby www.LEOTV.cz 

-  Rada se seznámila s analýzou služby www.LEOTV.cz poskytované PK 62, a.s. 

11-0-0 

45. 2016/443/PIM/Sez: Seznam.cz, a.s.; Stream.cz/obchodní vztah se subjektem 
"insportline"/po vysvětlení 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením poskytovatele audiovizuální mediální 
služby na vyžádání Stream.cz umístěné na internetové adrese www.stream.cz, 
společnosti Seznam.cz a.s., IČ 26168685, sídlem Praha 5, Radlická 608/2, PSČ 15000, 
v jakém obchodním vztahu je se subjektem insportline, respektive jakým způsobem tato 
společnost participovala na pořadu Zpátky na vrchol, díl Kuchařská soutěž: Který tým 
připraví výživnější a zdravější oběd, umístěném dne 2. března 2016 do audiovizuální 
mediální služby na vyžádání Stream.cz 

11-0-0 

46. 2014/805/zab: Licenční řízení k provozování rozhlasového vysílání šířeného 
prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Kroměříž 103,3 MHz / 50 
W - rozhodnutí 

-  Rada uděluje Rádio Kroměříž, s.r.o. podle § 18 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k 
provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem 
technických parametrů Kroměříž 103,3 MHz / 50 W pro program Radio Kroměříž na dobu 
8 let, nejdéle však do 10. října 2025, žádosti ostatních žadatelů zamítá. 

11-0-0 

47. 2014/1181/zab: Licenční řízení k provozování rozhlasového vysílání šířeného 
prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Brno 102,4 MHz / 100 W 
- rozhodnutí 

-  Rada uděluje společnosti MAX LOYD, s.r.o. podle § 18 zákona č. 231/2001 Sb. licenci 
k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem 
technických parametrů Brno 102,4 MHz / 100 W pro program DANCE RADIO na dobu 8 
let, nejdéle však do 10. října 2025, žádosti ostatních žadatelů zamítá. 

11-0-0 

48. 2015/355/zab: Licenční řízení k provozování rozhlasového vysílání šířeného 
prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Zlín 88,6 MHz / 100 W - 
rozhodnutí o udělení licence  

-  Rada uděluje společnosti MEDIA BOHEMIA, a.s., IČ: 26765586, se sídlem 
Koperníkova 794/6, Praha 2 120 00 podle § 18 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k 
provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů se souborem technických 



parametrů Zlín 88,6 MHz / 100 W pro program Hitrádio Orion Morava na dobu 8 let, 
nejdéle však do 10. října 2025 a zamítá žádosti ostatních žadatelů. 

11-0-0 

49. 2016/560/STR/AZ : AZ Rádio, s.r.o. / Hitrádio Magic Brno (licence sp. zn. 
2014/491/zab, č.j. FOL/4508/2014 ze dne 2.12.2014); Žádost o změnu skutečností 
uvedených v žádosti o licenci - změna názvu programu na nový název Hitrádio City - 
udělení souhlasu 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v souladu s ustanovením § 
5 písm. b) a § 21 odst. 1, 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 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 AZ Rádio, s.r.o., IČ 25325418, 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 Brno (licence sp. zn. 2014/491/zab, č.j. 
FOL/4508/2014 ze dne 2.12.2014) podle § 21 odst. 1, písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., 
spočívající ve změně označení názvu programu na nový název Hitrádio City, neboť tato 
změna názvu programu by nevedla k neudělení licence na základě veřejného slyšení. 

11-0-0 

50. 2015/1116/zab/MED: MEDIA BOHEMIA a.s. / Rádio Blaník Jižní Morava - žádost o 
změnu skutečností uvedených v žádosti o licenci spočívající v přidělení kmitočtu 
Uherské Hradiště 4 101,4 MHz / 100 W - neudělení souhlasu 

-  Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21 odst. 
3 zákona č. 231/2001 Sb. a s § 51, odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, přijala 
ve věci žádosti provozovatele MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 26765586, se sídlem 
Koperníkova 794/6, 12000 Praha, o změnu skutečností uvedených v žádosti o licenci k 
provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Rádio Blaník Jižní 
Morava (licence č.j.: Ru/348/00), spočívající ve změně souboru technických parametrů 
licence a územního rozsahu vysílání, a to přidělením kmitočtu Uherské Hradiště 4 101,4 
MHz / 100 W, toto rozhodnutí: Rada vyhodnotila změnu územního rozsahu vysílání, ke 
kterému by došlo přidělením souboru technických parametrů Uherské Hradiště 4 101,4 
MHz / 100 W jako změnu, se kterou podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 
231/2001 Sb. nelze vyslovit souhlas, jelikož by taková změna souboru technických 
parametrů de facto představovala novou licenci. Rada zamítá žádost provozovatele 
MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 26765586, se sídlem Koperníkova 794/6, 12000 Praha, o 
změnu skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání 
prostřednictvím vysílačů programu Rádio Blaník Jižní Morava (licence č.j.: Ru/348/00), 
spočívající ve změně souboru technických parametrů licence a územního rozsahu 
vysílání, a to v přidělení kmitočtu Uherské Hradiště 4 101,4 MHz / 100 W.  

10-0-0 

51. 2016/81/zab/MED: MEDIA BOHEMIA a.s. / Rádio Blaník Jižní Morava - žádost o změnu 
skutečností uvedených v žádosti o licenci spočívající v přidělení kmitočtu Uherský Brod 
město 96,7 MHz / 100 W - neudělení souhlasu  

-  Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21 odst. 
3 zákona č. 231/2001 Sb. a s § 51, odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, přijala 
ve věci žádosti provozovatele MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 26765586, se sídlem 
Koperníkova 794/6, 12000 Praha, o změnu skutečností uvedených v žádosti o licenci k 
provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Rádio Blaník Jižní 
Morava (licence č.j.: Ru/348/00), spočívající ve změně souboru technických parametrů 
licence a územního rozsahu vysílání, a to přidělením kmitočtu Uherský Brod město 96,7 
MHz / 100 W, toto rozhodnutí: Rada vyhodnotila změnu územního rozsahu vysílání, ke 
kterému by došlo přidělením souboru technických parametrů Uherský Brod město 96,7 
MHz / 100 W jako změnu, se kterou podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 



231/2001 Sb. nelze vyslovit souhlas, jelikož by taková změna souboru technických 
parametrů de facto představovala novou licenci. Rada zamítá žádost provozovatele 
MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 26765586, se sídlem Koperníkova 794/6, 12000 Praha, o 
změnu skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání 
prostřednictvím vysílačů programu Rádio Blaník Jižní Morava (licence č.j.: Ru/348/00), 
spočívající ve změně souboru technických parametrů licence a územního rozsahu 
vysílání, a to v přidělení kmitočtu Uherský Brod město 96,7 MHz / 100 W. 

11-0-0 

52. 2016/639/SPM/RFE: RFE/RL, Inc., organizační složka / Radio Free Europe / Radio 
Liberty; žádost o změnu skutečností uvedených v žádosti o licenci – změna licenčních 
podmínek – udělení souhlasu 

-  Rada v rámci své kompetence dané § 5 písm. b) a v souladu s § 21 odst. 1, písm. d) a 
odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. a § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., vydala ve věci 
žádosti provozovatele RFE/RL, Inc., organizační složka, IČ: 613 89 269, se sídlem Praha 
10, Vinohradská 3333/159a o změně skutečností uvedených v žádosti o licenci k 
provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím družice programu Radio Free Europe 
/ Radio Liberty (licence Ru/122/02 ze dne 14. května 2002), spočívající ve změně 
licenčních podmínek toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli RFE/RL, Inc., 
organizační složka, IČ: 613 89 269, se sídlem Praha 10, Vinohradská 3333/159a , 
souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování 
rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Radio Free Europe / Radio 
Liberty podle § 21 odst. 1, písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně 
licenčních podmínek v příloze č. 1 v části Ukrajinské vysílání, Severokavkazské a 
Kyrgyzské vysílání, neboť tato požadovaná změna licenčních podmínek by nevedla k 
neudělení licence na základě veřejného slyšení. Příloha obsahující aktuální znění 
licenčních podmínek tvoří nedílnou součást tohoto rozhodnutí. 

9-0-0 

53. 2016/540/STR/Rad: RadioZET s.r.o.; Žádost o změnu skutečností uvedených v 
žádosti o licenci - změna společenské smlouvy ve společnosti provozovatele - udělení 
souhlasu 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v souladu s ustanovením § 
5 písm. b) a § 21 odst. 1 písm. e) 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 1872/4, PSČ 120 
00 Praha 2, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování 
rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů dle § 21 odst. 1 písm. e) zákona 
č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně společenské smlouvy provozovatele, konkrétně ve 
změně v osobách společníků provozovatele, neboť tato požadovaná změna by nevedla 
k neudělení licence na základě veřejného slyšení. Příloha obsahující aktuální znění 
společenské smlouvy provozovatele tvoří nedílnou součást tohoto rozhodnutí.  

11-0-0 

54. 2016/538/STR/MED: MEDIA BOHEMIA a.s.; Žádost o změnu skutečností uvedených 
v žádosti o licenci - změna stanov společnosti provozovatele - udělení souhlasu 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v souladu s ustanovením § 
5 písm. b) a § 21 odst. 1 písm. e) 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 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 prostřednictvím vysílačů dle § 21 odst. 1 písm. e) 



zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně stanov provozovatele, konkrétně v 
přenesení pravomoci volit členy představenstva z valné hromady na dozorčí radu, neboť 
tato požadovaná změna by nevedla k neudělení licence na základě veřejného slyšení. 
Příloha obsahující aktuální znění stanov provozovatele tvoří nedílnou součást tohoto 
rozhodnutí.  

11-0-0 

55. 2015/1119/zab: vyhlášení licenčního řízení se soubory technických parametrů Česká 
Lípa vodárna 92,7 MHz / 100 W a Rumburk 102,6 MHz / 100 W 

-  Rada vyhlašuje licenční řízení k provozování rozhlasového vysílání šířeného 
prostřednictvím vysílačů se soubory technických parametrů Česká Lípa vodárna 92,7 
MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 14 32 41 / 50 42 08 a Rumburk 102,6 MHz / 100 W 
souřadnice WGS 84: 14 32 44 / 50 56 44 se lhůtou pro doručení žádostí do 25. srpna 
2016. 

11-0-0 

 

56. 2016/605/JUM/ČES: ČESKÝ ROZHLAS; Český rozhlas Radio Praha 25. 6. 2016 

-  Rada se seznámila s analýzou vysílání programu Český rozhlas Radio Praha 
provozovatele ČESKÝ ROZHLAS ze soboty 25. 6. 2016 od 0:00 do 24:00 hod. a shledala, 
že vysílání bylo v souladu se zákonem o rozhlasovém a televizním vysílání. 

11-0-0 

57. 2016/625/hak/MED: MEDIA BOHEMIA, a.s. / Rádio BLANÍK, pondělí 13.6. 2016 00:00 
- 24:00 hodin, analýza 

-  Rada se seznámila s analýzou programu Rádio BLANÍK provozovatele MEDIA 
BOHEMIA, a.s. z pondělí 13. 6. 2016 od 00:00 – 24:00 hodin a shledala, že vysílání bylo 
v souladu se zákonem o rozhlasovém a televizním vysílání a v souladu s platnými 
licenčními podmínkami 

10-0-0 

58. 2016/634/POT/Růz: Různí provozovatelé; Souhrn podání (13/2016) 

-  Rada se seznámila se stížností (č. j. 4832/2016) na reportáž o odsunu sudetských 
Němců po 2. světové válce, která byla na programu ČRo 1 odvysílána dne 10. června v 
16:20:04 – 16:22:37 hodin (1); se stížností (č. j. 4660/2016) na údajné porušení licenčních 
podmínek ve vysílání programu RADIO PROGLAS z důvodu diskriminace na základě 
sexuální orientace (2)  

11-0-0 

-  Rada se seznámila s analýzou reportáže, jež byl na programu ČRo 1 Radiožurnál 
odvysílána dne 10. června od 16:20 hodin a shledala, že v ní nedošlo k porušení zákona 
č. 231/2001 Sb. o provozování rozhlasového a televizního vysílání 

11-0-0 

-  Rada se seznámila s analýzou pořadu Kafemlýnek, který byl na programu RADIO 
PROGLAS vysílán dne 3. května 2016 a shledala, že v něm nedošlo k porušení zákona 
č. 231/2001 Sb. o provozování rozhlasového a televizního vysílání 

11-0-0 

59. 2016/611/SPM/Růz: Různí provozovatelé; Různí provozovatelé /rozhlasové vysílání; 
analýza obchodních sdělení na potraviny, doplňky stravy, léky a na loterie a jiné 
podobné hry ze dne 6. 7. 2016 + podnět Impuls - "Dřív než ostatní" / zasedání 13/2016 

-  Rada se seznámila s analýzami obchodních sdělení odvysílaných provozovateli PS 
KŘÍDLA, s.r.o. (program Rádio PETROV; 98,0 MHz Jihlava-Bedřichov) dne 6. července 
2016, R á d i o D U H A , spol. s r.o. (program EVROPA 2 – Východ; 106,4 MHz Vrchlabí) 
dne 6. července 2016, Radio Contact Liberec spol. s r.o. (program Radio Contact Liberec; 
101,4 MHz Liberec) dne 6. července 2016, Radio Černá Hora II. s.r.o. (program RADIO 



ČERNÁ HORA; 105,3 MHz Trutnov) dne 6. července 2016 a Rádio Dobrý den, spol. s 
r.o. (program Hitrádio FM; 93,3 MHz Liberec) dne 6. července 2016. 

11-0-0 

-  Rada se seznámila se stížností na užité slovní spojení "Budete vědět dříve, než ostatní" 
ve zpravodajském vstupu ve vysílání provozovatele programu RÁDIO IMPULS 
odvysílaném dne 21. června 2016 v 17:04:25 hodin. 

11-0-0 

60. 2015/837/zab/Čes: Český telekomunikační úřad - Informace o vydání krátkodobého 
oprávnění k využívání rádiových kmitočtů rozhlasové služby na provoz VKV vysílače  

-  Rada se seznámila s informací Českého telekomunikačního úřadu o vydání 
krátkodobého oprávnění k využívání rádiových kmitočtů rozhlasové služby na provoz 
VKV vysílače Plzeň Americká 93,7 MHz. 

11-0-0 

 

61. 2013/831/zab: Route Radio s. r. o.; licenční řízení se soubory technických parametrů: 
Jiřice 91,7 MHz / 50 W, Kařez silo 97,1 MHz / 50 W, Králův Dvůr 99,6 MHz / 50 W, Nový 
Jičín 92,0 MHz / 25 W, Strakonice 87,6 MHz / 50 W, Devět Křížů 94,2 MHz / 50 W, Divišov 
96,4 MHz / 50 W, Drysice 88,6 MHz / 50 W, Hvězdonice 107,8 MHz / 50 W, Humpolec 95,8 
MHz / 50 W, Jáchymov na Moravě 104,1 MHz / 50 W, Ostrovačice 94,2 MHz / 50 W, 
Ostředek 88,6 MHz / 50 W, Speřice 98,6 MHz / 50 W, Velké Meziříčí 4 105,0 MHz / 100 W, 
Herálec 91,7 MHz / 50 W, Mirošovice 98,3 MHz / 50 W, Vyškov 91,9 MHz / 50 W, Žebrák 
98,5 MHz / 50 W, Lhotka 97,1 MHz / 50 W, Rousínov 91,6 MHz / 50 W, Velká Bíteš město 
101,0 MHz, Humpolec východ 91,7 MHz / 50 W, Přimda 91,9 MHz / 100 W, Psáře exit 92,3 
MHz / 50 W, Rokycany 105,1 MHz / 50 W, Blučina 94,2 MHz / 50 W, Dolní Královice 96,4 
MHz / 50 W, Holubice 96,1 MHz / 50 W, Hulice 91,7 MHz / 50 W, Jesenice EXIT 107,2 MHz 
/ 25 W, Průhonice 104,2 MHz / 25 W, Křepice 94,2 MHz / 50 W, Měřín 94,7 MHz / 50 W, 
Mýto 92,0 MHz / 50 W, Nýřany 100,5 MHz / 50 W 

-  Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 26. května 2016 č.j. 
8A 47/2015, kterým byla zamítnuta žaloba společnosti LIN a.s. proti licenčnímu 
rozhodnutí Rady ze dne 16.12. 2014, sp. zn. 2013/831/zab. 

11-0-0 

62. 2013/848/CUN/BBC: RadioZET s.r.o. / BBC 11.9. 2013. 08:00- 11:00, 13:00- 16:00 
hodin, správní řízení o uložení pokuty - po rozsudku NSS 

-  Rada se seznámila s rozsudkem Nejvyššího správního soudu ČR ze dne 16. června 
2016, č.j. 5 As 143/2015-39, kterým byl zrušen rozsudek Městského soudu v Praze ze 
dne 11. června 2015, č.j. 11 A 177/2014-47 a současně bylo zrušeno rozhodnutí Rady ze 
dne 2. září 2014 o uložení pokuty provozovateli RadioZET s.r.o. za neplnění licenčních 
podmínek zařazováním hudby do programu BBC. 

10-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) na základě ustanovení § 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 podle 
ustanovení § 66 odst. 2 a ustanovení § 76 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v 
platném znění (dále jen zákon č. 500/2004 Sb.), vydala toto usnesení: Rada zastavuje 
správní řízení vedené s provozovatelem RadioZET s.r.o., IČ: IČ:25616803, se sídlem 
Dlouhá 16/705, 110 00 Praha – Staré Město pro možné porušení § 60 odst. 2 písm. g) 
zákona č. 231/2001 Sb. spočívající v neplnění licenčních podmínek, kterého se mohl 
dopustit tím, že dne 11.9. 2013 v čase od 08:00 do 11:00 a od 13:00 do 16:00 zařazoval 
hudbu do vysílání programu BBC, neboť porušení zákona nebylo prokázáno.  

10-0-1 



63. 2016/593/CUN/Min: Ministerstvo kultury České republiky; připomínky k Návrhu 
rozvoje zemského digitálního vysílání Českého rozhlasu 

-  Rada se seznámila s návrhem Ministerstva kultury na vypořádání připomínky k Návrhu 
rozvoje digitálního vysílání Českého rozhlasu. 

11-0-0 

64. 2016/592/CUN/Min: Ministerstvo průmyslu a obchodu; Návrh nařízení o spolupráci 
mezi vnitrostátními orgány pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu spotřebitele 

-  Rada se seznámila s instrukcemi a rámcovou pozicí ČR pro jednání pracovní skupiny 
Rady EU pro ochranu a informování spotřebitele ohledně nového návrhu nařízení pro 
spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele (tzv. nařízení CPC) 

11-0-0 

65. 2016/601/FIA/4 M: 4 M Rožnov spol. s r.o./ infokanály - televizní vysílání šířené 
prostřednictvím kabelových systémů - změna územního rozsahu vysílání a licenčních 
podmínek - předchozí souhlas  

-  Rada uděluje provozovateli, společnosti 4 M Rožnov spol. s r.o., IČ.: 451 95 579 se 
sídlem Videčská 473, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, souhlas se změnou skutečností 
uvedených v žádosti o licenci, č.j.: Ru/189/02/2109, ze dne 9. července 2002, ve znění 
pozdějších změn, podle § 21 odst. 1 písm. c), d) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve 
změně územního rozsahu vysílání a licenčních podmínek, a to ukončení vysílání 
programu INFO Zděchov, šířeného prostřednictvím kabelových systémů v k. ú. 792225 
Zděchov, okres Vsetín, v rozsahu žádosti ze dne 21. června 2016, č.j.: RRTV/4796/2016-
P.  

10-0-0 

66. 2016/579/zem/J.D: J.D.Production, s.r.o./Regionální televize TVS; televizní vysílání 
šířené prostřednictvím kabelových systémů - změna společníků, výše jejich 
obchodních podílů, společenské smlouvy a seznamu společníků - předchozí souhlas 

-  Rada uděluje provozovateli J.D.Production, s.r.o., IČ 255 92 030, se sídlem Uherské 
Hradiště, Mariánské náměstí 46, PSČ 68601, souhlas podle § 21 odst. 1 písm. e) zákona 
č. 231/2001 Sb., se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci, č.j. zem/6944/06, 
spis. zn.: 2006/520/zem/JDP, ze dne 19. června 2006, a to změnou vkladu jednotlivých 
společníků, výše jejich obchodních podílů, společenské smlouvy a seznamu společníků, 
v rozsahu dle žádosti doručené dne 9. června 2016, č.j. RRTV/4517/2016-P. 

11-0-0 

67. 2016/563/SMU/Mag: Magical roof s.r.o./TV VLNA/družice; žádost o udělení licence, 
zastavení řízení 

-  Rada podle ustanovení § 5 odst. 4 zákona č. 634/2004 Sb. zákona o správních 
poplatcích a ustanovení § 66 odst. 1 písm. d) správního řádu zastavuje řízení o žádosti 
společnosti Magical roof s.r.o., IČ: 04899784, se sídlem Pobřežní 297/14, Karlín, 186 00 
Praha 8, o udělení licence pro televizní vysílání programu TV VLNA šířeného 
prostřednictvím družice, vedené pod sp. zn. 2016/563/SMU/Mag a v souvislosti s 
podáním č.j. RRTV/5246/2016-P ze dne 11. července 2016, neboť žadatel ve stanovené 
lhůtě nezaplatil správní poplatek, k jehož zaplacení byl v řízení povinen. 

11-0-0 

68. 2016/548/SMU/DIG: DIGI2GO.CZ s.r.o./ převzaté vysílání šířené prostřednictvím 
družice; přihláška k registraci 

-  Rada registruje společnost DIGI2GO.CZ s.r.o., IČ: 04668529, se sídlem: Sokola Tůmy 
1099/1, Hulváky, PSČ: 709 00 Ostrava jako provozovatele převzatého rozhlasového a 
televizního vysílání šířeného prostřednictvím družice; výčet států, na jejichž území má být 
vysílání zcela nebo převážně směrováno: Česká republika; programová nabídka – 
registrované programy: české televizní programy veřejnoprávní: ČT 1, ČT 2, ČT 24, ČT4 
Sport; české televizní programy s licencí: Nova sport 1, Nova sport 2, SPORT2; 



zahraniční televizní programy: Arena Sport 1, Arena Sport 2, DIGI SPORT 1, DIGI 
SPORT 2, DIGI SPORT 3, DIGI SPORT 4, Eurosport 1, Eurosport 2, Sport1; v rozsahu 
dle přihlášky k registraci doručené dne 3. a 6. června 2016 pod č.j. RRTV/4395/2016-P a 
č.j. RRTV/4394/2016-P a ve znění upřesnění č.j. RRTV/4905/2016-P ze dne 23. června 
2016. 

11-0-0 

69. 2016/618/SMU/DIG: DIGI2GO.CZ s.r.o./převzaté vysílání šířené prostřednicvím 
zvláštních přenosových systémů; přihláška k registraci 

-  Rada registruje právnickou osobu DIGI2GO.CZ s.r.o., IČ: 04668529, se sídlem: Sokola 
Tůmy 1099/1, Hulváky, PSČ: 709 00 Ostrava jako provozovatele převzatého 
rozhlasového a televizního vysílání šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových 
systémů; identifikace sítě elektronických komunikací: dálkový přístup – internet; 
informace o přístupu k převzatému vysílání: přístup z celého území České republiky bude 
realizován za využití hardwarového vybavení přijímacího zařízení (set-top boxu)nebo 
prostřednictvím aplikací smart TV, tabletu, PC, mobilního telefonu, smart phonu a nebo 
přes webovou adresu www.digi2go.cz; programová nabídka – registrované programy: 
české televizní programy veřejnoprávní: ČT 1, ČT 2, ČT 24, ČT4 Sport; české televizní 
programy s licencí: Nova sport 1, Nova sport 2, SPORT2; zahraniční televizní programy: 
Arena Sport 1, Arena Sport 2, DIGI SPORT 1, DIGI SPORT 2, DIGI SPORT 3, DIGI 
SPORT 4, Eurosport 1, Eurosport 2, Sport1; v rozsahu dle přihlášky k registraci doručené 
dne 27. června 2016 pod č.j. RRTV/4951/2016-P.  

10-0-0 

70. 2016/600/FIA/4 M: 4 M Rožnov spol. s r.o. - převzaté rozhlasové a televizní vysílání 
prostřednictvím kabelových systémů – změna územního rozsahu vysílání – předchozí 
souhlas  

-  Rada registruje provozovateli převzatého rozhlasového a televizní vysílání 
prostřednictvím kabelových systémů (registrace, č.j.: Rg/110/00 ze dne 29. června 2000, 
ve znění pozdějších změn), 4 M Rožnov spol. s r.o., IČ.: 451 95 579 se sídlem Videčská 
473, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, dle § 29 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., 
změnu registrace, spočívající ve změně územního rozsahu vysílání ukončením vysílání 
v k. ú. Zděchov, okres Vsetín, v rozsahu žádosti ze dne 21. června 2016, č.j.: 
RRTV/4796/2016-P.  

11-0-0 

71. 2016/606/SMU/WMS: WMS s.r.o./převzaté vysílání šířené prostřednictvím 
kabelových systémů; oznámení změny územního rozsahu vysílání; oznámení změny 
programové nabídky 

-  Rada registruje provozovateli WMS s.r.o., IČ: 48289957, se sídlem Most, Moskevská 
14, PSČ: 434 01, dle ustanovení § 29 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb. změnu 
skutečností uváděných v přihlášce k registraci převzatého rozhlasového a televizního 
vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů sp. zn. 2008/1130/CUN/WMS, č.j. 
cun/5689/2008, ze dne 27. srpna 2008, ve znění pozdějších změn, spočívající ve změně 
územního rozsahu vysílání pro celé území České republiky dle vyhlášky č. 412/2008 Sb. 
o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými základními cenami 
zemědělských pozemků v platném znění a okresy dle zákona č. 36/1960 Sb. o územním 
členění státu v platném znění, v rozsahu dle podání doručených dne 24. a 29. června 
2016 č.j. RRTV/4910/2016-P a č.j. RRTV/4978/2016-P. 

11-0-0 

-  Rada se seznámila s oznámením provozovatele WMS s.r.o., IČ: 48289957 se sídlem 
Most, Moskevská 14, PSČ: 434 01, dle § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., o změně 
ostatních skutečností uvedených v přihlášce k registraci převzatého rozhlasového a 
televizního vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů sp. zn.: 
2008/1130/CUN/WMS, č.j. cun/5689/2008, ze dne 27. srpna 2008, ve znění pozdějších 



změn, spočívající ve změně programové nabídky, a to v jejím rozšíření o české televizní 
programy: Nova, BARRANDOV PLUS, KINO BARRANDOV, Prima MAX, Prima Comedy 
Central; zahraniční televizní programy: Animal Planet HD, Markíza International, Crime & 
Investigation; v rozsahu dle podání doručených dne 24. a 29. června 2016 č.j. 
RRTV/4910/2016-P a č.j. RRTV/4978/2016-P. 

11-0-0 

72. 2016/635/SMU/INT: INTERNEXT 2000, s.r.o./převzaté vysílání - kabelové systémy; 
provedení změny seznamu společníků bez předchozího oznámení Radě; upozornění na 
porušení zákona 

-  Rada dle ustanovení § 59 odst. 1 – 3 zákona č. 231/2001 Sb., upozorňuje provozovatele 
INTERNEXT 2000, s.r.o., IČ: 25352288, se sídlem Vsetín, Palackého 166, PSČ: 755 01, 
na porušení ustanovení § 29 odst. 1 písm. b) zákona č 231/2001 Sb., kterého se dopustil 
tím, že Radě předem neoznámil změnu skutečností uváděných v přihlášce k registraci 
sp. zn. 2010/1086/KOZ/INT, KOZ/3768/2010, ze dne 19. října 2010, a to převod 
obchodního podílu jednoho ze společníků Antonína Trtíka, nar. 6. června 1937, bytem 
č.p. 70, PSČ: 756 02 Huslenky, který převedl svůj obchodní podíl ve výši 186/600 na 
společnost ADAPTIVITY s.r.o., IČ: 24256027, se sídlem Přemyslovská 1657/29, Žižkov, 
130 000 Praha 3. Rada stanoví provozovateli lhůtu k nápravě 30 dnů ode dne doručení 
tohoto upozornění. 

9-0-0 

73. 2016/636/SMU/UPC: UPC Česká republika, s.r.o./převzaté vysílání - kabelové 
systémy; změna programové nabídky 

-  Rada se dle ustanovení § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. seznámila s oznámením 
provozovatele UPC Česká republika, s.r.o., IČ: 00562262, se sídlem: Praha 4, Závišova 
502/5, PSČ: 140 00, o změně skutečností uvedených v přihlášce k registraci převzatého 
rozhlasového a televizního vysílání prostřednictvím kabelových systémů č.j. Rg. 97/99, 
ve znění pozdějších změn, spočívající ve změně programové nabídky a to: a) v jejím 
rozšíření o zahraniční televizní programy: UPC Show HD, JOJ Cinema HD; b) ve změně 
již registrovaných programů: Pohoda Relax nově ve verzi HD, Fashion TV pouze ve verzi 
HD; c) vyřazení ze seznamu registrovaných programů programu Universal Channel; v 
rozsahu dle podání č.j. RRTV/5109/2016-P ze dne 30. června 2016 

9-0-0 

74. 2016/570/SMP/Růz: Různí provozovatelé; Přehled doručených oznámení 

-  Rada se seznámila s 9 oznámeními 

10-0-0 

75. 2016/610/ZAH/Nes: Nespecifikován .; Srovnávací studie o ochraně nezletilých osob 
v elektronických médiích v zemích CERF  

-  Rada bere na vědomí Srovnávací studii, kterou vypracovali členové CERF pro interní 
účely.  

11-0-0 

76. 2016/608/ZAH/Nes: Nespecifikován .; Zpráva z 8. zasedání CERF 

-  Rada bere na vědomí zprávu z 8. zasedání CERF v Košicích.  

11-0-0 

77. 2016/656/BAH/Rad: Rada pro rozhlasové a televizní vysílání; Návrh rozpočtu RRTV 
na rok 2017 a návrh SDV 2018-2019. 

-  Rada se seznámila s pracovními instrukcemi k sestavení návrhu rozpočtu na rok 2017 
a k návrhu SDV na roky 2018 - 2019 a souhlasí s navrhovanými objemy prostředků na 
roky 2017 a 2018.  

11-0-0 

-  Rada schvaluje nadpožadavky kapitoly na rok 2019. 



10-0-0 

78. 2016/642/KOD/Rad: Rada pro rozhlasové a televizní vysílání; 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. 

10-0-0 

ověřovatel:  

P. Bartoš 


