
Zápis z 15. zasedání 2018, konaného ve dnech 18. 9. 2018 - 19. 9. 2018 

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

 

1. RRTV/2018/848/bla: Schválení programu 15. zasedání 2018 

-  Rada schvaluje program ve znění projednaných změn 

11-0-0 

2. RRTV/2018/822/fia: CS filmová, s.r.o. /TV / WAR svět válek /kabelové systémy a 
družice /řízení o udělení licence - ústní jednání dne 18. září 2018 ve 13.30 hodin 

-  Rada uděluje společnosti CS filmová, s.r.o., IČ: 073 80 631, se sídlem Václavské 
náměstí 831/21, Nové Město, 110 00 Praha 1, dle § 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci k 
provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů a družice 
na 12 let; název (označení) programu: WAR svět válek; základní programová specifikace: 
dokumenty, filmy, magazíny; územní rozsah kabelového vysílání: Česká republika: 
katastrální území České republiky podle vyhlášky č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu 
katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských 
pozemků, v platném znění, a všechny okresy podle zákona č. 36/1960 Sb., o územním 
členění státu, v platném znění; výčet států, na jejichž území má být družicové vysílání 
zcela nebo převážně směřováno: Česká republika, Slovenská republika, Belgie, 
Nizozemsko, Lucembursko; hlavní jazyk vysílání: český jazyk; časový rozsah vysílání: 24 
hodin denně; dle žádosti, ze dne 31. srpna 2018, č.j.: RRTV/15736/2018-vra.  

11-0-0 

-  Rada informuje regulační orgán členských států Evropské unie, tj. Slovenské republiky, 
Belgie, Nizozemska a Lucemburska, na jejíchž území bude televizní vysílání zcela nebo 
převážně směřováno o udělení licence společnosti CS filmová, s.r.o., IČ: 073 80 631, se 
sídlem Václavské náměstí 831/21, Nové Město, 110 00 Praha 1, k televiznímu vysílání 
programu WAR svět válek, šířeného prostřednictvím družice se základní programovou 
specifikací: dokumenty, filmy, magazíny.  

12-0-0 

3. RRTV/2018/656/kus: DOCENDO s.r.o. - Rebel - IQ kvíz 26.2.2018 od 23:45 hod. - nekalá 
obchodní praktika - dokazování - úterý 18. 9. 2018 od 13:40 

-  Rada v rámci řízení o přestupku sp. zn. RRTV/2018/656/kus provedla důkaz zhlédnutím 
záznamu reklamy, respektive teleshoppingu IQ kvíz vysílaného dne 26. února 2018 v 
čase od 23.45 hodin na programu Rebel. 

9-0-0 

4. RRTV/2018/598/loj: Telemedia Interactv Production Home Limited_JOJ 
Family_Zavolej a vyhraj_16.4.2018_porušení 2_1_b zákona 40_1995 DOKAZOVÁNÍ OD 
17:15 

-  Rada v rámci řízení o přestupku sp.zn.: RRTV/2018/598/LOJ provedla důkaz 
zhlédnutím teleshoppingu „Zavolej a vyhraj“ odvysílaného na programu JOJ Family dne 
16. 4. 2018 v čase 18:05–18:50 hod. 

9-0-0 

 



5. RRTV/2018/652/rud: Vědmy s.r.o./RELAX/Poznej svůj osud/28.12.2017/od 12:11 hodin 
- DOKAZOVÁNÍ 19.9.2018 od 09:00 hodin 

-  Rada v rámci řízení o přestupku sp.zn. RRTV/2018/652/rud, sp.zn. RRTV/2018/653/rud 
a sp.zn. RRTV/2018/654/rud provedla důkaz zhlédnutím záznamu teleshoppingového 
bloku „Poznej svůj osud“ odvysílaného dne 28. prosince 2017 v čase od 12.11 hodin na 
programu RELAX. 

9-0-0 

6. RRTV/2018/648/rud: Vědmy s.r.o./RELAX/Vědmy radí/26.1.2018/od 12:11 hodin - 
DOKAZOVÁNÍ 19.9.2018 od 13:30 hodin 

-  Rada v rámci řízení o přestupku sp.zn. RRTV/2018/647/rud a sp.zn. 
RRTV/2018/648/rud provedla důkaz zhlédnutím záznamu teleshoppingového bloku 
„Vědmy radí“ odvysílaného dne 26. ledna 2018 v čase od 12.11 hodin na programu 
RELAX. 

9-0-0 

7. RRTV/2018/625/zab: Route Radio s.r.o./Rádio Dálnice/RV/změna licence § 21 odst. 1 
písm b) - Přimda 91,9 MHz / 100 W - změna stanoviště - rozhodnutí 

-  Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21 odst. 
1 písm. b) a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. přijala ve věci žádosti provozovatele Route 
Radio s.r.o., IČ: 27852414, se sídlem Stavební 992/1, 70800 Ostrava o změnu 
skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu 
Rádio Dálnice (licence sp. zn.: 2013/831/zab), a to o změně územního rozsahu vysílání 
a souboru technických parametrů spočívající ve změně souřadnic stanoviště kmitočtu 
Přimda 91,9 MHz / 100 W, toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli Route Radio s.r.o., 
IČ: 27852414, se sídlem Stavební 992/1, 70800 Ostrava souhlas se změnou skutečností 
uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím 
vysílačů programu Rádio Dálnice (licence sp. zn.: 2013/831/zab), a to se změnou 
územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve změně 
stanoviště na stanoviště Přimda 91,9 MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 12 40 41 / 49 
40 24. 

11-0-0 

8. RRTV/2018/779/str: JUKE BOX, spol. s r .o./Radio Čas Rock/RV/prodloužení licence 
(sp. zn. 2012/264/zab) - rozhodnutí 

-  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 JUKE BOX, spol. s.r.o., IČ: 253 96 676, se sídlem 
Karla Svobody 130/95, PSČ 725 27 Ostrava, dobu platnosti licence udělené rozhodnutím 
Rady sp. zn. 2012/264/zab, č.j. FOL/1606/2013 ze dne 21.3.2013 k rozhlasovému 
vysílání programu Radio Čas Rock prostřednictvím vysílačů na kmitočtu Ostrava město 
99,9 MHz / 0,1 kW do 10. října 2025. 

12-0-0 

9. RRTV/2018/725/blu: Andy-auta s.r.o./Andy-auta/Radio Beat/25. 11. 2017 a 
9.6.2018/řízení o přestupku - seznámení se s vyjádřením obviněného 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) se seznámila s vyjádřením 
obviněného č.j. RRTV/15524/2018-vra ve věci řízení o přestupku sp.zn. 
RRTV/2018/725/blu. 

12-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) nařizuje provedení důkazu 
ohledáním dle § 51 a 54 správního řádu, konkrétně pak dokazování zvukovým 
záznamem, ve věci řízení o přestupku sp.zn. RRTV/2018/725/blu. 



12-0-0 

10. RRTV/2018/831/hak: NONSTOP, s.r.o. / RÁDIO KROKODÝL, úterý 28.8. 2018, 00:00 - 
24:00 hodin, analýza 

-   Rada se seznámila s analýzou programu RÁDIO KROKODÝL, provozovatele 
NONSTOP, s.r.o. z úterý 28. 8. 2018 od 00:00 do 24:00 hodin a shledala, že vysílání bylo 
v souladu se zákonem o rozhlasovém a televizním vysílání a v souladu s platnými 
licenčními podmínkami  

12-0-0 

11. RRTV/2018/832/blu: Různí provozovatelé/rozhlasové vysílání; analýza obchodních 
sdělení na potraviny, doplňky stravy, léky a na loterie a jiné podobné hry / zasedání 
15/2018 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s analýzami obchodních sdělení 
odvysílaných provozovateli LONDA spol. s r.o. (program RÁDIO IMPULS; Ústí nad 
Labem 102,0 MHz) dne 6. září 2018, JUKE BOX, spol. s r. o. (program RADIO ČAS-FM; 
Zlín 103,7 MHz) dne 6. září 2018, Rádio Pálava s.r.o. (program RÁDIO JIH; Brno-
Kohoutovice 105,1 MHz) dne 6. září 2018, MEDIA BOHEMIA a.s. (program Fajn radio; 
Prostějov 102,8 MHz) dne 6. září 2018, RadioZET s.r.o. (program ZET; Praha 101,1 MHz) 
dne 6. září 2018, RADIO ZLÍN, spol. s r.o. (program Radio Zlín; Zlín 91,7 MHz) dne 6. 
září 2018 a RADIO UNITED BROADCASTING s. r. o (program COUNTRY RADIO; Praha 
89,5 MHz) dne 6. září 2018. 

11-0-0 

12. RRTV/2018/620/zab: Informace o udělení krátkodobého oprávnění k využívání 
rádiových kmitočtů rozhlasové služby na provoz VKV vysílačů 

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

11-0-0 

13. RRTV/2018/716/zem: TUTY Broadcasting, a.s. / TV / TUTY / vysílače / změna 
územního rozsahu vysílání 

-  Rada uděluje provozovateli TUTY Broadcasting, a.s., IČ 058 83 121, se sídlem 
Werichova 1145/33, 15200 Praha 5, souhlas podle § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 
231/2001 Sb., se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci č.j. 
RRTV/7457/2017-spm ze dne 25. dubna 2017, a to změnou územního rozsahu vysílání 
podle § 2 odst. 1 písm. y) zákona č. 231/2001 Sb., z celoplošného zemského digitálního 
televizního vysílání programu TUTY šířeného prostřednictvím vysílačů na regionální 
vysílání, v souladu se stanoviskem Českého telekomunikačního úřadu č.j. ČTÚ-40 
070/2018-613 ze dne 1. srpna 2018, v rozsahu dle žádosti doručené dne 16. července 
2018, č.j. RRTV/14288/2018-vra. 

12-0-0 

14. RRTV/2018/830/zem: Seznam.cz TV, s.r.o. / TV / Seznam.cz TV /ZPS / změna 
licenčních podmínek /rozšíření informace o přístupu k vysílání 

-  Rada uděluje provozovateli Seznam.cz TV, s.r.o., IČ 06387233 , se sídlem Radlická 
3294/10, Smíchov, 150 00 Praha, souhlas podle § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 
Sb., se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci, č.j. 13654/2017-spm ze dne 
24. října 2017, spis. zn.: 2017/856/spm, k provozování televizního vysílání programu 
Seznam.cz TV šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových systémů, spočívající ve 
změně licenčních podmínek – rozšíření informace přístupu k vysílání, v rozsahu dle 
žádosti ze dne 7. září 2018, č.j. RRTV/16323/2018-vra. 

12-0-0 



15. RRTV/2018/843/fia: Československá filmová společnost, s.r.o. /TV /WAR svět válek 
/kabelové systémy a družice /žádost o zánik platnosti licence, ukončení vysílání – 
oznámení 

-  Rada bere na vědomí, že provozovateli Československá filmová společnost, s.r.o., IČ: 
271 68 425, se sídlem Praha 1, Václavské nám. 831/21, PSČ 11360, zanikne dne 30. 
září 2018, dle § 24, písm. f) zákona č. 231/2001 Sb., licence k provozování televizního 
vysílání programu WAR svět válek, šířeného prostřednictvím kabelových systémů a 
družice, udělená rozhodnutím, sp. zn.: RRTV/2017/471/fia, č.j.: RRTV/8900/2017-fia, ze 
dne 6. června 2017, dle oznámení ze dne 10. září 2018, č.j.: RRTV/16428/2018-vra. O 
této skutečnosti Rada dle § 154 a násl., zákona č. 500/2004 Sb., vydává osvědčení.  

11-0-0 

-  Rada bere na vědomí oznámení provozovatele Československá filmová společnost, 
s.r.o., IČ: 271 68 425, se sídlem Praha 1, Václavské nám. 831/21, PSČ 11360, podle § 
32 odst. 1 písm. s) zákona č. 231/2001 Sb., o ukončení vysílání televizního programu 
WAR svět válek, licence, sp. zn.: RRTV/2017/471/fia, č.j.: RRTV/8900/2017-fia, ze dne 
6. června 2017, šířeného prostřednictvím kabelových systémů a družice, ke dni 30. září 
2018, dle oznámení ze dne 10. září 2018.  

12-0-0 

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

-  Rada podle ustanovení § 63 odst. 2 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. odnímá 
provozovateli LION ONE TV s.r.o., IČ: 01848569, se sídlem: Gogolova 228/8, Hradčany, 
118 00 Praha 1, licenci sp. zn. RRTV/2017/108/smu, č.j. RRTV/6323/2017-smu ze dne 
4. dubna 2017 k provozování televizního vysílání programu ARKADA TV šířeného 
prostřednictvím družice, neboť ve lhůtě nejdéle do 360 dnů od nabytí právní moci 
rozhodnutí o udělení licence nezahájil vysílání. Rada ukládá účastníkovi řízení 
provozovateli LION ONE TV s.r.o., IČ: 01848569 podle ustanovení § 79 odst. 5 zákona 
č. 500/2004 Sb., povinnost uhradit náhradu nákladů řízení, které vyvolal účastník 
porušením své právní povinnosti, a to paušální částkou, která podle ustanovení § 6 odst. 
1 vyhlášky č. 520/2005 Sb., činí 1 000,- Kč. Tuto částku je účastník povinen uhradit do 
pěti pracovních dnů od doručení tohoto rozhodnutí na účet č. 3754- 19223001/0710, 
variabilní symbol 2018665.  

11-0-0 

17. RRTV/2018/727/fia: AIDEM & Vyšší odborná škola televizní Brno a.s. / Brno TV 
/kabelové systémy, televizní vysílání prostřednictvím vysílačů - změna údajů ve 
statutárním orgánu a dozorčí radě společnosti - oznámení; upozornění na porušení 
zákona 

-  Rada se dle § 21 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., seznámila s oznámením 
provozovatele, společnosti AIDEM & Vyšší odborná škola televizní Brno a.s., IČ: 276 95 
964, se sídlem Vídeňská 51/122, Přízřenice, 619 00 Brno, se změnou ostatních 
skutečností uvedených v žádosti o licenci, spočívající ve změně: a) statutárního orgánu 
– představenstva společnosti, a to jmenování nového předsedy představenstva - Ivany 
GREIFENTHALOVÉ a jmenování nového člena představenstva společnosti - Denise 
Bego; b) dozorčí rady společnosti - jmenování nového člena dozorčí rady - Pavla Tůmu; 
c) sídla společnosti, která aktuálně zní: Vídeňská 51/122, Přízřenice, 619 00 Brno, dle 
oznámení, ze dne 16. července 2018, č.j.: RRTV/14285/2018-vra.  

12-0-0 

-  Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1 – 3 
zákona č. 231/2001 Sb., upozorňuje provozovatele televizního vysílání, společnost 
AIDEM & Vyšší odborná škola televizní Brno a.s., IČ: 276 95 964, se sídlem Vídeňská 
51/122, Přízřenice, 619 00 Brno (licence sp. zn.: 2014/379/FIA/AID, č.j.: FIA/3743/2014, 
ze dne 21. října 2014 a licence sp. zn.: 2008/166/sve/AID, č. j.: sve/1519/08, ze dne 26. 
února 2008), na porušení ustanovení § 21 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se 



dopustil tím, že Radě neoznámil a nedoložil změnu statutárního orgánu – představenstva 
a členů dozorčí rady v zákonné lhůtě a stanovuje mu lhůtu k nápravě do 15 dnů ode dne 
doručení tohoto upozornění.  

11-0-0 

-  Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1 – 3 
zákona č. 231/2001 Sb., upozorňuje provozovatele televizního vysílání, společnost 
AIDEM & Vyšší odborná škola televizní Brno a.s., IČ: 276 95 964, se sídlem Vídeňská 
51/122, Přízřenice, 619 00 Brno (licence sp. zn.: 2014/379/FIA/AID, č.j.: FIA/3743/2014, 
ze dne 21. října 2014 a licence sp. zn.: 2008/166/sve/AID, č. j.: sve/1519/08, ze dne 26. 
února 2008), na porušení ustanovení § 21 odst. 1, písm. e) zákona č. 231/2001 Sb., 
kterého se dopustil tím, že předem nepožádal Radu o písemný souhlas se změnou 
skutečností uvedených v žádosti o licenci, a to se změnou stanov společnosti, související 
s uskutečněnými změnami ve společnosti a v podřízení se společnosti zákonu č. 90/2012 
Sb. jako celku, rozhodnutím valné hromady společnosti dne 14. června 2018. Rada 
provozovateli stanovuje lhůtu k nápravě do 15 dnů ode dne doručení tohoto upozornění.  

11-0-0 

18. RRTV/2018/821/fia: HC KABEL, s.r.o. /TV /Infokanál Čejč, Infokanál Hovorany, 
Informační kanál obce Nechvalín, Informační studio obce Ostrovánky, Info studio 
Kobylí, Informační centrum Tvrdonice /kabelové systémy /změna licenčních podmínek 
– předchozí souhlas  

-  Rada uděluje provozovateli HC KABEL, s.r.o., IČ 276 77 320, se sídlem č.p. 45, 696 12 
Hovorany, souhlas dle § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., se změnou 
skutečností uvedených v žádosti o licenci programů (infokanálů): Infokanál Čejč, 
Infokanál Hovorany, Informační kanál obce Nechvalín, Informační studio obce 
Ostrovánky, Info studio Kobylí, Informační centrum Tvrdonice, šířených prostřednictvím 
kabelových systémů, sp. zn.: 2006/174/bar/HCK, č.j.: bar/3488/06, ze dne 18. dubna 
2006, ve znění pozdějších změn, spočívající v rozšíření programové skladby vysílání 
programů o rozhlasové vysílání Rádia Jih a Českého rozhlasu Brno, jako podkresu 
vysílání Infokanálů, v rozsahu žádosti, č.j.: RRTV/15525/2018-vra, ze dne 28. srpna 2018.  

12-0-0 

19. RRTV/2018/835/smu: NTV cable s.r.o. / NTV info / TV - kabelové systémy / žádost o 
předchozí souhlas se změnou výše základního kapitálu a společenské smlouvy 

-  Rada dle ustanovení § 21 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb. uděluje provozovateli 
NTV cable s.r.o., IČ: 25500236, se sídlem Napajedla, Masarykovo nám. 87, PSČ 763 61, 
souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci sp. zn. 2014/85/sve/NTV, 
č.j. sve/925/2014 ze dne 18. března 2014, spočívající v navýšení základního kapitálu z 
12 900 000,- Kč na 14 300 000,- Kč a s tím související změnou výše vkladu jediného 
společníka Město Napajedla, IČ: 00284220 a společenské smlouvy společnosti NTV 
cable s.r.o., IČ: 25500236; v rozsahu dle žádosti doručené dne 10. září 2018, č.j. 
RRTV/16369/2018-vra. 

11-0-0 

20. RRTV/2018/828/fia: AMC Networks Central Europe s.r.o. /TV /družice, zvláštní 
přenosové systémy - změna ostatních skutečností v žádosti o licenci - oznámení 

-  Rada se dle § 21 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., seznámila s oznámením 
provozovatele, společnosti AMC Networks Central Europe s.r.o. , IČ 271 12 501, se 
sídlem Praha 8 - Karlín, Pobřežní 620/3, PSČ 186 00, se změnou ostatních skutečností 
uvedených v žádosti o licenci, spočívající ve snížení počtu jednatelů společnosti, 
odstoupením z funkce jednatele společnosti, p. Michaela Paula Moriarty, s účinností ke 
dni 31. července 2018, dle oznámení ze dne 20. srpna 2018, č.j.: RRTV/15378/2018-vac. 

12-0-0 

 



21. RRTV/2018/812/smu: AV-PARK, s.r.o. / převzaté vysílání /vysílače DVB-T /přihláška 
k registraci 

-  Rada registruje podle ustanovení § 26 - 28a zákona č. 231/2001 Sb. právnickou osobu 
AV-PARK, s.r.o., IČ: 27086267, se sídlem: Praha 5, Archeologická 2636, PSČ: 155 00, 
jako provozovatele převzatého zemského digitálního vysílání šířeného prostřednictvím 
vysílačů, územní rozsah vysílání: Praha, Regionální vysílací síť 6, 21. kanál, v souladu 
se stanoviskem a diagramem využití rádiových kmitočtů Českého telekomunikačního 
úřadu, č.j. ČTÚ -49 049/2018-613 ze dne 4. září 2018; programová nabídka: televizní 
programy české: Mňam TV, Mňau TV, v rozsahu dle přihlášky evidované pod č.j. 
RRTV/15507/2018-vra a doručené dne 27. srpna 2018.  

12-0-0 

22. RRTV/2018/820/fia: UPC Česká republika, s.r.o. /převzaté vysílání prostřednictvím 
kabelových systémů /změna programové nabídky – oznámení  

-  Rada se dle § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. seznámila s oznámením provozovatele 
UPC Česká republika, s.r.o., IČO: 005 62 262, se sídlem Praha 4 - Nusle, Závišova 502/5, 
PSČ 14000, o změně ostatních skutečností uvedených v přihlášce k registraci převzatého 
rozhlasového a televizního vysílání prostřednictvím kabelových systémů, č.j.: Rg/97/99, 
ze dne 5. října 1999, spočívající v rozšíření programové nabídky o české televizní 
programy: POWER TV a rtm plus, dle podání, č.j.: RRTV/15660/2018-vra, doručeného 
dne 30. srpna 2018. 

12-0-0 

23. RRTV/2018/836/smu: NTV cable s.r.o. / převzaté vysílání - kabelové systémy / 
předchozí oznámení změny výše vkladu jediného společníka; oznámení změny výše 
základního kapitálu a s tím související změny společenské smlouvy 

-  Rada dle ustanovení § 29 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. registruje 
provozovateli NTV cable s.r.o., IČ 25500236, se sídlem Napajedla, Masarykovo nám. 87, 
PSČ 763 61, změnu skutečností uváděných v přihlášce k registraci převzatého vysílání 
šířeného prostřednictvím kabelových systémů, č.j. Rg/3/98, ze dne 17. prosince 1997, a 
to změnu výše vkladu jeho jediného společníka Město Napajedla, IČ: 00284220 se sídlem 
Napajedla, Masarykovo nám. 89, PSČ: 763 61, z 12 900 000,- Kč na 14 300 000,- Kč; dle 
podání doručeného dne 10. září 2018, č.j. RRTV/16369/2018-vra. 

12-0-0 

-  Rada se dle ustanovení § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. seznámila s oznámením 
provozovatele NTV cable s.r.o., IČ 25500236, se sídlem Napajedla, Masarykovo nám. 
87, PSČ 763 61, spočívajícím ve změně ostatních skutečností uvedených v přihlášce k 
registraci č.j. Rg/3/98, ze dne 17. prosince 1997, a to ve změně výše základního kapitálu 
na 14 300 000,- Kč a s tím související změně společenské smlouvy; dle podání 
doručeného dne 10. září 2018, č.j. RRTV/16369/2018-vra. 

12-0-0 

24. RRTV/2018/829/smp: Různí provozovatelé; Přehled doručených oznámení 

-  Rada se seznámila s 11 oznámeními. 

12-0-0 

-  Rada se seznámila s oznámením provozovatele AMC Networks Central Europe s.r.o., 
IČ: 27112501, doručeným Radě dne 31. 8. 2018 pod č.j. RRTV/15778/2018-vra, 
spočívajícím v zahájení vysílání programu TV PAPRIKA CZECH-SLOVAK dne 1. 9. 2018 
na základě udělené licence sp. zn. RRTV/2018/759/fia ze dne 14.8.2018.  

12-0-0 

25. RRTV/2018/838/jam: Různí provozovatelé / Souhrn podání 15/2018 rozhlas 

-  Rada se seznámila se stížnostmi (č. j. RRTV/15693/2018-vra; RRTV/15719/2018-vra; 
RRTV/15710/2018-vra) posluchačů, v nichž vyjadřují své znepokojení nad výroky Bc. 
Tomáše Kňourka k odvysílání úryvku z knihy Linie krásy Alana Hollinghursta na stanici 



Vltava (1); s korespondencí (č. j. RRTV/15709/2018-vra a RRTV/15756/2018-vra) 
posluchačů, kteří projevují svou podporu stanici Vltava (2) a se stížností (č. j. 
RRTV/15833/2018-vra) na zavádějící terminologii ve zprávách Českého rozhlasu (3). 

12-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v 
rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o 
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen 
zákon č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona 
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci 
možného přestupku odvysílání zavádějících vyjádření o senátoru Johnu McCainovi ve 
zprávách Českého rozhlasu (č. j. RRTV/15833/2018-vra), že věc odkládá. 

12-0-0 

26. RRTV/2018/824/vis: Souhrn podání OT 15/2018 

-  Rada se seznámila s následujícími podáními k obsahu televizních programů 
doručenými v období od 27. srpna 2018 do 10. září 2018 (celkem 22 podání): Česká 
asociace pojišťoven (zadavatel sdělení) – spoty osvětové kampaně Nepozornost zabíjí; 
Česká televize / ČT2 – No.9 Manaslu 8163, 27. srpna 2018 od 17:20 hodin; Zaplo Finance 
s. r. o. (zadavatel obchodního sdělení) – reklama na půjčky Zaplo.cz; Česká televize / 
ČT1 – Reportéři ČT, reportáž Jak cestuje Dana II, 18. června 2018 od 21:30 hodin; Česká 
televize / ČT1 – Události, rozhovor s premiérem Andrejem Babišem v rámci tématu Česko 
a migrace, 28. srpna 2018 od 19:00 hodin; Česká televize / ČT1 – Reportéři ČT, reportáž 
Putinův kůň v Adamově, 27. srpna 2018 od 21:20 hodin; Česká televize / ČT1 a ČT24 – 
zpravodajství o návštěvě papeže Františka v Irsku ve dnech 25. a 26. srpna 2018; Česká 
televize / ČT1 – regionální vysílání Brno – Události v regionech (Brno), téma financování 
Grand Prix Brno, 2., 3. a 6. srpna 2018 od 18:00 hodin; Česká televize / ČT1 – Události, 
tematický blok Nepokoje v Chemnitzu, 30. srpna 2018 od 19:00 hodin, a vysílání ČT 
obecně; Česká televize / ČT1 a ČT24 – barevné zpracování grafu Volebního modelu, 2. 
září 2018; TV Nova s. r. o. / NOVA – Tvoje tvář má známý hlas, 1. září 2018 od 20:15 
hodin; Česká televize / ČT1 a ČT24 – sdělení o firmě Taxify, 1. září 2018 v 6:37 hodin na 
programu ČT24, a sdělení o oknech Velux, 2. září 2018 v 9:43 hodin na programu ČT1; 
Česká televize / ČT1 – sdělení o oknech Velux, 2. září 2018 v 10:29 hodin; Česká televize 
/ různé programy – neodvysílání různých informací; TV Nova s. r. o. / Nova Cinema – Van 
Helsing, 3. září 2018 od 17:35 hodin; Česká televize / ČT1 – Reportéři ČT, reportáž S 
ortelem v zádech, 27. srpna 2018 od 21:25 hodin; Česká televize / ČT24 – Interview 
ČT24, host Tomio Okamura, 4. září 2018 od 18:28 hodin; Seznam.cz TV, s.r.o. / 
Seznam.cz TV – Víkendový rozhovor, téma samoživitelky, 25. srpna 2018 od 18:00 hodin; 
Česká televize / různé programy – programová dramaturgie k výročí Mnichovské dohody; 
TV Dubňany – programová náplň. 

12-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) coby ústřední správní úřad v 
rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o 
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen 
„zákon č. 231/2001 Sb.“), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona 
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci 
možného přestupku spáchaného odvysíláním spotů osvětové kampaně Nepozornost 
zabíjí (premiéra jedné mutace 12. května 2018 v úseku 7:17:54-7:18:24 hodin na 
programu Prima ZOOM, premiéra druhé mutace 12. května 2018 v úseku 6:21:01-6:21:31 
hodin na programu JOJ Cinema), varujícími před používáním mobilního telefonu při řízení 
vozidla, že věc odkládá. 

12-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své působnosti dané 
ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen „zákon č. 



231/2001 Sb.“), v platném znění, upozorňuje provozovatele Česká televize, IČ: 
00027383, sídlem: Kavčí hory, Praha 4, PSČ 140 70, na porušení ustanovení § 32 odst. 
1 písm. j) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 27. srpna 2018 od 
17:20 hodin na programu ČT2 odvysílal pořad No.9 Manaslu 8163, který obsahoval 
vulgarismy „kurva“ (třikrát v úseku 6:39-6:40 minut od začátku vysílání pořadu, dále v 
časech 20:19 a 21:23) a další, čímž porušil povinnost nezařazovat do programů pořady 
a reklamy, které obsahují vulgarismy a nadávky, kromě uměleckých děl, v nichž je to z 
hlediska líčeného kontextu nutné; taková díla je však možné vysílat pouze v době od 
22:00 do 06:00 druhého dne. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení 
upozornění. 

12-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) coby ústřední správní úřad v 
rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o 
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen 
„zákon č. 231/2001 Sb.“), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona 
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci 
možného přestupku spáchaného odvysíláním reklamního spotu Zaplo.cz, jehož premiéra 
byla uvedena 20. srpna 2018 v úseku 6:15:29-6:15:59 hodin na programu RELAX, že věc 
odkládá. 

12-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) coby ústřední správní úřad v 
rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o 
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen 
„zákon č. 231/2001 Sb.“), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona 
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci 
možného přestupku spáchaného odvysíláním pořadu Reportéři ČT, resp. reportáže Jak 
cestuje Dana II, dne 18. června 2018 od 21:30 hodin na programu ČT1, že věc odkládá. 

12-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) coby ústřední správní úřad v 
rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o 
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen 
„zákon č. 231/2001 Sb.“), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona 
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci 
možného přestupku spáchaného odvysíláním pořadu Události, resp. rozhovoru s 
premiérem Andrejem Babišem v rámci tématu Česko a migrace, dne 28. srpna 2018 od 
19:00 hodin na programu ČT1, že věc odkládá. 

12-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) coby ústřední správní úřad v 
rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o 
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen 
„zákon č. 231/2001 Sb.“), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona 
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci 
možného přestupku spáchaného odvysíláním pořadu Reportéři ČT, resp. reportáže 
Putinův kůň v Adamově, dne 27. srpna 2018 od 21:20 hodin na programu ČT1, že věc 
odkládá. 

12-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) coby ústřední správní úřad v 
rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o 
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen 
„zákon č. 231/2001 Sb.“), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona 
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci 



možného přestupku spáchaného odvysíláním zpráv na téma návštěvy papeže Františka 
v Irsku na programech ČT1 a ČT24 ve dnech 25. a 26. srpna 2018, že věc odkládá. 

12-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) coby ústřední správní úřad v 
rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o 
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen 
„zákon č. 231/2001 Sb.“), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona 
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci 
možného přestupku spáchaného odvysíláním příspěvků na téma financování Grand Prix 
Brno v pořadu Události v regionech (Brno) 2., 3. a 6. srpna 2018 od 18:00 hodin na 
brněnském regionálním vysílacím okruhu programu ČT1, že věc odkládá. 

12-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) coby ústřední správní úřad v 
rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o 
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen 
„zákon č. 231/2001 Sb.“), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona 
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci 
možného přestupku spáchaného odvysíláním tematického bloku Nepokoje v Chemnitzu 
v pořadu Události dne 30. srpna 2018 od 19:00 hodin na programu ČT1, a dalších pořadů 
České televize bez konkrétní specifikace, že věc odkládá. 

12-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) coby ústřední správní úřad v 
rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o 
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen 
„zákon č. 231/2001 Sb.“), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona 
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci 
možného přestupku spáchaného odvysíláním grafů Volebního modelu se specifickým 
barevným řešením v různých zpravodajských pořadech na programech ČT1 a ČT24 dne 
2. září 2018, že věc odkládá. 

12-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) coby ústřední správní úřad v 
rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o 
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen 
„zákon č. 231/2001 Sb.“), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona 
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci 
možného přestupku spáchaného odvysíláním pořadu Tvoje tvář má známý hlas dne 1. 
září 2018 od 20:15 hodin na programu NOVA, že věc odkládá. 

12-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) coby ústřední správní úřad v 
rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o 
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen 
„zákon č. 231/2001 Sb.“), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona 
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci 
možného přestupku spáchaného odvysíláním pořadu Události v regionech, resp. zprávy 
textem a obrazem bez mluveného slova informující o službě Taxify, dne 1. září 2018 v 
6:37 hodin na programu ČT24, a odvysíláním obchodního sdělení Velux jako označení 
sponzorovaného pořadu Polopatě dne 2. září 2018 v 9:42 hodin na programu ČT1, že 
věc odkládá. 

12-0-0 

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



„zákon č. 231/2001 Sb.“), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona 
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci 
možného přestupku spáchaného odvysíláním obchodního sdělení Velux jako označení 
sponzorovaného pořadu Toulavá kamera dne 2. září 2018 v 10:29 hodin na programu 
ČT1, že věc odkládá. 

12-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) coby ústřední správní úřad v 
rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o 
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen 
„zákon č. 231/2001 Sb.“), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona 
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci 
možného přestupku spáchaného neodvysíláním jednotlivých informací dle výčtu ve 
stížnosti č. j. RRTV/15730/2018-vra, že věc odkládá. 

12-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) coby ústřední správní úřad v 
rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o 
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen 
„zákon č. 231/2001 Sb.“), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona 
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci 
možného přestupku spáchaného odvysíláním pořadu Van Helsing dne 3. září 2018 od 
17:35 hodin na programu Nova Cinema, že věc odkládá. 

12-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) coby ústřední správní úřad v 
rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o 
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen 
„zákon č. 231/2001 Sb.“), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona 
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci 
možného přestupku spáchaného odvysíláním pořadu Interview ČT24 s hostem Tomiem 
Okamurou dne 4. září 2018 od 18:28 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 Víkendový rozhovor na téma 
samoživitelek dne 25. srpna 2018 od 18:00 hodin na programu Seznam.cz TV, že věc 
odkládá. 

12-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) coby ústřední správní úřad v 
rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o 
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen 
„zákon č. 231/2001 Sb.“), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona 
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci 
možného přestupku spáchaného Českou televizí v oblasti programové dramaturgie k 
výročí Mnichovské dohody, že věc odkládá. 

12-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své kompetence dané 
§ 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního 
vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a 
v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen 
„zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele NOEL, s.r.o., IČ: 48908991, se sídlem Na 



Pískách 3275/3, 695 01 Hodonín o podání vysvětlení, zda obsah zveřejňovaný na 
webových stránkách http://dkt.dubnany.eu, a to jak textový (vysílání textové smyčky v 
sekci „DKT online“), tak obrazový (videozáznamy v sekci „Archiv“), odpovídá obsahu 
vysílanému na televizním programu Infokanál Dubňany, jehož je společnost NOEL, s. r. 
o., provozovatelem. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení 
této výzvy. 

12-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své 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 NOEL, s.r.o., IČ: 48908991, se sídlem Na 
Pískách 3275/3, 695 01 Hodonín o podání vysvětlení na trojici následujících otázek: 1. 
Řídí se společnost NOEL, s. r. o., při produkci obsahů Infokanálu Dubňany nějakým 
usnesením či vyhláškou města Dubňany, resp. Rady města Dubňany? 2. Jakým 
způsobem společnost NOEL, s. r. o., uplatňuje redakční odpovědnost nad obsahem 
Infokanálu Dubňany? 3. Jak zajišťuje, aby se k divákovi dostávaly objektivní, vyvážené a 
názorově pluralitní informace? Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne 
doručení této výzvy. 

12-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své 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 k obsahu pořadu Reportéři ČT, resp. 
reportáže S ortelem v zádech, který byl vysílán 27. srpna 2018 od 21:25 hodin na 
programu ČT1, o co se opíralo redakční skutkové tvrzení v reportáži „Napsala nám, že k 
případu Aleny Vitáskové se v jeho průběhu nebude vyjadřovat.“, týkající se Renaty 
Vesecké, jestli provozovatel měl, či neměl před vysíláním pořadu k dispozici písemné 
odpovědi R. Vesecké reagující na redakční otázky, a pokud ano, z jakého důvodu je v 
reportáži nepoužil. A dále Rada žádá o vysvětlení, o jaké objektivní skutečnosti se opíralo 
redakční skutkové tvrzení, že tehdejší nejvyšší státní zástupkyně Renata Vesecká 
„vyšetřování odebrala státnímu zástupci a předala jinému“, zejména ten aspekt tvrzení, 
že tím, kdo o odebrání a předání věci rozhodl, byla konkrétně R. Vesecká. Rada stanovuje 
lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.  

12-0-0 

27. RRTV/2018/808/jam: Analýza kontinuální úseku vysílání Nova Cinema z 6. srpna 2018 
11.00-23.00 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s analýzou kontinuálního úseku 
vysílání programu Nova Cinema provozovatele TV Nova s.r.o. ze dne 6. srpna 2018 v 
časovém úseku od 11:00 do 23:00 hodin. 

12-0-0 

28. RRTV/2018/813/poj: Analýza kontinuálního úseku vysílání Prima MAX ze dne 6. 8. 
2018 11:00-22:00 

-  Rada se seznámila s analýzou programu Prima MAX provozovatele FTV Prima, spol. 
s. r. o. ze dne 6. 8. 2018 od 11:00 do 22:00 hod. 

12-0-0 

 

 

 



29. RRTV/2018/814/chu: Analýza kontinuálního úseku vysílání programu Prima plus ze 
dne 31. května 2018 

-  Rada se seznámila s analýzou kontinuálního úseku vysílání programu Prima plus 
provozovatele FTV Prima, spol. s r.o. ze dne 31. května 2018 v čase 00.00 až 24.00 
hodin. 

12-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své kompetence dané 
§ 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního 
vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a 
v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen 
„zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele FTV Prima, spol. s r.o., IČ 48115908, sídlem 
Na žertvách 132/24, Praha 8, PSČ 180 00, o podání vysvětlení, z jakého důvodu neuvedl 
na programu Prima plus dne 31. května 2018 v časových úsecích 00:11:47-00:12:04, 
09:01:00-09:01:17, 19:29:10-19:29:18, 19:44:16-19:44:32 a 19:58:33-19:58:44 označení 
televizního programu (logo). Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne 
doručení této výzvy. 

10-0-0 

30. RRTV/2018/837/nej: Analýza kontinuálního úseku vysílání programu Televize 
Barrandov zde dne 22. srpna 2018, 12.00 -22.00 hodin. 

-  Rada se seznámila s analýzou kontinuálního úseku vysílání programu Televize 
Barrandov provozovatele Barrandov Televizní Studio a.s. ze dne 22. 8. 2018, časového 
úseku 12:00 - 24:00 hodin.  

12-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své kompetence dané 
§ 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního 
vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a 
v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen 
„zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele vysílání Barrandov Televizní Studio a.s., IČ 
41693311, sídlem Kříženeckého náměstí 322/5, Praha, PSČ 15200, o podání vysvětlení, 
z jakého důvodu dne 22. srpna 2018 ve vysílání programu Televize Barrandov absentoval 
zpravodajský pořad, jestliže má být dle podmínek licence zařazován do vysílání několikrát 
denně, a zejména jestliže je Televize Barrandov dle základní programové specifikace 
plnoformátovým programem, který má dle znění § 2 odst. 1 písm. k) zákona č. 231/2001 
Sb. obsahovat některé konkrétně uvedené typy pořadů, mezi nimi i pořady zpravodajské. 
Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.  

12-0-0 

31. RRTV/2018/827/jam: Analýza kontinuálního úseku vysílání JOJ Family 24. srpna 
2018 10.00-22.00 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s analýzou kontinuálního úseku 
vysílání programu JOJ Family provozovatele Magical roof s.r.o. ze dne 24. srpna 2018 v 
časovém úseku od 10:00 do 22:00 hodin. 

12-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v 
rámci své působnosti dané § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen 
zákon č. 231/2001 Sb.), v souladu s ustanovením § 78 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., 
zákona o přestupcích a řízeních o nich (dále jen zákon č. 250/2016 Sb.), rozhodla zahájit 
s provozovatelem Magical roof s.r.o., IČ: 4899784, se sídlem Pobřežní 297/14, PSČ 
18600, Praha, (dále „obviněný“), řízení o přestupku z moci úřední pro možné porušení 
licenčních podmínek, kterého se mohl dopustit tím, že ve vysílání programu JOJ Family 
ze dne 24. srpna 2018 od 10:00 do 22:00 hodin nebyly zařazeny zpravodajské pořady 
Noviny ve 12, Noviny v 17 a dále blok Publicistika, které mají být dle programového 



schématu, jež je součástí licenčních podmínek, zařazeny v pátečním vysílání v konkrétně 
stanoveném čase, tj. Noviny ve 12 od 12:00 hod., Noviny v 17 od 17:00 hod. a Publicistika 
od 17:30 hod. 

12-0-0 

32. RRTV/2018/826/bur: Československá filmová společnost, s.r.o./WAR svět 
válek/15.8.2018/10:00–22:00 - kontinuální analýza 

-  Rada se seznámila s analýzou kontinuálního úseku vysílání programu WAR svět válek 
provozovatele Československá filmová společnost s.r.o. ze dne 15. srpna 2018 v čase 
10:00 – 22:00 hodin. 

12-0-0 

33. RRTV/2018/818/onz: Analýza kontinuálního úseku vysílání programu NICK TOONS, 
12.7.2018, 12:00–22:00 hod, MTV NETWORKS s.r.o. 

-  Rada se seznámila s analýzou záznamu vysílání programu NICK TOONS 
provozovatele MTV NETWORKS s.r.o. ze dne 12. 7. 2018 od 12:00 do 22:00 hod. 

12-0-0 

-  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 MTV NETWORKS s.r.o., IČ 28970438, 
se sídlem Na strži 1702/65, Praha 4, PSČ 140 00, o podání vysvětlení, proč ve vysílání 
programu NICK TOONS dne 12. července 2018, v časovém úseku 12:00 až 22:00 hodin, 
opakovaně absentuje logo programu po čas vysílání upoutávek na další program (např. 
v čase 0:40:57 až 0:41:52 hod od začátku poskytnutého záznamu). Logo je na obrazovce 
uvedeno pouze v průběhu vysílání pořadů, nikoliv mezi nimi. § 32 odst. 1 písm. n) zákona 
č. 231/2001 Sb. přitom říká, že je povinností provozovatele uvádět označení televizního 
programu (loga) v televizním vysílání, s výjimkou vysílání reklamy a teleshoppingu. Rada 
stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy. 

12-0-0 

34. RRTV/2018/819/onz: Analýza kontinuálního úseku vysílání programu RTL Spike, 
12.7.2018, 12:00–22:00 hod, MTV NETWORKS s.r.o. 

-  Rada se seznámila s analýzou záznamu vysílání programu RTL Spike provozovatele 
MTV NETWORKS s.r.o. ze dne 12. 7. 2018 od 12:00 do 22:00 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 MTV NETWORKS s.r.o., IČ 28970438, 
se sídlem Na strži 1702/65, Praha 4, PSČ 140 00, o podání vysvětlení, z jakého důvodu 
ve vysílání programu RTL Spike dne 12. července 2018 v časech 18:31:45 hod, 18:59:11 
hod a 21:41:49 hod, čili během upoutávek na pořady na programu Comedy Central, 
absentovalo logo RTL Spike a místo toho bylo uváděno logo jiného programu (Comedy 
Central). Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy. 

11-0-0 

35. RRTV/2018/825/mra: SYSTEMATICKÝ MONITORING HLASITOSTI OBCHODNÍCH 
SDĚLENÍ na programu regionalnitelevize.cz ze dne 28. července 2018, 20:00 – 21:00 
hodin 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s výsledky systematického 
monitoringu hlasitosti obchodních sdělení na programu regionalnitelevize.cz 



provozovatele Regionální televize CZ s.r.o. ze dne 28. července 2018, 20:00 - 21:00 
hodin. 

11-0-0 

36. RRTV/2018/833/mra: ANALÝZA OBCHODNÍCH SDĚLENÍ – ČERVEN 2018 

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

12-0-0 

37. RRTV/2018/287/had: Vetrisol, s.r.o./Happy Imun (doplněk 
stravy)/Prima/3.11.2017/19:55:40 hodin/ § 5d odst. 2 zákona č. 40/1995 Sb., dle čl. 7 odst. 
3 a 4 písm. a) Nařízení EP a Rady (EU) č. 1169/2011 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada"), jakožto ústřední správní 
úřad, v rámci své kompetence dané § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci 
reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a 
televizního vysílání, ve znění platných předpisů, účinných v době odvysílání obchodního 
sdělení (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“), dle § 1 odst. 10 a § 8a odst. 2 písm. j) zákona 
č. 40/1995 Sb., v platném znění, v řízení o přestupku vedeném podle zákona č. 250/2016 
Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (dále jen „zákon o odpovědnosti za 
přestupky“), rozhodla dne 18. září 2018 takto: I. Obviněný zadavatel reklamy/označení 
sponzora, Vetrisol, s.r.o., IČ: 27601781, se sídlem Praha 5 - Hlubočepy, Renoirova 
1051/2A, PSČ 15200, se uznává vinným v souladu s § 8a odst. 2 písm. j) zákona č. 
40/1995 Sb. pro porušení povinnosti dle § 5d odst. 2 zákona č. 40/1995 Sb., dle čl. 7 odst. 
3 a 4 písm. a) Nařízení EP a Rady (EU) č. 1169/2011, kterým se stanoví, že informace o 
potravině nesmějí připisovat jakékoli potravině vlastnosti umožňující zabránit určité lidské 
nemoci, zmírnit ji nebo ji vyléčit, ani na tyto vlastnosti odkazovat, včetně související 
reklamy, kterého se dopustil odvysíláním reklamy/označení sponzora Happy Imun 
(doplněk stravy), které bylo odvysíláno dne 3. listopadu 2017 od 19:55:40 hodin na 
programu Prima, neboť z obsahu obchodního sdělení vyplývá, že přípravek je určen pro 
vyléčení onemocnění, případně jeho prevenci. V obchodním sdělení je dívka sužována 
příznaky nemoci (užívání kapesníku při kýchání). Ohrožení nemocí je symbolicky 
zpodobněno postavou šotka Nemocníčka, který dívku napadl. Přípravek Happy Imun, 
opět symbolicky ztvárněný, ale nabídne „štít“, po jehož užití dochází u dívky k úlevě 
(vyléčená odhazuje kapesník a raduje se spolu se svou maminkou). Proces úlevy – 
vyléčení je pak symbolicky završen i rozkvetením stromu nad postavičkami. To vše je 
doprovázeno tvrzením „Happy Imun. Imunitní štít pro celou rodinu“, které obrazové a 
verbální vyznění obchodního sdělení doplňuje a utvrzuje v účincích přípravku na imunitu 
a potažmo zdraví. II. Za přestupek se pachateli v souladu s § 8a odst. 6 písm. b), ukládá 
pokuta ve výši 20 000,- Kč (dvacettisíc korun českých). Pokuta je splatná ve lhůtě 30 dnů 
ode dne právní moci tohoto rozhodnutí na účet 3754-19223001/0710, variabilní symbol 
2018287. V souladu s ustanovením § 95 odst. 1 zákona č. 250/2016, o odpovědnosti za 
přestupky, a § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb. uložila Rada účastníku řízení povinnost uhradit 
paušální částku nákladů řízení ve výši 1 000,- Kč (slovy jedentisíckorun) na účet č. 3711-
19223001/0710, variabilní symbol 2018287 úhrada nákladů je splatná do pěti pracovních 
dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí.  

8-0-0 

38. 2016/1149/had/Org: Enzycol DNA/Televize Barrandov/1.7.2016/10:25:04/možné 
porušení § 5d odst. 2 zákona č. 40/1995 Sb., dle čl. 7 odst. 3 a 4 písm. a) Nařízení EP a 
Rady (EU) č. 1169/2011 

-  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, (dále jen zákon č. 
500/2004 Sb.), vydala dne 18. září 2018 toto usnesení: Rada zastavuje správní řízení se 



zadavatelem obchodního sdělení Organizační složkou SWISS PHARMACEUTICAL 
INVESTMENT LLC, IČ: 29016827, se sídlem Praha 3 - Žižkov, Kubelíkova 1224/42, PSČ 
13000, vedené pro možné porušení § 5d odst. 2 zákona č. 40/1995 Sb., dle čl. 7 odst. 3 
a 4 písm. a) Nařízení EP a Rady (EU) č. 1169/2011, ke kterému mělo dojít zadáním 
reklamy Enzycol DNA dne 1. července 2016 v čase 10:25:04 hodin na programu Televize 
Barrandov, neboť uplynula lhůta pro vedení řízení, čímž odpadl důvod pro vedení 
správního řízení. 

11-0-0 

39. RRTV/2018/199/kus: Mountfield a.s. - reklamní sdělení "Jen za třetinu ceny" - NOVA 
- 29.12.2017 - rozhodnutí 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada), jakožto ústřední správní úřad 
v rámci své kompetence dané ustanovením § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci 
reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a 
televizního vysílání (dále jen zákon č. 40/1995 Sb.), podle ustanovení § 2 odst. 1 písm. 
b) téhož zákona a podle ustanovení § 5 odst. 2 písm. d) zákona č. 634/1992 Sb., o 
ochraně spotřebitele, rozhodla v řízení o přestupku vedeném podle zákona č. 250/2016 
Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich takto: • Obviněná společnost Mountfield, 
a.s., IČ: 25620991, se sídlem Mnichovice, Mirošovická 697, PSČ 25164, se uznává 
vinnou ze spáchání přestupku dle § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 40/1995 Sb., kterého se 
dopustila zadáním reklamního spotu „Mountfield“, který byl odvysílán dne 29. 12. 2017 
od 14:49:04 hodin na programu NOVA, a který je nekalou obchodní praktikou podle 
zvláštního předpisu, tj. podle ustanovení § 5 odst. 2 písm. d) zákona č. 634/1992 Sb., o 
ochraně spotřebitele, neboť mohl uvést spotřebitele v omyl ohledně ceny, způsobu 
výpočtu ceny nebo konkrétní cenové výhody. Obviněný v reklamním spotu uvádí 
bezprostředně po obrázku zahradního traktoru v obrazové složce informaci „Jen za 1/3 
ceny a jiné neuvěřitelné ceny na všechno“, doplněnou hlasovým komentářem „Za třetinu? 
He, co dodat? To je Mountfield.“, ačkoli zobrazený traktor za třetinu ceny dostupný nebyl. 
Reklama mohla vést spotřebitele k rozhodnutí ohledně koupě, kterou by jinak neučinil. • 
Za přestupek se pachateli v souladu s § 8a odst. 2 písm. b) a § 8a odst. 6 písm. c) zákona 
č. 40/1995 Sb. ukládá pokuta ve výši 300 000,- Kč. Pokuta je splatná ve lhůtě 30 dnů ode 
dne právní moci tohoto rozhodnutí na účet 3754-19223001/0710, variabilní symbol 
2018199. • V souladu s ustanovením § 95 odst. 1 zákona č. 250/2016, o odpovědnosti za 
přestupky, a § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb. uložila Rada účastníku řízení povinnost uhradit 
paušální částku nákladů řízení ve výši 1.000,- Kč (slovy jedentisíckorun) na účet č. 3711- 
19223001/0710, variabilní symbol 2018199, úhrada nákladů je splatná do pěti pracovních 
dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí.  
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40. RRTV/2018/546/kus: ČT1 - Události - 14.4.2018 - reportáž Cíle útoku - zdroje - 
odložení 

-  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 spočívajícího v odvysílání reportáže Cíle útoku v pořadu Události dne 
14. dubna 2018 od 19:00 hodin na programu ČT1, že věc odkládá. 
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41. RRTV/2018/234/loj: SP Broadcasting a.s._kvoty pro evropská díla 2017_podání 
vysvětlení 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") v rámci své působnosti dané 
ustanovením § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a 
televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen "zákon č. 
231/2001 Sb.") a v souladu s ustanovením § 62 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu 



(dále jen "zákon č. 500/2004 Sb.") vydala toto rozhodnutí: Rada ukládá provozovateli S&P 
Broadcasting a.s., IČ 04117310, sídlem Podkovářská 674/2, Praha 9, PSČ 190 00 
pořádkovou pokutu podle ustanovení § 137 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., a to ve výši 
5 000 Kč, neboť provozovatel bezdůvodně odepřel podat Radě vysvětlení k 
nesrovnalostem vyplývajícím z výkazu doručeného dne 24. 5. 2018 pod č.j. 
RRTV/11818/2018-vra, přesněji k těmto otázkám: 1) Proč tabulka, kterou provozovatel 
dokládá naplnění povinností dle § 42 – 44 zákona č. 231/2001 Sb. na programu Mňau TV 
v roce 2017, doručená dne 24. 5. 2018 pod č.j. RRTV/11812/2018-vra, poskytuje odlišné 
souhrnné údaje, než tabulka, která byla provozovatelem poskytnuta na prvotní výzvu v 
lednu 2018?; 2) Proč některé pořady, které nebyly zařazeny v prvotním výkazu do 
evropské tvorby, tam nyní jsou podřazeny?; 3) Proč prvotní tabulka a tabulka doručená 
Radě dne 24. 5. 2018 vykazují odlišný celkový vysílací čas a jak provozovatel k těmto 
údajům dospěl za předpokladu, že začal vysílat 10. března 2017?; 4) Proč poskytnuté 
přehledové tabulky neidentifikují shodné tituly pořadů? O toto podání vysvětlení byl 
požádán v žádosti Rady č.j. RRTV/13398/2018-loj. Pokuta je splatná ve lhůtě 30 dní ode 
dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet č. 3754-19223001/0710, vedený u 
České národní banky, variabilní symbol 2018234. 
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-  Rada nadále v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. žádá 
provozovatele S&P Broadcasting a.s., IČ 04117310, sídlem Podkovářská 674/2, Praha 
9, PSČ 190 00 o podání vysvětlení k nesrovnalostem vyplývajícím z výkazu doručeného 
dne 24. 5. 2018 pod č.j. RRTV/11818/2018-vra, přesněji k těmto otázkám: 1) Proč 
tabulka, kterou provozovatel dokládá naplnění povinností dle § 42 – 44 zákona č. 
231/2001 Sb. na programu Mňau TV v roce 2017, doručená dne 24. 5. 2018 pod č.j. 
RRTV/11812/2018-vra, poskytuje odlišné souhrnné údaje, než tabulka, která byla 
provozovatelem poskytnuta na prvotní výzvu v lednu 2018?; 2) Proč některé pořady, které 
nebyly zařazeny v prvotním výkazu do evropské tvorby, tam nyní jsou podřazeny?; 3) 
Proč prvotní tabulka a tabulka doručená Radě dne 24. 5. 2018 vykazují odlišný celkový 
vysílací čas a jak provozovatel k těmto údajům dospěl za předpokladu, že začal vysílat 
10. března 2017?; 4) Proč poskytnuté přehledové tabulky neidentifikují shodné tituly 
pořadů? Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.  
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42. RRTV/2018/236/loj: Magical roof s.r.o._JOJ Family_kvoty pro evropská díla 
2017_podání vysvětlení 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele Magical roof s.r.o., resp. s 
přehledovými tabulkami pořadů, které provozovatel poskytl, aby bylo možné identifikovat 
konkrétní výrobce u pořadů, které provozovatel ve výkazech za rok 2017 deklaroval jako 
tvorbu evropských nezávislých producentů, a rovněž, aby u těch pořadů, které jsou 
vykázány jako evropská nezávislá tvorba mladší 5 let, bylo možné identifikovat, kdy došlo 
k jejich prvnímu zveřejnění. 

12-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své působnosti dané 
ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a 
televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), v 
platném znění, a na základě ustanovení § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní 
řád, žádá provozovatele Magical roof s.r.o., IČ 04899784, sídlem Pobřežní 297, 18600, 
Praha, o podání vysvětlení k údajům, jimiž dokládá naplnění povinností dle § 42 – 44 
zákona č. 231/2001 Sb. na programu JOJ Family v roce 2017. Konkrétně Rada žádá, aby 
provozovatel v rámci podaného vysvětlení osvětlil, jak jím dominantně vykazovaný 
nezávislý evropský výrobce společnost Slovenská produkčná a.s. naplňuje definiční 
znaky ust. § 43 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., jestliže tato společnost je vlastnicky 
propojena s provozovatelem televizního vysílání MAC TV s. r. o. Rada stanovuje lhůtu k 
podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.  
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43. RRTV/2018/691/loj: Jaroslav Voborný_TELEVIZE IVANČICE_18._19.4.2018_typ 
obchodního sdělení_Selfnet_podání vysvětlení 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele Jaroslava Voborného, o jaký 
typ obchodního sdělení se jednalo v případě oznámení, že partnerem pořadu Ze 
zaprášeného archivu, odvysílaného dne 18. dubna 2018 od 9:15, 18:15 a 22:15 hodin a 
19. dubna 2018 od 9:15 hodin na programu TELEVIZE IVANČICE, je Selfnet, konkrétně 
zda se jednalo o oznámení sponzora pořadu (pokud ano, z jakého důvodu oznámení 
takto neidentifikoval). 
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44. RRTV/2018/667/kus: ZZIP s.r.o. - Městský informační program (MIK, PIK) 26. a 
27.3.2018 - sponzorský vzkaz Elitní fáze kvalifikace ME do 17 let - vysvětlení 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele ZZIP s.r.o., IČ 48394556, 
sídlem Dobnerova 526/18, Olomouc, PSČ 77900, zda se oznámení sponzora pořadu 
„Elitní fáze kvalifikace Mistrovství Evropy do 17 let“, odvysílané ve dnech 26. – 27. března 
2018 na programu Městský informační program, v čase 00:24:04 hodin od začátku 
vysílací smyčky olomouckého vysílání (MIK), vztahovalo k zpravodajskému pořadu 
Olomoucký magazín, vzhledem k faktu, že zpravodajské pořady není ze zákona možné 
sponzorovat. 
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45. RRTV/2018/751/rud: THE WALT DISNEY COMPANY LIMITED, organizační 
složka/DISNEY CHANNEL/obchodní sdělení v maďarštině - VYSVĚTLENÍ 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele, společnost THE WALT 
DISNEY COMPANY LIMITED, organizační složka, IČ: 24157031, sídlem Na strži 
1702/65, Nusle, 140 00 Praha 4, ohledně zařazování obchodních sdělení na programu 
DISNEY CHANNEL- Česká republika, Slovenská republika, Maďarsko, kde místo 
původní zvukové stopy hraje hudba a veškeré texty jsou v maďarštině, respektive s 
vysvětlením, jakým způsobem je ošetřen soulad těchto obchodních sdělení s českými 
právními předpisy a relevantními zákonnými ustanoveními, která kupříkladu stanovují 
nutné náležitosti reklamy na určité skupiny produktů (například reklama na doplňky 
stravy).  
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46. RRTV/2018/728/loj: Jan Voldřich_JVP TV_22._23.4.2018_neumožnění přístupu k IČ 
provozovatele_upozornění 

-   Rada se seznámila s reakcí provozovatele Jana Voldřicha na vydané upozornění na 
porušení § 32 odst. 7 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že ve 
dnech 22. a 23. dubna 2018 neposkytl divákům JVP TV snadný, přímý a trvalý přístup k 
informaci o identifikačním číslu provozovatele.  
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47. RRTV/2018/742/kus: TV COM s.r.o. - Sportovní videoserver - chybějící info o dohledu 
Rady - zastavení řízení o přestupku 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v 
rámci své působnosti dané § 4 odst. 1 a § 4 odst. 2 písm. b) zákona č. 132/2010 Sb., o 
audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně některých zákonů a podle 
ustanovení § 86 odst. 1 písm. c) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a 
řízení o nich, vydala dne 18. září 2018 toto usnesení: Rada zastavuje řízení o přestupku 
vedené s obviněným poskytovatelem TVCOM s.r.o., IČ 28998782, sídlem Pod Labuťkou 
785/19, Praha 8, PSČ 180 00 pro možné porušení ustanovení § 6 odst. 1 písm. c) zákona 
č. 132/2010 Sb., kterého se mohl dopustit tím, že jako poskytovatel audiovizuální mediální 
služby na vyžádání TVCOM – SPORTOVNÍ VIDEOSERVER, umístěné na internetové 
adrese www.tvcom.cz, nesplnil povinnost umožnit příjemcům služby snadný, přímý a 



trvalý přístup k údajům stanoveným v § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 132/2010 Sb., neboť 
došlo k nápravě vytýkaného stavu.  
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48. RRTV/2018/845/chr: Město Dubňany/http://dkt.dubnany.eu/podání 
vysvětlení/neoznámení poskytování 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své působnosti dané 
ustanovením § 4 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách 
na vyžádání, v platném znění, a na základě ustanovení § 137 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, žádá subjekt Městská kabelová televize Dubňany, IČ 002 84 882, se sídlem 
Nám. 15. dubna 1149, PSČ 696 03, o podání vysvětlení, z jakého důvodu doposud Radě 
neoznámil poskytování audiovizuální mediální služby na vyžádání, poskytované na 
adrese http://dkt.dubnany.eu/. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 20 dní ode dne 
doručení výzvy.  
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49. RRTV/2017/74/kod: Přehled odpovědí poskytnutých podle zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím 

-  Rada se seznámila s přehledem odpovědí poskytnutých podle zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím. 
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ověřovatel:  

P. Bartoš 


