
Zápis z 16. zasedání, konaného dne 6. 9. 2016  

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

 

1. Schválení programu 16. zasedání 

-  Rada schvaluje program ve znění projednaných změn. 

12-0-0 

2. 2016/762/FIA/Obe: Obec Zděchov / ZDĚCHOV INFO – řízení o udělení licence k 
provozování místního televizního vysílání šířeného prostřednictvím kabelových 
systémů – ústní jednání dne 6. září 2016 ve 13.30 hodin  

-  Rada uděluje právnické osobě Obci Zděchov, IČ 00304484, se sídlem Zděchov 175, 
PSČ 756 07, podle § 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci k provozování místního 
televizního vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů na 12 let; označení 
(název) programu: ZDĚCHOV INFO; základní programová specifikace: Informační 
program; časový rozsah vysílání: 24 hodin denně; územní rozsah vysílání: k.ú. 792225 
Zděchov, okres Vsetín; hlavní jazyk vysílání: čeština; v rozsahu žádosti doručené dne 17. 
srpna 2016, č.j.: RRTV/6152/2016-P, ve znění upřesnění ze dne 24. srpna 2016, č.j.: 
RRTV/6329/2016-P. 

9-0-0 

3. 2015/1024/zab: Licenční řízení k provozování rozhlasového vysílání šířeného 
prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Pelhřimov 92,2 MHz / 100 
W - rozhodnutí o udělení licence  

-  Rada uděluje společnosti RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o., IČ: 29131901, se 
sídlem Říčanská 2399/3, 10100 Praha podle § 18 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k 
provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů se souborem technických 
parametrů Pelhřimov 92,2 MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 15 12 33 / 49 25 46 pro 
program COUNTRY RADIO na dobu 8 let, nejdéle však do 10. října 2025. 

9-0-0 

4. 2015/1117/zab: Licenční řízení k provozování rozhlasového vysílání šířeného 
prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Plzeň Bory 97,5 MHz / 
100 W - rozhodnutí o udělení licence  

-  Rada uděluje společnosti RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o., IČ: 29131901, se 
sídlem Říčanská 2399/3, Vinohrady, 101 00 Praha 10 podle § 18 zákona č. 231/2001 Sb. 
licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů se souborem 
technických parametrů Plzeň Bory 97,5 MHz / 100 W pro program RADIO 1 na dobu 8 
let, nejdéle však do 10. října 2025 

12-0-0 

5. 2016/512/bar/RTV: RTV Cheb, k. s. / RÁDIO EGRENSIS; žádost o udělení předchozí 
souhlasu se změnou právní formy společnosti - rozhodnutí 

-  Rada v rámci své kompetence dané § 5 písm. b) a v souladu s § 21 odst. 1 písm. e) a 
odst. 3 ve spojení s § 23 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. přijala ve věci žádosti 
provozovatele RTV Cheb, k.s., IČ: 18233651, se sídlem Dlouhá 10, 350 02 Cheb o změně 
skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu 
RÁDIO EGRENSIS (licence č.j. RU/118/01/1413 ze dne 22.5.2001), a to o změně právní 
formy společnosti a s tím související změně výše základního kapitálu, způsobu rozdělení 



hlasovacích práv, vkladu jednotlivých společníků, společenské nebo zakladatelské 
smlouvy a seznamu společníků toto rozhodnutí: Rada uděluje společnosti RTV Cheb k.s., 
IČ: 18233651, se sídlem Dlouhá 10, 350 02 Cheb souhlas se změnou právní formy na 
RTV Cheb s.r.o. a s tím souvisejícími změnami dle doplnění žádosti č.j. RRTV/6420/2016-
P ze dne 26.8.2016.  

12-0-0 

6. 2016/738/STR/HAM: HAMCO, s.r.o. / RADIO HANÁ (licence Ru/101/01) - změna názvu 
vysílacího okruhu Radio Haná Olomoucko na nový název Radio Haná SkyRock - 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 HAMCO, s.r.o., IČ: 47668962, se sídlem Blažejské náměstí 97/7, PSČ 779 
00 Olomouc, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování 
rozhlasového vysílání programu RADIO HANÁ (licence Ru/101/01), podle § 21 odst. 1 
písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně názvu vysílacího okruhu Radio 
Haná Olomoucko na nový název Radio Haná SkyRock, neboť tato změna by nevedla k 
neudělení licence na základě veřejného slyšení. 

11-0-0 

7. 2016/597/STR/Rad: Radio Černá Hora II. s.r.o.; Žádost o udělení souhlasu s převodem 
části obchodního podílu - udělení souhlasu 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v souladu s ustanovením § 
5 písm. b) a § 21 odst. 1 písm. e) a § 21 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen 
„zákon č. 231/2001 Sb.“), a ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správního 
řádu, v platném znění (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“), vydala toto rozhodnutí: Rada 
uděluje společnosti Radio Černá Hora II., s. r. o., IČ: 25257293, se sídlem Dlouhá 8/200, 
PSČ 500 03 Hradec Králové, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o 
licenci k provozování rozhlasového vysílání dle § 21 odst. 1 písm. e) a § 21 odst. 6 zákona 
č. 231/2001 Sb., spočívající v převodu části obchodního podílu ve výši 48 % ze 
stávajícího společníka, pana Martina Černého, dat. nar. 19. ledna 1965, na nového 
společníka, společnost MEDIA BOHEMIA, a.s., IČ 267 65 586, se sídlem Koperníkova 
794/6, PSČ 120 00 Praha, neboť tato změna by nevedla k neudělení licence na základě 
veřejného slyšení.  

12-0-0 

8. 2016/206/zab: vyhlášení licenčního řízení se soubory technických parametrů Třebíč 
komín 97,6 MHz / 100 W a Jihlava centrum 98,5 MHz / 100 W 

-  Rada vyhlašuje licenční řízení k provozování rozhlasového vysílání šířeného 
prostřednictvím vysílačů se soubory technických parametrů Třebíč komín 97,6 MHz / 100 
W, souřadnice WGS 84: 15 51 43 / 49 12 24 a Jihlava centrum 98,5 MHz / 100 W, 
souřadnice WGS 84: 15 34 41 / 49 23 47 se lhůtou pro doručení žádostí do 6. října 2016. 

11-0-0 

9. 2015/1026/zab: vyhlášení licenčního řízení se souborem technických parametrů Tábor 
II 107,8 MHz / 100 W 

-  Rada vyhlašuje licenční řízení k provozování rozhlasového vysílání šířeného 
prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Tábor II 107,8 MHz / 100 
W, souřadnice WGS 84: 14 41 17 / 49 24 45 se lhůtou pro doručení žádostí do 6. října 
2016.  

12-0-0 



10. 2016/788/hak/RAD: RADIO BONTON a. s. / Radio Bonton, 3.8. 2016, 00:00 - 24:00 
hodin, analýza 

-  Rada se seznámila s analýzou programu Radio Bonton provozovatele RADIO 
BONTON, a.s., ze dne 3. 8. 2016 od 00:00 do 24:00 hodin a shledala, že vysílání bylo v 
souladu se zákonem o rozhlasovém a televizním vysílání a v souladu s platnými 
licenčními podmínkami 

11-0-0 

11. 2016/787/POT/Růz: Různí provozovatelé; Souhrn podání (16/2016) 

-  Rada se seznámila se stížností (č. j. 6219/2016) pisatele na projev moderátorů 
programu ČRo Brno 

12-0-0 

12. 2016/776/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 23. 8. 2016 / zasedání 16/2016 

-  Rada se seznámila s analýzami obchodních sdělení odvysílaných provozovateli MEDIA 
BOHEMIA a.s. (program Fajn radio; 99,0 MHz Jihlava) dne 23. srpna 2016, RTV Cheb, 
k. s. (program RÁDIO EGRENSIS; 88,3 MHz Karlovy Vary) dne 23. srpna 2016, 
ULTRAVOX s.r.o. (program Radio COLOR; 90,7 MHz Praha) dne 23. srpna 2016, 
EVROPA 2, spol. s r.o. (program EVROPA 2; 90,5 MHz České Budějovice) dne 23. srpna 
2016 a Frekvence 1, a.s. (program FREKVENCE 1; 105,0 MHz Zlín) dne 23. srpna 2016 

12-0-0 

13. 2016/452/FIA/Coo: CoopTV, telekomunikační družstvo / Harmonie TV – televizní 
vysílání prostřednictvím kabelových systémů – vyjádření provozovatele Planet A, a.s.; 
přerušení vysílání programu Harmonie TV - zahájení řízení o odnětí licence 

-  Rada se seznámila s písemným vyjádřením provozovatele převzatého rozhlasové a 
televizního vysílání prostřednictvím kabelových systémů, Planet A, a.s., IČ 005 37 012, 
se sídlem Praha 4 - Michle, U Hellady 697/4, PSČ 140 00, ze dne 17. srpna 2016, č.j.: 
RRTV/6197/2016-P, ve věci zjištění informací o vysílání programu Harmonie TV, který 
dle platné licence, sp. zn.: 2010/481/FIA/Coo, naše zn.: FIA/2103/2010, ze dne 22. června 
2010, provozuje CoopTV, telekomunikační družstvo, IČ: 290 45 029, se sídlem Praha 9 - 
Satalice, K nádraží 19/3, PSČ 190 15 v kabelových systémech Planet A.  

12-0-0 

-  Rada zahajuje s provozovatelem CoopTV, telekomunikační družstvo, IČ: 290 45 029, 
se sídlem Praha 9 - Satalice, K nádraží 19/3, PSČ 190 15, správní řízení o odnětí licence 
k provozování programu Harmonie TV, šířeného prostřednictvím kabelových systémů, 
(licence: sp. zn.: 2010/481/FIA/Coo, naše zn.: FIA/2103/2010, ze dne 22. června 2010), 
dle § 63 odst. 2 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., neboť provozovatel po zahájení vysílání 
v průběhu kalendářního roku nevysílal déle než 30 dnů. Rada stanovuje tomuto 
provozovateli v předmětné věci lhůtu k vyjádření do 15 dnů od doručení oznámení o 
zahájení řízení. 

11-0-0 

14. 2014/279/zem/Kab: Kabelová televize Lelekovice s.r.o./Studio LTV; televizní vysílání 
šířené prostřednictvím kabelových systémů - žádost o souhlas s dalším přerušením 
vysílání 

-  Rada se seznámila s žádostí provozovatele Kabelová televize Lelekovice s.r.o., IČ 292 
99 071, se sídlem Brno, Šaldova 560/7, PSČ 615 00, o souhlas s dalším přerušením 
vysílání programu Studio LTV, doručenou dne 18. srpna 2016, č.j. RRTV/6216/2016-P 

12-0-0 

-  Rada zahajuje s provozovatelem Kabelová televize Lelekovice s.r.o., IČ 292 99 071, se 
sídlem Brno, Šaldova 560/7, PSČ 615 00, podle § 63 odst. 2 písm. b) č. 231/2001 Sb., 
správní řízení o odnětí licence k provozování programu Studio LTV šířeného 



prostřednictvím kabelových systémů, neboť po zahájení vysílání v průběhu kalendářního 
roku nevysílal celkem 30 dnů (tj. od 1. července 2016 do současnosti); do této doby se 
nezapočítává doba, po kterou vysílání bránily odůvodněné technické překážky.  

12-0-0 

 

 

15. 2016/760/SMU/MTV: MTV NETWORKS s.r.o./televizní vysílání (16 licencí); žádost o 
předchozí souhlas se změnou společenské smlouvy 

-  Rada dle ustanovení § 21 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb. uděluje provozovateli 
MTV NETWORKS s.r.o., IČ: 28970438 se sídlem Praha 4, Na Strži 65/1702, PSČ: 140 
62, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádostech o licenci sp. zn. 
2009/948/sve/MTV, č.j. sve/6917/09 ze dne 22. 9. 2009; sp. zn. 2009/1034/zem/MTV, č.j. 
zem/7047/09 ze dne 6.10.2009; sp. zn. 2009/1037/sve/MTV, č.j. sve/7049/09 ze dne 6. 
10 2009; sp. zn. 2009/1038/sve/MTV, č.j. sve/7050/09 ze dne 6.10. 2009; sp. zn. 
2010/513/zem/MTV, č.j. zem/2059/2010 ze dne 22. 6. 2010; sp. zn. 2010/520/sve/MTV, 
č.j. sve/2051/2010 ze dne 29. 6. 2010; sp. zn. 2012/433/FIA/MTV, č.j. FIA/2154/2012 ze 
dne 12. 6. 2012; sp. zn. 2013/989/sve/MTV, č.j. sve/315/2014 ze dne 21. 1. 2014; sp. zn. 
2014/453/SMU/MTV, č.j. SMU/1676/2014 ze dne 13. 5. 2014; sp. zn. 
2014/454/SMU/MTV, č.j. SMU/1678/2014 ze dne 13. 5. 2014; sp. zn. 
2014/452/SMU/MTV, č.j. SMU/1675/2014 ze dne 13. 5. 2014; sp. zn. 2014/589/FIA/MTV, 
č.j. FIA/2514/2014 ze dne 1. 7. 2014; sp. zn. 2015/1056/SMU/MTV, č.j. RRTV/4352/2015-
SMU ze dne 1. 12. 2015; sp. zn. 2015/924/SMU/MTV, č.j. RRTV/4195/2015-SMU ze dne 
18. 11. 2015; sp. zn. 2016/369/FIA/MTV, č.j. RRTV/1435/2016-FIA ze dne 3. 5. 2016; sp. 
zn. 2016/524/FIA/MTV, č.j. RRTV/1981/2016-FIA ze dne 21. 6. 2016 (ve znění pozdějších 
změn), spočívající ve změně společenské smlouvy v souvislosti s podřízením se 
společnosti MTV NETWORKS s.r.o., IČ: 28970438 zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních 
společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích); v rozsahu dle žádosti 
doručené dne 16. srpna 2016 pod č.j. RRTV/6151/2016-P. 

11-0-0 

16. 2016/739/FIA/Nej: Nej.cz s.r.o. / převzaté rozhlasové a televizní vysílání 
prostřednictvím kabelových systémů – změna programové nabídky - oznámení 

-  Rada se seznámila s oznámením provozovatele Nej.cz s.r.o., IČ 032 13 595, se sídlem 
Francouzská 75/4, Vinohrady, 120 00 Praha 2, dle § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., 
o změně skutečností uvedených v přihlášce k registraci převzatého rozhlasového a 
televizního vysílání prostřednictvím kabelových systémů, registrace sp. zn.: 
2015/859/SMU/Nej, č.j.: RRTV/3740/2015 ze dne 20. října 2015, spočívající ve změně 
programové nabídky, a to v jejím rozšíření: a) o české televizní programy: Comedy 
Central Extra, JOJ Cinema, Prima Comedy Central, rtm plus; b) programy televizní - 
zahraniční: DocuBOX HD, E!, Fast and Fun HD, Filmbox Plus, Filmbox Extra HD, Filmbox 
Family, Filmbox Premium, History2 HD, MTV Live, NICKELODEON Jr., Sundance 
Channel, erotické programy: Erox HD, Eroxxx HD, Extasy Tv (časový rozsah vysílání 24 
hodin denně, v souladu s ustanovením § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., 
včetně specifikace technického zabezpečení), dle oznámení ze dne 4. srpna 2016, č.j.: 
RRTV/5895/2016-P, ve znění upřesnění ze dne 17. srpna 2016, č.j.: RRTV/6196/2016-
P.  

12-0-0 

17. 2016/768/FIA/RTS: RTS DAKR 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, sp. zn.: 2009/62/KOZ/RTS, č.j.: 
koz/2885/09 ze dne 22. dubna 2009), RTS DAKR s.r.o., IČ.: 472 85 354, se sídlem Most, 



Obchodní 41, PSČ 434 01, dle § 29 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., změnu 
registrace, spočívající ve změně územního rozsahu vysílání, a to zúžení o výčet 
katastrálních území a okresů: Braňany, Malé Březno, Most – okres Most a katastrální 
území Počerady a Výškov, okres Louny, v rozsahu žádosti ze dne 19. srpna 2016, č.j.: 
RRTV/6222/2016-P, ve znění upřesnění ze dne 30. srpna 2016, č.j.: RRTV/6435/2016-
P.  

12-0-0 

18. 2016/764/SMP/Růz: Různí provozovatelé; Přehled doručených oznámení 

-  Rada se seznámila se 2 oznámeními 

12-0-0 

19. 2016/777/BUR/AMC: AMC Networks Central Europe s.r.o.; kontinuální analýza - AMC 
CHANNEL BULGARIA/11.7.2016/10:00-22:00 

-  Rada se seznámila s analýzou programu AMC CHANNEL BULGARIA provozovatele 
AMC Networks Central Europe s.r.o. ze dne 11. července 2016 v čase 10:00–22:00 hodin 
CET. 

12-0-0 

20. 2016/778/BUR/AMC: AMC Networks Central Europe s.r.o.; kontinuální analýza - 
MINIMAX CHANNEL SLOVENIA/11.7.2016/10:00-20:00 

-  Rada se seznámila s analýzou programu MINIMAX CHANNEL SLOVENIA 
provozovatele AMC Networks Central Europe s.r.o. ze dne 11. července 2016 v čase 
10:00–20:00 hodin CET. 

12-0-0 

21. 2016/763/CHU/Růz: Různí provozovatelé; Souhrn podání 16/2016 (20 podnětů) 

-  Rada se seznámila s následujícími podáními k obsahu televizních programů 
doručenými v období 16. srpna až 29. srpna 2016: DONEAL, s.r.o. / JOJ Cinema - film 
Atentát na střední; DONEAL, s.r.o. / JOJ Cinema - film Poslední oběť; Česká televize / 
ČT :D - seriál Normálka; Barrandov Televizní Studio a.s. / Televize Barrandov – 
teleshoppingový blok Klenot TV; CET 21 spol. s r.o. / Nova - reportáž „Obvinění v kauze 
padělání obrazů za miliony“ odvysílaná v rámci pořadu Televizní noviny; FTV Prima, spol. 
s r.o. / Prima COOL a MTV NETWORKS s.r.o. / Prima Comedy Central – seriály Griffinovi 
a Průměrňákovi; CET 21 spol. s r.o. / tn.cz - článek týkající se akce Okupanti obsazují 
Prahu; Barrandov Televizní Studio a.s. / Televize Barrandov - reklama týkající se týkající 
se humánních léčivých přípravků nebo doplňků stravy na podporu sexuální výkonnosti; 
AMC Networks Central Europe s.r.o. / Minimax a DONEAL, s.r.o. / JOJ Cinema - vysílání 
bez loga; CET 21 spol. s r.o. / Nova - reportáž „TOP 09 zahájila finální část volební 
kampaně“ odvysílaná v rámci pořadu Televizní noviny; Česká televize / ČT1 a ČT24 - 
zpravodajství týkající se návštěvy německé kancléřky Angely Merkelové v Praze; Česká 
televize / ČT24 – informování veřejnosti o novele zákoníku práce; Česká televize / ČT1 - 
tematický blok nazvaný „Rozhodování o stavbách“ odvysílaný v rámci pořadu Události v 
regionech; Různí provozovatelé / různé programy – nepravdivé informace o některých 
zemích; Barrandov Televizní Studio a.s. / Barrandov plus – rozpor s licenčními 
podmínkami; Česká televize / ČT24 – vyjádření Vladimíra Votápka v rozhovoru 
vysílaného v rámci pořadu Studio ČT24; FTV Prima, spol. s r.o. / Prima - informování o 
soudním procesu s Pavlem Koblížkem; Česká televize / nespecifikovaný program - 
informování o akci „Okupanti obsazují Prahu“; Barrandov Televizní Studio a.s. / Televize 
Barrandov - audiotextová soutěž 

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 Česká televize, IČ 00027383, 



sídlem v Praze, Kavčí hory, PSČ 140 70, o podání vysvětlení, na základě jakých důvodů 
a případných odborných posouzení označil pořad Normálka, vysílaný dne 15. srpna 2016 
od 10:00 hodin na programu ČT :D (epizoda nazvaná Nemrtvá podívaná), piktogramem 
vyjadřujícím vhodnost pořadu pro děti starší osmi let, ač například systém labellingu 
Kijkwijzer klasifikuje druhou řadu daného seriálu (jejíž součástí je dotyčná epizoda), jako 
potenciálně ohrožující pro děti do 12 let, a to z důvodu zobrazovaného násilí. 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 
§ 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 na základě § 7a odst. 4) zákona č. 40/1995 
Sb. žádá provozovatele vysílání, resp. šiřitele reklamy, Barrandov Televizní Studio a.s., 
IČ: 41693311, se sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 322, PSČ 152 00, o sdělení 
objednavatele, respektive zadavatele teleshoppingu/reklamy Klenot TV vysílaného dne 
23. srpna 2016 od 11:12 hodin na programu Televize Barrandov pro účely zahájení 
správního řízení. Rada stanovuje lhůtu 15 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 vysílání CET 21 spol. s r.o., IČ: 45800456, 
se sídlem Kříženeckého nám. 1078/5, Praha 5, PSČ 152 00, o podání vysvětlení, z jakých 
informačních zdrojů čerpala reportáž „Obvinění v kauze padělání obrazů za miliony“, 
odvysílaná dne 28. července 2016 v rámci pořadu Odpolední Televizní noviny od 17:00 
hodin na programu Nova, a jak byly informace ověřovány, aby byla zajištěna jejich věcná 
správnost a úplnost. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení 
této výzvy. 

12-0-0 

22. 2016/698/LOJ/TP : TP Pohoda s.r.o.; RELAX/9.5.2016-10.5.2016/Trendy z 
Palladia/přímá nabídka 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele TP Pohoda, s. r. o. , 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. 

11-0-0 

23. 2016/696/LOJ/TP : TP Pohoda s.r.o.; RELAX/6.5.2016-10.5.2016/Vědmy 
radí/rozeznatelnost teleshoppingu - podání vysvětlení  

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele TP Pohoda, s. r. o., 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 požádala, 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. 

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 TP Pohoda s.r.o., IČ 
26852683, sídlem Stavební 992/1, Ostrava-Poruba, PSČ 708 00, na porušení ustanovení 
§ 32 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 9. května 
2016 od inzerovaného času 12:15 hodin a od inzerovaného času 23:35 hodin téhož dne 
zařadil do vysílání blok teleshoppingu Vědmy radí, na jehož obsah dle vlastního vyjádření 
ze dne 22. srpna 2016 neměl vliv a nevysílal jej tedy na vlastní odpovědnost. Rada 
stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení upozornění. 

11-0-0 

24. 2016/701/LOJ/TP : TP Pohoda s.r.o.; RELAX/9.-10.5.2016/Úžasňákov a Divoký měsíc 
(151)/neuvedení sponzora na začátku pořadu - upozornění na porušení zákona  

-  Rada se seznámila s reakcí provozovatele TP Pohoda, s. r. o. ze dne 18. srpna 2016 
na vydané upozornění č.j. RRTV/2288/2016-LOJ 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. 

12-0-0 

25. 2016/702/LOJ/TP : TP Pohoda s.r.o.; RELAX/9.-10.5.2016/Úžasňákov a Ostře 
sledovaný vlak/bez označení PP - upozornění na porušení zákona  

-  Rada se seznámila s reakcí provozovatele TP Pohoda, s. r. o. ze dne 18. srpna 2016 
na upozornění č.j. RRTV/2290/2016-LOJ 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. 

12-0-0 

26. 2016/699/LOJ/TP : TP Pohoda s.r.o.; RELAX/9. - 10. 5. 2016/Regionální zprávy a 
Národní zprávy/sponzorování zpravodajství 

-  Rada se seznámila s reakcí provozovatele TP Pohoda, s. r. o. ze dne 18. srpna 2016 
na upozornění č.j. RRTV/2287/2016-LOJ 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. 

11-0-0 

27. 2016/503/LOJ/TP : TP Pohoda s.r.o.; RELAX/4.3.2016/16:29:56/statický obraz - reakce 
na upozornění 

-  Rada se seznámila s reakcí provozovatele TP Pohoda s. r. o. na upozornění, č.j. 
RRTV/2415/2016-LOJ, na porušení ustanovení § 49 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 
Sb., jehož se dopustil tím, že dne 4. března 2016 na programu RELAX po skončení seriálu 
Sabrina v čase 16:29:56 hod. odvysílal reklamní blok, který měl na svém začátku 16 
vteřinový statický obraz v nezměněné podobě, na nějž bezprostředně navázaly záběry z 
probíhající reklamy. Blok reklam nebyl na svém začátku oddělen zřetelně zvukově, 
obrazově nebo zvukově-obrazově nebo prostorovými prostředky, jak vyžaduje zákon. 

12-0-0 



-  Rada se seznámila s reakcí provozovatele TP Pohoda s. r. o. na upozornění, č.j. 
RRTV/2417/2016-LOJ, na porušení ustanovení § 50 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., 
podle něhož čas vyhrazený reklamě a teleshoppingovým šotům v televizním vysílání 
provozovatelů vysílání nesmí přesáhnout v průběhu jedné vysílací hodiny 12 minut, tj. 
720 sekund. Ve vysílání programu RELAX byl dne 4. března 2016 v časovém úseku 16:00 
- 17:00 hodin překročen reklamní limit o 331 sekund nad zákonem stanovený maximální 
povolený limit. 

12-0-0 

28. 2015/786/LOJ/DON: DONEAL, s.r.o.; JOJ Cinema/9.7.2015/11:30-14:00 - 
neposkytnutí záznamu - po rozsudku MS 

-  Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 23. června 2016, 
č.j. 8 A 57/2016-43-46, jímž byla zamítnuta žaloba proti správnímu rozhodnutí sp.zn.: 
2015/786/LOJ/DON, č.j. RRTV/19/2016-LOJ, kterým byla provozovateli DONEAL, s. r. o. 
uložena sankce ve výši 200 000 ,- Kč za porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. l) zákona 
č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že nezapůjčil Radě záznam vysílání programu 
JOJ Cinema ze dne 9. července 2015 z časového úseku od 11:30 do 14:00 hodin, a 
neposkytl ani záznam vysílání ze dne 9. srpna 2015 z časového úseku od 11:30 do 14:00 
hod., který byl stanoven jako alternativní v rámci vydaného upozornění na porušení 
zákona č.j. RRTV/3071/2015-LOJ. 

12-0-0 

29. 2014/1253/RUD/TV: TV CZ s.r.o.; ACTIVE TV/EZO.TV/9.11.2014/od 12:00 hodin - 
tvrzení o zdravotním stavu - 300 000 Kč - po rozsudku NSS 

-  Rada se seznámila s rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 25. srpna 2016, 
č.j. 9 As 172/2015, kterým byla zamítnuta kasační stížnost společnosti společnosti TV CZ 
s.r.o., IČ: 24267309, se sídlem Kaprova 42/14, 110 00 Praha , proti rozsudku Městského 
soudu v Praze ze dne 26. června 2015, č.j. 3A 45/2015, kterým byla zamítnuta žaloba 
této společnosti proti rozhodnutí Rady o uložení pokuty ve výši 300 000 Kč za porušení 
ustanovení § 48 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil odvysíláním 
teleshoppingového bloku EZO.TV dne 9. listopadu 2014 od 12.00 hod. na programu 
ACTIVE TV, který předkládal tvrzení o zdravotním stavu volajících jako fakta, čímž 
podporoval chování ohrožující zdraví, přičemž někteří diváci si zjištění a rady 
protagonistky mohli vyložit jako náhradu lékařské péče a zanedbat tak prevenci či léčbu 
třeba i závažných onemocnění. 

12-0-0 

30. 2016/761/chr/HBO: HBO Europe s.r.o.; Analýza služby HBO GO Serbia 

-  Rada se seznámila s analýzou audiovizuální mediální služby na vyžádání HBO GO 
Serbia poskytovanou společností HBO Europe s.r.o. 

12-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané 
ustanovením § 4 odst. 1 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách 
na vyžádání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 132/2010 Sb.), v platném znění, 
a na základě § 137 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá poskytovatele 
audiovizuální mediální služby na vyžádání HBO GO Serbia společnost HBO Europe s.r.o, 
IČ 61466786, se sídlem Praha 7, Jankovcova 1037/49, PSČ 170 00, o podání vysvětlení, 
jakým způsobem naplňuje povinnost dle ustanovení § 6 odst. 1 písm. a), b), c) zákona č. 
132/2010 Sb., které ukládá poskytovateli povinnost umožnit příjemcům služby snadný, 
přímý a trvalý přístup alespoň k základním údajům o poskytovateli audiovizuální mediální 
služby na vyžádání, jimiž jsou název nebo jméno a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, 
adresa sídla v případě právnické osoby nebo bydliště v případě fyzické osoby a u 
zahraniční osoby rovněž adresa podniku nebo organizační složky na území České 
republiky, byly-li zřízeny, k údajům, které umožňují rychlé, přímé a účinné navázání 
kontaktu s poskytovatelem audiovizuální mediální služby na vyžádání, zejména k 



poštovní adrese pro doručování, telefonnímu číslu, popřípadě k adrese pro doručování 
elektronické pošty, a informaci o tom, že orgánem dohledu nad poskytováním 
audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání je Rada. Rada stanovuje poskytovateli 
lhůtu pro podání vysvětlení 30 dnů ode dne doručení žádosti. 

12-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané 
ustanovením § 4 odst. 1 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách 
na vyžádání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 132/2010 Sb.), v platném znění, 
a na základě § 137 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá poskytovatele 
audiovizuální mediální služby na vyžádání HBO GO Serbia společnost HBO Europe s.r.o, 
IČ 61466786, se sídlem Praha 7, Jankovcova 1037/49, PSČ 170 00, o podání vysvětlení, 
jakým způsobem naplňuje povinnost danou ustanovením § 6 odst. 3 zákona č. 132/2010 
Sb. ve vztahu k obsahu rubriky „Za odrasle“. Rada stanovuje poskytovateli lhůtu pro 
podání vysvětlení 30 dnů ode dne doručení žádosti. 

12-0-0 

31. 2016/769/KRO/O2 : O2 Czech Republic a.s.; Analýza služby O2 Videotéka 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s analýzou audiovizuální 
mediální služby na vyžádání O2 Videotéka poskytovatele O2 Czech Republic a.s. 

12-0-0 

32. 2016/772/TIC/SPO: SPORT 5 a.s.; Analýza služby Archiv pořadů televize Sport 5 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s analýzou audiovizuální 
mediální služby na vyžádání Archiv pořadů televize Sport 5 poskytovatele SPORT 5 a.s.  

12-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své kompetence dané 
ustanovením § 4 odst. 1 a odst. 2 písm. b) a c) a ustanovením § 11 zákona č. 132/2010 
Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně některých zákonů 
(dále jen zákon č. 132/2010 Sb.), upozorňuje poskytovatele audiovizuální mediální služby 
na vyžádání Archiv pořadů televize Sport 5, umístěné na internetové adrese 
www.sport5.cz, společnost SPORT 5 a.s., IČ 27202569, sídlem Těšnov 1059/1, Praha, 
PSČ 110 00, na porušení ustanovení § 10 odst. 2 písm. b) zákona č. 132/2010 Sb., 
kterého se dopustil tím, že dne 28. července 2016 zveřejnil na internetových stránkách 
služby pořad Rock point – horská výzva 2016, obsahující umístěný produkt, sportovní 
oblečení (outdoorovou bundu) značky TERNUA, přičemž nabádal k nákupu daného 
zboží, a to zvláštním zmiňováním tohoto zboží za účelem jeho propagace. Rozsáhlá a 
detailní prezentace zboží, bundy značky TERNUA, byla v kontextu reportáže ze závodů 
v horském běhu nadbytečná, resp. nebyla organickou součástí pořadu. Příslušná 
sekvence obsahovala z propagačních důvodů pouze kladné hodnocení produktu. 
Uživatelé byli ze strany moderátora přesvědčováni o vysokých kvalitách nabízeného 
zboží a o vhodnosti jeho nákupu („držím v ruce ideální řešení pro vás“). Rada stanovuje 
lhůtu k nápravě 30 dní ode dne doručení upozornění 

12-0-0 

33. 2016/783/KRO/Čes: Československá filmová společnost, s.r.o.; Analýza služby 
Portál CS Film 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s analýzou audiovizuální 
mediální služby na vyžádání Portál CS Film poskytovatele Československá filmová 
společnost, s.r.o. 

12-0-0 

34. 2016/789/KRO/Čes: Československá filmová společnost, s.r.o.; Analýza služby 
portál CS mini 



-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s analýzou audiovizuální 
mediální služby na vyžádání portál CS mini poskytovatele Československá filmová 
společnost, s.r.o. 

12-0-0 

35. 2016/796/KOD/Rad: Pozvánka na 33. schůzi volebního výboru Poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR 

-  Rada se seznámila s Pozvánkou na 33. schůzi volebního výboru PS PČR, která se 
koná dne 22. září 2016 od 10,00 hodin 

12-0-0 

36. 2016/598/KOZ/Min: Ministerstvo kultury - Instrukce pro jednání pracovní skupiny 
Rady EU pro audiovizuální média  

-  Rada se seznámila s Instrukcí MK pro jednání pracovní skupiny Rady EU pro 
audiovizuální média  

12-0-0 

ověřovatel:  

Z. Malach 


