
Zápis ze 17. zasedání 2018, konaného dne 23. 10. 2018  

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

 

 

1. RRTV/2018/941/bla: Schválení programu 17. zasedání 2018 

-  Rada schvaluje program ve znění projednaných změn 

8-0-0 

2. RRTV/2018/748/kus: WHITE ELEPHANT s.r.o. - ŠLÁGR TV - Slon pomáhá - absence 
označní doplněk stravy - dokazování od 13:30 

-  Rada v rámci řízení o přestupku sp. zn. RRTV/2018/748/kus provedla důkaz zhlédnutím 
reklamy, respektive teleshoppingu „Slon pomáhá“ nabízejícího produkt s názvem 
„Detoxikace“, odvysílaného dne 5. března 2018 v čase 18:11:50 hodin na programu 
ŠLÁGR TV. 

7-0-0 

3. RRTV/2018/834/had: JANKAR PROFI, s.r.o./„medicínka.cz (Green coffee)“/ ŠLÁGR 
TV/11.5.2018/v čase 10:59:33/absence textu-DOKAZOVÁNÍ 13:35 

-  Rada v rámci řízení o přestupku spis. zn. RRTV/2018/834/had provedla důkaz 
zhlédnutím záznamu reklamy „medicínka.cz (Green coffee)“ odvysílané dne 11. května 
2018 v čase 10:59:33 hod. na programu ŠLÁGR TV.  

7-0-0 

4. RRTV/2018/723/had: Emporia Style Kft./Televize Barrandov/Klenot 
TV/MultiLady/20.6.2018/od 7:20 hodin – RRTV/2018/723/had, respektive 
RRTV/2018/722/had - DOKAZOVÁNÍ 13:40 

-  Rada v rámci řízení o přestupku spis. zn. RRTV/2018/723/had a RRTV/2018/722/had 
provedla důkaz zhlédnutím záznamu teleshoppingu Klenot TV, odvysílaného dne 20. 
června 2018 v čase od 7.20 hodin na programu Televize Barrandov. 

7-0-0 

5. RRTV/2018/857/smu: Ústecká TV s.r.o. / rtm plus Ústecko / TV - vysílače / řízení o 
udělení licence / nařízené ústní jednání 23. 10. 2018 v 15:40 hod. 

-  Rada uděluje právnické osobě, společnosti Ústecká TV s.r.o., IČ: 24797901, se sídlem: 
Mrštíkova 399/2a Liberec III - Jeřáb, PSČ: 460 07, dle ustanovení § 25 zákona č. 
231/2001 Sb., licenci k provozování regionálního zemského digitálního televizního 
vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů na 12 let; označení (název) programu: rtm plus 
Ústecko; základní programová specifikace: zpravodajství a publicistika; časový rozsah 
vysílání: 24 hodin denně; územní rozsah vysílání: Ústecký kraj v souladu se stanoviskem 
ČTÚ č.j. ČTÚ – 56 229/2018-613 ze dne 25. září 2018 a diagramem využití rádiových 
kmitočtů; hlavní jazyk vysílání: český jazyk; v rozsahu dle žádosti doručené dne 17. září 
2018 pod č.j. RRTV/16885/2018-vra a jejího doplnění č.j. RRTV/17640/2018-vra 
doručeného dne 5. října 2018. 

9-0-0 

 

 



6. RRTV/2018/901/vis: Česká televize - monitoring programu ČT :D dne 20. srpna 2018 v 
úseku 12-20 hodin a programu ČT art dne 20.-21. srpna 2018 v úseku 20:00-00:15:26 
hodin 

-  Rada se seznámila s monitoringem obsahu vysílání programu ČT :D provozovatele 
Česká televize v úseku 12:00-20:00 hodin dne 20. srpna 2018. 

8-0-0 

-  Rada se seznámila s monitoringem obsahu vysílání programu ČT art provozovatele 
Česká televize v úseku od 20:00 hodin dne 20. srpna 2018 do 00:15:26 hodin dne 21 
srpna 2018. 

8-0-0 

-  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. h) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 20. srpna 2018 od 
22:15 hodin na programu ČT art odvysílal pořad Mrtvý muž, který obsahoval výjevy 
drastického charakteru, zejména scénu s hrubým zneuctěním mrtvého těla ve 23:34 
hodin a scénu s praktikováním kanibalismu ve 23:35 hodin, jež měly obsah, který by mohl 
ohrozit psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých, aniž by bezprostředně před pořad 
zařadil slovní upozornění na nevhodnost pořadu pro děti a mladistvé a aniž by pořad 
označil obrazovým symbolem upozorňujícím na jeho nevhodnost pro děti a mladistvé po 
celou dobu vysílání. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení upozornění. 

8-0-0 

7. RRTV/2018/894/bur: TV Nova s.r.o./Nova 2/31.8.2018/12:00–24:00 - kontinuální 
analýza 

-  Rada se seznámila s analýzou kontinuálního úseku vysílání programu Nova 2 
provozovatele TV Nova s.r.o. ze dne 31. srpna 2018 v čase 12:00–24:00 hodin. 

8-0-0 

8. RRTV/2018/891/poj: Prima COOL / kontinuální analýza 17/2018 

-  Rada se seznámila s analýzou programu Prima COOL provozovatele FTV Prima, spol. 
s. r. o. ze dne 7. 9. 2018 od 12:00 do 24:00 hod. 

8-0-0 

9. RRTV/2018/920/nej: AIDEM & Vyšší odborná škola televizní Brno a.s.; Brno TV; 
Kontinuální úsek vysílání z období 19. září 2018, 12.00 – 24.00 hodin. 

-  Rada se seznámila s analýzou kontinuálního úseku vysílání programu Brno TV 
provozovatele AIDEM & Vyšší odborná škola televizní Brno a.s. ze dne 19. září 2018, 
časového úseku 12.00 – 24.00 hodin.  

8-0-0 

-  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 televizního vysílání AIDEM & Vyšší odborná škola televizní Brno a.s., 
IČ: 27695964, se sídlem Zengrova 2693/2, Brno-Židenice, PSČ 61500, řízení o přestupku 
z moci úřední pro možné porušení licenčních podmínek, kterého se mohl dopustit tím, že 
ve vysílání programu Brno TV dne 19. září 2018 v časovém úseku 12.00 – 24.00 hodin 
nebyly dodržovány jednotlivé bloky vysílání tak, jak je uvedeno v licenčních podmínkách, 
a to způsobem, kdy vysílání nebylo členěno do Celostátních hodin a Regionálních hodin 



a nebyly zařazeny pořady, mající tyto bloky tvořit, zejména zpravodajské vstupy, 
publicistika atd. 

8-0-0 

10. RRTV/2018/921/nej: Provozovatel: Meridi s.r.o.; Regionální televize JIŽNÍ ČECHY; 
Kontinuální úsek vysílání ze dnů 24 – 25. srpna 2018. 

-  Rada se seznámila s analýzou kontinuálního úseku vysílání programu Regionální 
televize JIŽNÍ ČECHY provozovatele Meridi s.r.o. ze dnů 24 – 25. srpna 2018.  

8-0-0 

-   Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v 
rámci své kompetence 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 
Meridi s.r.o, IČ: 28147324, sídlem Senovážné náměstí 248/2, České Budějovice, PSČ 
370 01, na porušení ustanovení § 32 odst. 7 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se 
dopustil tím, že ve dnech 24. – 25. srpna 2018 neumožnil divákům programu Regionální 
televize JIŽNÍ ČECHY snadný, přímý a trvalý přístup k základním údajům o provozovateli 
televizního vysílání, konkrétně k identifikačnímu číslu, a dále na porušení ustanovení § 
32 odst. 7 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že ve stejném období 
neumožnil divákům téhož programu přístup k údajům, které umožňují rychlé, přímé a 
účinné navázání kontaktu s provozovatelem televizního vysílání, konkrétně k telefonnímu 
číslu. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení tohoto upozornění.  

8-0-0 

11. RRTV/2018/912/onz: Analýza kontinuálního úseku vysílání programu Adamovský 
infokanál, 24.-25.8.2018, 00:00–24:00 hod, Město Adamov 

-  Rada se seznámila s analýzou záznamu vysílání programu Adamovský infokanál 
provozovatele Město Adamov ze dnů 24.–25. 8. 2018. 

8-0-0 

12. RRTV/2018/893/jam: CABTEL mont ZLÍN, s.r.o. – analýza kontinuálního úseku 
vysílání infokanálů ze dnů 24. a 25. srpna 2018 v časovém úseku od 00:00 do 24:00 
hodin 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s analýzou kontinuálního úseku 
vysílání infokanálů provozovatele CABTEL mont ZLÍN, s.r.o., ze dnů 24. a 25. srpna 2018 
v časovém úseku od 00:00 do 24.00 hodin. 

8-0-0 

-  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 CABTEL mont ZLÍN, s.r.o., IČ 
60696346, sídlem Školní 234, 763 15, Slušovice, na porušení § 32 odst. 1 písm. l) zákona 
č. 231/2001 Sb., ke kterému došlo tím, že záznamy jím provozovaných infokanálů ze dnů 
24. a 25. srpna 2018 v časovém úseku od 00:00 do 24.00 hodin, tj. z období dvou dnů, 
dodané Radě pro účely monitoringu dne 17. 9. 2018 (č. j. RRTV/16881/2018-vra), nebyly 
záznamy v původní odvysílané podobě. Provozovatel tak porušil povinnost uchovávat 
záznamy po dobu 30 dnů ode dne jejich vysílání. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní 
ode dne doručení upozornění. 

8-0-0 

-  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 CABTEL mont ZLÍN, s.r.o., IČ 60696346, sídlem Školní 234, 763 



15, Slušovice, o podání vysvětlení, jakým způsobem ve svém vysílání rozlišuje reklamu 
a inzerci a zda sdělení objevující se ve vysílání infokanálů Slopné, Prusinovice a Újezd u 
Valašských Klobouk ze dnů 24. a 25. srpna 2018 v časovém úseku od 00:00 do 24.00 
hodin, tj. z období dvou dnů, propagující podnikatelské subjekty (Kadeřnictví Marie 
Kuželová, Eva, Bára, Z Veronika, Újezd p. Maňasová; Masérské služby Zdeňka Misařová; 
Zahradnické potřeby Plačkov; Kosmetika Bára, Radana; Hostinec u Maliňáků; Potraviny 
Alena Chalupová; Květiny Rosa art, s.r.o. Újezd a Prodej palivového dřeva a jeho 
samovýrobu s kontaktní osobou Františkem Němcem – Lesy pod Hostýnem, s.r.o.) byly 
zařazené do vysílání za úplatu či jinou protihodnotu. Rada stanovuje lhůtu k podání 
vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy. 

8-0-0 

13. RRTV/2018/628/rud: TELEMEDIA INTERACTV Production Home Lt./JOJ 
Family/Linka lásky/26.2.2018/od 18:05 hodin/telefonní číslo - POŘÁDKOVÁ POKUTA 

-  I.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 dne 23. října 2018 toto rozhodnutí: Rada ukládá 
společnosti TELEMEDIA INTERACTV PRODUCTION HOME LIMITED, se sídlem 
ARCH. MAKARIOS III, 195 NEOCLEOUS HOUSE P.C. 3030. LIMASSOL CYPRUS, 
pořádkovou pokutu podle ustanovení § 137 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., a to ve výši 
5 000 Kč, neboť tato společnost bezdůvodně odepřela podat Radě vysvětlení související 
s teleshoppingovým blokem Linka lásky, odvysílaným dne 26. 2. 2018 od 18:05 hodin na 
programu JOJ Family, respektive vysvětlení, proč byla na obrazovce uvedena telefonní 
čísla 909 90 90 90 z ČR a 0900 700 707 ze SR, přičemž podmínky na webu 
http://www.rychlahra.org/linka-lasky-joj/ obsahovaly jiné telefonní číslo pro volající ze 
Slovenska, a to 0900 700 969. 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 2018628. II. Rada nadále v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona 
č. 500/2004 Sb. žádá zadavatele, společnost Telemedia Interactv Production Home 
Limited, sídlem Arch. Makarios III,195 Neocleous House P.C. 3030. Limassol Cyprus Vat: 
CY10147566V Company Reg. no.: HE 144566, o podání vysvětlení související s 
teleshoppingovým blokem Linka lásky, odvysílaným dne 26. 2. 2018 od 18:05 hodin na 
programu JOJ Family, proč byla na obrazovce uvedena telefonní čísla 909 90 90 90 z ČR 
a 0900 700 707 ze SR, přičemž podmínky na webu http://www.rychlahra.org/linka-lasky-
joj/ obsahovaly jiné telefonní číslo pro volající ze Slovenska, a to 0900 700 969. Pro 
podání vysvětlení stanovuje Rada lhůtu 30 dní ode dne doručení této opakované žádosti. 

8-0-0 

14. RRTV/2018/632/rud: TELEMEDIA INTERACTV Production Home Lt./BARRANDOV 
PLUS/Eroskop/1.-2.3.2018/23:37-01:37 hodin/upozornění na obrazovce - POŘÁDKOVÁ 
POKUTA 

-  I.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 dne 23. října 2018 toto rozhodnutí: Rada ukládá 
společnosti TELEMEDIA INTERACTV PRODUCTION HOME LIMITED, se sídlem 
ARCH. MAKARIOS III, 195 NEOCLEOUS HOUSE P.C. 3030. LIMASSOL CYPRUS, 
pořádkovou pokutu podle ustanovení § 137 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., a to ve výši 
5 000 Kč, neboť tato společnost bezdůvodně odepřela podat Radě vysvětlení související 
s teleshoppingem Eroskop, odvysílaným 1.–2. 3. 2018 v 23:37–01:37 hodin na programu 
BARRANDOV PLUS, respektive vysvětlení, proč podmínky provozu linek na webu 
www.eroskop.cz, na nějž odkazoval textový kraul na obrazovce v průběhu pořadu, 



obsahovaly sdělení, že „soutěžící jsou výslovně upozorněni písemně na obrazovce, že 
často budou na telefonní lince čekat i přesto, že moderátorka/moderátor nebude s 
žádným soutěžícím hovořit,“ přičemž na nic takového diváci na obrazovce písemně 
upozorněni nebyli. 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 2018632. II. Rada nadále v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 
500/2004 Sb. žádá zadavatele, společnost Telemedia Interactv Production Home 
Limited, sídlem Arch. Makarios III,195 Neocleous House P.C. 3030. Limassol Cyprus Vat: 
CY10147566V Company Reg. no.: HE 144566, o podání vysvětlení související s 
teleshoppingem Eroskop, odvysílaným 1.–2. 3. 2018 v 23:37–01:37 hodin na programu 
BARRANDOV PLUS, proč podmínky provozu linek na webu www.eroskop.cz, na nějž 
odkazoval textový kraul na obrazovce v průběhu pořadu, obsahovaly sdělení, že 
„soutěžící jsou výslovně upozorněni písemně na obrazovce, že často budou na telefonní 
lince čekat i přesto, že moderátorka/moderátor nebude s žádným soutěžícím hovořit,“ 
přičemž na nic takového diváci na obrazovce písemně upozorněni nebyli. Pro podání 
vysvětlení stanovuje Rada lhůtu 30 dní ode dne doručení této opakované žádosti.  

8-0-0 

15. RRTV/2018/638/rud: TELEMEDIA INTERACTV Production Home Lt./JOJ 
Family/Zavolej a vyhraj/16.4.2018/od 18:05 hodin - POŘÁDKOVÁ POKUTA 

-  I.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 dne 23. října 2018 toto rozhodnutí: Rada ukládá 
společnosti TELEMEDIA INTERACTV PRODUCTION HOME LIMITED, se sídlem 
ARCH. MAKARIOS III, 195 NEOCLEOUS HOUSE P.C. 3030. LIMASSOL CYPRUS, 
pořádkovou pokutu podle ustanovení § 137 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., a to ve výši 
5 000 Kč, neboť tato společnost bezdůvodně odepřela podat Radě vysvětlení související 
s teleshoppingem Zavolej a vyhraj, odvysílaném 16. 4. 2018 v 18:05 hodin na programu 
JOJ Family: 1) K jakému účelu slouží telefonní linka 909 90 90 90 pro volající z ČR, která 
byla prezentována jako služba generování loterijních čísel ve hře Zavolej a vyhraj, 
přičemž je zároveň používána jako audiotexová linka s časovým zpoplatněním, na niž 
diváci telefonují, aby se dostali do studia nebo hovořili s operátorkami v 
teleshoppingovém bloku Linka lásky; 2) Co znamenají údaje o Hráči uvedené v bodě 4.1 
pravidel hry na http://www.zavolejavyhraj.cz/pravidla-hry/, které říkají, že „Propagace je 
otevřena výlučně všem právnickým osobám, které jsou fyzicky přítomny v Rumunsku,“ a 
dále že Hráč „…během živého vysílání televizního pořadu volá ze stejného telefonního 
čísla pořadové číslo telefonního čísla, které bylo oznámeno v televizním pořadu a získalo 
tak bonus na účast na živém vysílání televizního programu a tak v souladu s výběrovým 
postupem popsaným v podmínce VI. se stává Hráčem a kdo může potvrdit, že je to ta 
osoba, která zaplatí fakturu za telefonní číslo, ze kterého byl hovor uskutečněn.“ 3) Jak 
dlouhá byla „kola“ popisovaná v bodě VI. pravidel hry na 
http://www.zavolejavyhraj.cz/pravidla-hry/ a jakým způsobem jsou o těchto kolech 
informováni diváci; 4) Jakým způsobem probíhá dokazování zmíněné v bodu 7.1 pravidel 
na http://www.zavolejavyhraj.cz/pravidla-hry/, kde je uvedeno: „Během hovoru, musí 
Vítěz Organizátorovi doložit, že je vlastníkem předplacené karty nebo předplatného 
telefonního čísla, ze kterého zakoupil Službu a účastnil se propagační akce (dále jen 
"Důkaz")“; 5) Kdo nese zodpovědnost za potenciálně nepravdivé informace uvedené v 
soutěži, když podle bodu 9.2 pravidel „Organizátor a vyloučené strany nenesou 
odpovědnost za jakékoli nesprávné nebo neúplné informace, které mohou být sděleny v 
průběhu řízení Soutěží (ať už v důsledku jedné z výše uvedených příčin nebo jinak).“ 6) 
Proč je v pravidlech na webu uvedeno, že „Služba a Propagace podléhají rumunskému 
právu“ a dále „Hráči se zavazují, že tato propagace se bude řídit právními předpisy 
Austrálie a veškeré spory, nároky a příčiny sporu vyplývající z této Propagace nebo 



spojené s ní, výklad Podmínek a Pravidel Propagace nebo jakákoli udělená cena budou 
vyřešeny jednotlivě, aniž by se uchýlili k jakékoli formě skupinové akce a výlučně soudy 
umístěné v Austrálii,…“ 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 2018638. II.Rada nadále v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona 
č. 500/2004 Sb. žádá zadavatele, společnost Telemedia Interactv Production Home 
Limited, sídlem Arch. Makarios III,195 Neocleous House P.C. 3030. Limassol Cyprus Vat: 
CY10147566V Company Reg. no.: HE 144566, o podání vysvětlení související s 
teleshoppingem Zavolej a vyhraj, odvysílaném 16. 4. 2018 v 18:05 hodin na programu 
JOJ Family: 1) K jakému účelu slouží telefonní linka 909 90 90 90 pro volající z ČR, která 
byla prezentována jako služba generování loterijních čísel ve hře Zavolej a vyhraj, 
přičemž je zároveň používána jako audiotexová linka s časovým zpoplatněním, na niž 
diváci telefonují, aby se dostali do studia nebo hovořili s operátorkami v 
teleshoppingovém bloku Linka lásky; 2) Co znamenají údaje o Hráči uvedené v bodě 4.1 
pravidel hry na http://www.zavolejavyhraj.cz/pravidla-hry/, které říkají, že „Propagace je 
otevřena výlučně všem právnickým osobám, které jsou fyzicky přítomny v Rumunsku,“ a 
dále že Hráč „…během živého vysílání televizního pořadu volá ze stejného telefonního 
čísla pořadové číslo telefonního čísla, které bylo oznámeno v televizním pořadu a získalo 
tak bonus na účast na živém vysílání televizního programu a tak v souladu s výběrovým 
postupem popsaným v podmínce VI. se stává Hráčem a kdo může potvrdit, že je to ta 
osoba, která zaplatí fakturu za telefonní číslo, ze kterého byl hovor uskutečněn.“ 3) Jak 
dlouhá byla „kola“ popisovaná v bodě VI. pravidel hry na 
http://www.zavolejavyhraj.cz/pravidla-hry/ a jakým způsobem jsou o těchto kolech 
informováni diváci; 4) Jakým způsobem probíhá dokazování zmíněné v bodu 7.1 pravidel 
na http://www.zavolejavyhraj.cz/pravidla-hry/, kde je uvedeno: „Během hovoru, musí 
Vítěz Organizátorovi doložit, že je vlastníkem předplacené karty nebo předplatného 
telefonního čísla, ze kterého zakoupil Službu a účastnil se propagační akce (dále jen 
"Důkaz")“; 5) Kdo nese zodpovědnost za potenciálně nepravdivé informace uvedené v 
soutěži, když podle bodu 9.2 pravidel „Organizátor a vyloučené strany nenesou 
odpovědnost za jakékoli nesprávné nebo neúplné informace, které mohou být sděleny v 
průběhu řízení Soutěží (ať už v důsledku jedné z výše uvedených příčin nebo jinak).“ 6) 
Proč je v pravidlech na webu uvedeno, že „Služba a Propagace podléhají rumunskému 
právu“ a dále „Hráči se zavazují, že tato propagace se bude řídit právními předpisy 
Austrálie a veškeré spory, nároky a příčiny sporu vyplývající z této Propagace nebo 
spojené s ní, výklad Podmínek a Pravidel Propagace nebo jakákoli udělená cena budou 
vyřešeny jednotlivě, aniž by se uchýlili k jakékoli formě skupinové akce a výlučně soudy 
umístěné v Austrálii,…“.Pro podání vysvětlení stanovuje Rada lhůtu 30 dní ode dne 
doručení této opakované žádosti.  

8-0-0 

16. RRTV/2018/794/loj: CT sport_7._10.5.2018_označení PP v reklamních 
předělech_matoucí pro diváka_podání vysvětlení 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele Česká televize, z jakého 
důvodu byly programové předěly oddělující reklamní bloky od ostatních částí vysílání, 
zařazované na programu ČT sport ve dnech 7. až 10. května 2018 (např. 7. 5. v 16:34, 
8. 5. v 17:55, 9. 5. 16:35 hod.), označeny symbolem pro pořady obsahující umístění 
produktu. 

8-0-0 

17. RRTV/2018/792/loj: DISNEY CHANNEL_Polsko_15.6.2018_neuvedení povinných 
informací na polské verzi webu_podání vysvětlení 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele THE WALT DISNEY 
COMPANY LIMITED, jakým způsobem naplňuje ustanovení § 32 odst. 7 písm. a), b) a c) 
zákona č. 231/2001 Sb., ukládající provozovatelům povinnost poskytnout divákům 
programu DISNEY CHANNEL - Polsko snadný, přímý a trvalý přístup k základním údajům 



o provozovateli televizního vysílání, jimiž jsou název nebo jméno a identifikační číslo, 
bylo-li přiděleno, adresa sídla v případě právnické osoby a u zahraniční osoby rovněž 
adresa podniku nebo organizační složky na území České republiky, dále k údajům, které 
umožňují rychlé, přímé a účinné navázání kontaktu s provozovatelem televizního vysílání, 
zejména k poštovní adrese pro doručování, telefonnímu číslu, popřípadě k adrese pro 
doručování elektronické pošty, a k informaci o tom, že orgánem dohledu nad 
provozováním televizního vysílání je Rada. 

8-0-0 

18. RRTV/2018/840/loj: Léčebné lázně Mariánské Lázně_INFO_30-31.5.2018_00.00-
24.00_Marienbad Kur Spa Hotels a Danubius Hotels Group_žádost o podání vysvětlení 

-   Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele Léčebné lázně Mariánské 
Lázně a. s., na základě čeho je možné považovat propagování jmen a aktivit subjektů 
Marienbad Kur & Spa Hotels a Danubius Hotels Group ve vysílání mutací programu INFO 
provozovatele vysílání Léčebné lázně Mariánské Lázně a. s. za oznámení provozovatele 
vysílání učiněná ve spojení s vlastními pořady, zbožím a službami přímo odvozenými od 
jeho programu ve smyslu § 51 odst. 4 zákona č. 231/2001 Sb., respektive jestli je vztah 
mezi provozovatelem vysílání a jmenovanými subjekty takový, aby sdělení prezentovaná 
ve vysílání jejich jménem mohla být považována za vlastní sdělení provozovatele 
vysílání, a nikoliv za reklamu.  

7-0-0 

19. RRTV/2018/841/loj: Léčebné lázně Mariánské Lázně_INFO_30-31.5.2018_00.00-
24.00_naplňování 32 odst7_žádost o podání vysvětlení 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele Léčebné lázně Mariánské 
Lázně a. s., jakým způsobem naplňuje ustanovení § 32 odst. 7 písm. a) a písm. c) zákona 
o vysílání, ukládající provozovatelům povinnost umožnit divákům snadný, přímý a trvalý 
přístup zejména k základním údajům o provozovateli televizního vysílání, údajům, které 
umožňují rychlé, přímé a účinné navázání kontaktu s provozovatelem televizního vysílání, 
a k informaci o tom, že orgánem dohledu nad provozováním televizního vysílání je Rada. 

8-0-0 

-  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 Léčebné lázně Mariánské 
Lázně a. s., IČ: 45359113, sídlem Masarykova 22/5, 353 01 Mariánské Lázně, na 
porušení ustanovení § 32 odst. 7 písm. a), b) a písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., ukládající 
provozovateli povinnost poskytnout divákům snadný, přímý a trvalý přístup k základním 
údajům o provozovateli televizního vysílání, jimiž jsou název nebo jméno a identifikační 
číslo, bylo-li přiděleno, a adresa sídla v případě právnické osoby, dále k údajům, které 
umožňují rychlé, přímé a účinné navázání kontaktu s provozovatelem televizního vysílání, 
zejména k poštovní adrese pro doručování, telefonnímu číslu, popřípadě k adrese pro 
doručování elektronické pošty, a k informaci o tom, že orgánem dohledu nad 
provozováním televizního vysílání je Rada, neboť takovéto informace, jež by bylo možné 
z pohledu diváka interpretovat jako informace o provozovateli televizního vysílání 
programu INFO se na webových stránkách provozovatele a ani ve vysílání programu 
INFO ve dnech 30. a 31. května 2018 nevyskytují. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní 
ode dne doručení upozornění.  

8-0-0 

20. RRTV/2018/839/loj: Léčebné lázně Mariánské Lázně_INFO_30-31.5.2018_00.00-
24.00_bez záznamu arabské jazykové mutace INFO_AR_žádost o podání vysvětlení 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele Léčebné lázně Mariánské 
Lázně a.s., z jakého důvodu záznamy vysílání programu INFO ze dnů 30. a 31. května 
2018 v časovém úseku 00:00–24:00 hodin, zapůjčené Radě prostřednictvím veřejné 



datové sítě s průvodním dopisem č. j. RRTV/13150/2018-vra, neobsahovaly záznam 
arabské jazykové mutace INFO - AR, jejíž vysílání předpokládá licence č. j. 
RRTV/2242/2016-zem (JID: RRTV-5157381) ze dne 19. července 2016, sp. zn. 
2015/1033/zem/Léč.  

8-0-0 

-  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 Léčebné lázně Mariánské 
Lázně a. s., IČ: 45359113, sídlem Masarykova 22/5, 353 01 Mariánské Lázně, na 
porušení licenčních podmínek, kterého se dopustil tím, že nevysílá arabskou jazykovou 
mutaci programu INFO - AR, jejíž vysílání předpokládá licence č. j. RRTV/2242/2016-zem 
(JID: RRTV-5157381) ze dne 19. července 2016, sp. zn. 2015/1033/zem/Léč. Rada 
stanovuje lhůtu k nápravě 60 dní ode dne doručení tohoto upozornění.  

8-0-0 

21. RRTV/2018/842/loj: Léčebné lázně Mariánské Lázně_INFO_30-31.5.2018_00.00-
24.00_neuvedení loga_upozornění 

-  Rada se seznámila s reakcí provozovatele Léčebné lázně Mariánské Lázně a. s. na 
upozornění č.j. RRTV/16402/2018-loj na porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. n) 
zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že ve dnech 30.–31. května 2018 vysílal 
všechny mutace programu INFO bez trvalého označení obrazu logem programu, a porušil 
tak povinnost uvádět označení televizního programu (logo) v televizním vysílání, s 
výjimkou vysílání reklamy a teleshoppingu. 

8-0-0 

22. 2013/155/had/Bio: Barny´s Kolostrum/11.11.2012/12:44:08/Prima family - 
teleshopping - léčebné a preventivní účinky - rozhodnutí NSS 

-  Rada se seznámila s rozsudkem Nejvyššího správního soudu č. j. 5 As 317/2017 ze 
dne 12. října 2018, jímž byla zamítnuta kasační stížnost proti rozsudku Městského soudu 
v Praze ze dne 12. 10. 2017, č. j. 6 A 240/2013 – 43. Městský soud tímto rozsudkem 
zamítl žalobu proti rozhodnutí Rady ze dne 17. 9. 2013, č.j. had/4143/2013, kterým byla 
společnosti Biopol GN s.r.o. uložena pokuta ve výši 250 000 Kč za porušení povinnosti 
stanovené v ustanovení § 5d odst. 2 písm. d) zákona o regulaci reklamy, kterého se 
dopustila zadáním obchodního sdělení na doplněk stravy Barny’s Kolostrum v rámci 
teleshoppingu Nedělní receptář extra, odvysílaného dne 11. 11. 2012 od 12:44:08 hodin 
na programu Prima family. 

8-0-0 

23. RRTV/2018/902/loj: Protection of Minors workshop - říjen 2018 

-  Rada se seznámila s obsahem workshopu ERGA Academy "Protecting Children in 
Audiovisual Media Services (2018) The effectiveness of age verification and media 
literacy" pořádaném dne 3. 10. 2018. 

8-0-0 

24. RRTV/2018/913/loj: Televizní zpravodajské programy v Evropě - MAVISE 

-  Rada se seznámila s obsahem zprávy Evropské audiovizuální observatoře "TV news 
channels in Europe: Offer, establishment and ownership". 

8-0-0 

25. RRTV/2018/922/chr: České aerolinie a.s./Ambientní média/zápis 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti podle 
ustanovení § 4 odst. 2 písm. a) a § 5 odst. 3 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních 
mediálních službách na vyžádání, a podle ustanovení § 158 odst. 1 zákona č. 500/2004 
Sb., správního řádu, vydává na základě písemného oznámení poskytovatele České 
aerolinie a.s., ze dne 10. října 2018, doručeného Radě dne 12. října 2018, toto potvrzení: 



České aerolinie a.s., IČ: 457 95 908, se sídlem v Praze, Evropská 846/176a, PSČ 160 
00, byl dne 23. října 2018 zapsán do Evidence poskytovatelů audiovizuálních mediálních 
služeb na vyžádání ve smyslu ustanovení § 5 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních 
mediálních službách na vyžádání, audiovizuální mediální služba na vyžádání je 
poskytována ode dne 1. listopadu 2018 pod názvem Ambientní média, umístěná na 
internetové adrese www.csa.cz. 

8-0-0 

26. RRTV/2018/916/chr: Různí poskytovatelé/screening avmsnv/7-2018 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila se zprávou o kontrole 
audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání prostřednictvím screeningu za období 
červenec 2018, která pokrývala následující služby těchto poskytovatelů: 
StockholmDream Production s.r.o. / www.alltv.cz; Fotbalová asociace České republiky / 
tv.fotbal.cz; Sleduj divadlo s.r.o. / Sleduj divadlo; BURDA Praha, spol. s.r.o.; / 
www.elle.cz/elle-tv; BURDA Praha, spol. s r.o. / www.joyonline.cz/joy-tv; HC Sparta Praha 
a.s. / Reds TV; Mladá fronta a.s. / Videačesky.cz; Církev Slovo života, sbor Brno / 
www.tv7.cz; CZECH NEW CENTER a.s. / iSport TV; Spolek pro občanskou 
informovanost / TV Senior. 

8-0-0 

-  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 StockholmDream Production 
s.r.o., IČ 28947223, se sídlem Petříkov 19, PSČ 251 69, na porušení § 10 odst. 3 zákona 
č. 132/2010 Sb., neboť pořady Zpěvák Jaroslav Parči je ve formě! Zhubl 16 kilogramů a 
vypadá skvěle (http://www.alltv.cz/cz/news/zpevak-jaroslav-parci-je-ve-forme-zhubl-16-
kilogramu-a-vypada-skvele), Zpěvačka Stirská rozbrečela návštěvnice narozeninové 
párty (http://www.alltv.cz/cz/news/zpevacka-stirska-rozbrecela-navstevnice-
narozeninove-party) a CVAK CVAK (13) (http://www.alltv.cz/cz/news/cvak-cvak-13) 
umístěné do audiovizuální mediální služby na vyžádání ALL TELEVISION, byly označeny 
jako pořady obsahující umístění produktu pouze na svém začátku, na jejich konci tato 
informace absentovala. Rada stanovuje poskytovateli lhůtu k nápravě 7 dnů ode dne 
doručení tohoto upozornění. 

8-0-0 

-  Rada konstatuje, že internetové stránky poskytovatele Sleduj divadlo s.r.o. v likvidaci, 
IČ 03873706, se sídlem Praha - Smíchov, Radlická 3294/10, PSČ 150 00, umístěné na 
adrese www.sledujdivadlo.cz, nenaplňují definiční znaky audiovizuální mediální služby 
na vyžádání dle zákona č. 132/2010 Sb. 

7-0-0 

-  Rada konstatuje, že internetové stránky poskytovatele BURDA Praha, spol. s.r.o., IČ: 
1527359, se sídlem Přemyslovská 2845/43, Praha 3, PSČ 130 00 Praha, umístěné na 
adrese www.elle.cz, nenaplňují definici audiovizuální mediální služby na vyžádání dle 
zákona č. 132/2010 Sb. 

7-0-0 

-  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 HC Sparta Praha a.s., IČ: 618 60 875, se sídlem v Praze 7, TIPSPORT 
ARENA, Za Elektrárnou 419, PSČ: 170 00, o podání vysvětlení, jakým způsobem 
vykonává prostřednictvím Reds TV umístěné na adrese www.hcsparta.cz/redstv 
hospodářskou činnost. Rada stanovuje lhůtu pro podání vysvětlení 30 dnů ode dne 
doručení žádosti.  

7-0-0 



27. RRTV/2018/750/kus: Město Orlová - služba http://itvo.cz - podání vysvětlení - 
upřesňující informace související s poskytováním služby 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením subjektu Město Orlová, IČ 002 97 577, 
sídlem Orlová-Lutyně, Osvobození 796, PSČ 735 02, vztahujícím se k doplnění údajů, 
resp. upřesnění informací souvisejících s poskytováním služby umístěné na adrese 
http://itvo.cz.  

8-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti podle 
ustanovení § 4 odst. 2 písm. a) a § 5 odst. 3 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních 
mediálních službách na vyžádání, a podle ustanovení § 154 násl. zákona č. 500/2004 
Sb., správního řádu, vydává na základě písemného oznámení poskytovatele Město 
Orlová, ze dne 1. června 2018 toto sdělení: Poskytovatel Město Orlová, IČ 002 97 577, 
sídlem Orlová-Lutyně, Osvobození 796, PSČ 735 02, nebyl Radou dne 23. října 2018 
zapsán do Evidence poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání ve 
smyslu ustanovení § 5 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách 
na vyžádání. 

8-0-0 

28. RRTV/2018/917/chr: Internet Mall, a.s./MALL.TV/zápis do Evidence 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti podle 
ustanovení § 4 odst. 2 písm. a) a § 5 odst. 3 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních 
mediálních službách na vyžádání, a podle ustanovení § 158 odst. 1 zákona č. 500/2004 
Sb., správního řádu, vydává na základě písemného oznámení poskytovatele Internet 
Mall, a.s., ze dne 3. října 2018, doručeného Radě dne 4. října 2018, toto potvrzení: 
Internet Mall, a.s., IČ: 262 04 967, se sídlem v Praze, U Garáží 1611/1, PSČ 170 00, byl 
dne 23. října 2018 zapsán do Evidence poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb 
na vyžádání ve smyslu ustanovení § 5 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních 
mediálních službách na vyžádání, audiovizuální mediální služba na vyžádání je 
poskytována ode dne 7. října 2018 pod názvem MALL.TV, umístěná na internetové 
adrese https://tv.mall.cz. 

8-0-0 

29. RRTV/2018/753/kus: VČTV s.r.o. - vysvětlení - neoznámení poskytování 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením společnosti VČTV s.r.o., IČ: 288 46 907, 
se sídlem Semtín 80, 533 53 Pardubice, z jakého důvodu neoznámila Radě poskytování 
audiovizuální mediální služby na vyžádání, dostupné na internetové adrese 
www.vzpravy.cz.  

8-0-0 

-  Rada zapisuje změnu v Evidenci poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb na 
vyžádání, spočívající ve změně internetové adresy služby Live stream vysílání, archiv 
pořadů televize, poskytovatele VČTV s.r.o., IČ: 277 46 907, se sídlem Semtín 80, 533 53 
Pardubice, z www.vctv.cz na www.vzpravy.cz. 

8-0-0 

30. RRTV/2018/817/kus: Seznam.cz a.s. VIDEOPROZENY - vysvětlení + analýza 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením poskytovatele Seznam.cz, a.s., IČ 
26168685, sídlem Radlická 3294/10, Praha 5, PSČ 150 00, zda je přístup ke službě 
VIDEO PROZENY.CZ, umístěné na internetové adrese www.prozeny.cz/video, dočasně 
nefunkční, či zda bylo poskytování služby ukončeno. 

8-0-0 

-  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, 
konstatuje, že služba VIDEO PROZENY.CZ, poskytovatele Seznam.cz, a.s., IČ 



26168685, sídlem Radlická 3294/10, Praha 5, PSČ 150 00, nesplňuje podmínky pro zápis 
do Evidence poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání ve smyslu 
zákona č. 132/2010 Sb.  

7-0-0 

31. RRTV/2018/871/tic: Souhrn podání AO 17/2018 (23 podání) 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s následujícími podáními k 
obsahu televizních programů a audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání 
doručenými od 24 září do 12. října 2018: Barrandov Televizní Studio a.s./Televize 
Barrandov – Jaromír Sukup LIVE, 26. září 2018 v 22:30 hod; FTV Prima, spol. s r.o./Prima 
– Velké zprávy, příspěvek Afghánec, který pobodal tři lidi v Ravensburgu, nepůjde do 
vězení, 30. září 2018 v 18:55 hod.; M7 Group S.A./YouTube (Skylink Official) – reklama 
Skylink zprávy; ČESKÁ TELEVIZE/ČT1 – Reportéři ČT, příspěvek Z Černošic až do 
Bruselu, 17. září 2018 v 21:30 hod.; ČESKÁ TELEVIZE/ČT1 – Reportéři ČT, příspěvek 
Politická hra o pověst, 10. září 2018 v 21:35 hod.; ČESKÁ TELEVIZE/ČT24 – Události, 
komentáře, diskusní blok týkající se sporů o přijetí syrských sirotků z řeckých uprchlických 
táborů, 21. září 2018 v 22:00 hod. a diskusní blok týkající se problematiky rasismu, 24. 
září 2018 v 22:00 hod.; ČESKÁ TELEVIZE/ČT1 a ČT24 – Otázky Václava Moravce, 30. 
září 2018 v 12:00 hod.; ČESKÁ TELEVIZE/ČT1 a ČT24 – Otázky Václava Moravce, 7. 
října 2018 v 12:00 hod.; ČESKÁ TELEVIZE/ČT24 – Studio ČT24, příspěvek Makedonci 
rozhodují o změně názvu země, 30. září 2018 v 14:00 hod.; ČESKÁ TELEVIZE/ČT1 a 
ČT24 – Události, příspěvek Šikana ve školách, 16. září 2018 v 19:00 hod.; ČESKÁ 
TELEVIZE/nespecifikovaný program – prostor věnovaný „osmičkovým“ výročím; ČESKÁ 
TELEVIZE/nespecifikovaný program – pokrytí výročí Mnichovské dohody; ČESKÁ 
TELEVIZE/nespecifikovaný program – nezařazení příspěvku o případu odsouzeného 
řidiče kamionu; ČESKÁ TELEVIZE/nespecifikovaný program – vyváženost vysílání; TV 
Nova s.r.o./NOVA – upoutávka na pořady vysílané na Den české státnosti, 22. září 2018 
v 21:46 hod.; FTV Prima, spol. s r.o./Prima COOL – upoutávky na pořady, 29. září 2018 
v 20:38 hod.; ČESKÁ TELEVIZE/ČT2 – Dobré ráno, 1. října 2018 v 05:59 hod.; ČESKÁ 
TELEVIZE/ČT1 – sponzor programu Stará myslivecká, 30. září 2018 v 18:54 hod.; 
TELEMEDIA INTERACTV Production Home Lt./BARRANDOV PLUS – teleshopping 
Linka lásky, 28. září 2018 v 10:00 hod.; Hyundai Motor Czech/různé programy – reklama 
Hyundai, premiérově 1. září 2018 v 6:14:38 na programu Óčko; Město Orlová/Internetová 
televize Orlová (ITVO) – série reportáží Boj o záchranu orlovské nemocnice; AIDEM & 
Vyšší odborná škola televizní Brno a.s./Brno TV – licenční podmínky; ČESKÁ 
TELEVIZE/ČT1 – Reportéři ČT, 27. srpna 2018 v 21:25 hod., reakce na rozhodnutí Rady.  

8-0-0 

-  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 Jaromír Soukup LIVE, na programu 
Televize Barrandov dne 26. září 2018 v 22:30 hodin, že věc odkládá. 

8-0-0 

-  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 FTV Prima, spol. s r.o., IČ 48115908, sídlem Na žertvách 132/24, 
Praha 8, PSČ 180 00 (dále „obviněný“), řízení o přestupku z moci úřední pro možné 
porušení ustanovení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit 
odvysíláním reportáže Afghánec, který pobodal tři lidi v Ravensburgu, nepůjde do vězení, 



zařazené jako součást zpravodajské relace Velké zprávy na programu Prima dne 30. září 
2018 od 18:55 hodin. Reportáž, která informovala o případu, kdy duševně nemocný muž 
v německém Ravensburgu pobodal na ulici tři kolemjdoucí, obsahovala hodnotově 
zabarvené, sugestivní a potenciálně manipulativní výroky redaktorky na adresu žadatelů 
o azyl v Německu (např. „Že po ulicích volně běhají narušení migranti s noži v ruce, na to 
si zřejmě budou muset Němci zvyknout.“). Zpravodajský příspěvek tak vykazoval ztrátu 
redakční neutrality, čímž se provozovatel mohl dopustit porušení zásad objektivního 
informování.  

8-0-0 

-  Rada postupuje podnět č. j. RRTV/17751/2018-vra, doručený dne 10. října 2018, 
krajskému živnostenskému úřadu. 

8-0-0 

-  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. příspěvku Z 
Černošic až do Bruselu, dne 17. září 2018 v 21:30 hodin na programu ČT1, že věc 
odkládá. 

8-0-0 

-  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. příspěvku 
Politická hra o pověst, dne 10. září 2018 v 21:35 hodin na programu ČT1, že věc odkládá. 

7-0-1 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v 
rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o 
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen 
zákon č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona 
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci 
možného přestupku spáchaného odvysíláním pořadu Události, komentáře, resp. 
tematického bloku týkajícího se sporu o přijetí syrských sirotků z řeckých uprchlických 
táborů, dne 21. září 2018 v 22:00 hodin, pořadu Události, komentáře, resp. tematického 
bloku týkajícího se problematiky rasismu a života menšin v Česku, dne 24. září 2018 v 
22:00 hodin a pořadu Otázky Václava Moravce, dne 30. září 2018 v 12:00 hodin, vše na 
programu ČT24, že věc odkládá. 

8-0-0 

-  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 Otázky Václava Moravce (1. část), 
dne 7. října 2018 v 12:00 hodin na programech ČT1 a ČT24, že věc odkládá. 

8-0-0 

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



zákon č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona 
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci 
možného přestupku spáchaného odvysíláním pořadu Studio ČT24, resp. příspěvku 
Makedonci rozhodují o změně názvu země, na programu ČT24 dne 30. září 2018 v 14:00 
hodin, že věc odkládá. 

8-0-0 

-  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. příspěvku Šikana ve 
školách, na programech ČT1 a ČT24 dne 16. září 2018 v 19:00 hodin, že věc odkládá. 

8-0-0 

-  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 pořadů věnovaných výročím let 1938 a 
1968 na programech České televize, že věc odkládá. 

8-0-0 

-  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 pořadů věnovaných výročí podepsání 
Mnichovské dohody na programech České televize, že věc odkládá. 

7-0-0 

-  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 nezařazením zpravodajských příspěvků o případu 
odsouzeného řidiče kamionu na programech České televize, že věc odkládá. 

8-0-0 

-  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 blíže nespecifikovaných zpravodajských a 
politicko-publicistických pořadů na programech České televize, že věc odkládá. 

8-0-0 

-  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 programové upoutávky na pořady vysílané 



na Den české státnosti, na programu NOVA dne 22. září 2018 v 21:46 hodin, že věc 
odkládá. 

8-0-0 

-  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 série programových upoutávek při 
přerušení pořadu Sám doma 2 na programu Prima COOL dne 29. září 2018 v 20:38 
hodin, že věc odkládá. 

8-0-0 

-  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 Dobré ráno na programu ČT2 dne 
1. října 2018 v 05:59 hodin, že věc odkládá. 

8-0-0 

-  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 oznámení o sponzorování programu Stará 
myslivecká, na programu ČT1 dne 30. září 2018 v 18:54 hodin, že věc odkládá. 

8-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada"), jakožto ústřední správní 
úřad, v rámci své kompetence dané § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci 
reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a 
televizního vysílání, ve znění platných předpisů (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“), 
rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o 
odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku 
spáchaného odvysíláním teleshoppingového bloku Linka lásky, na programu 
BARRANDOV PLUS dne 28. září 2018 v 10:00 hodin, že věc odkládá. 

8-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada"), jakožto ústřední správní 
úřad, v rámci své kompetence dané § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci 
reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a 
televizního vysílání, ve znění platných předpisů (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“), 
rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o 
odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku 
spáchaného odvysíláním Reklamy Hyundai i20, premiérově na programu O (Óčko) dne 
1. září 2018 v 6:14:38 hodin, že věc odkládá. 

8-0-0 

-  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 zařazením série reportáží s názvem Boj o záchranu 
orlovské nemocnice, umístěných na internetovém serveru YouTube, že věc odkládá. 

8-0-0 

 

32. RRTV/2018/892/jam: Různí provozovatelé / Souhrn podání 17/2018 rozhlas 

-  Rada se seznámila se stížností (č. j. RRTV/17214/2018-vra) posluchače na píseň 
Takhle tě mám rád a Medvídek skupiny Lucie vysílané na stanici Český rozhlas 
Radiožurnál (1) a se stížností (č. j. RRTV/17821/2018-vra) na tendenční vysílání stanice 
Český rozhlas Plus (2). 

8-0-0 

-  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 písně Takhle tě mám rád a Medvídek skupiny Lucie na 
stanici Český rozhlas Radiožurnál (č. j. RRTV/17214/2018-vra), že věc odkládá. 

8-0-0 

-  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 tendenčního vysílání stanice Český rozhlas Plus (č. j. 
RRTV/17821/2018-vra), že věc odkládá. 

8-0-0 

33. RRTV/2017/898/zab: RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o./Country 
MORAVA/RV/změna licence § 21 odst. 1. písm b) - Brno 96,8 MHz / 1 kW- 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 RADIO 
UNITED BROADCASTING s.r.o., IČ: 29131901 se sídlem Říčanská 2399/3, Praha, PSČ: 
10100, o změnu skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového 
vysílání prostřednictvím vysílačů programu Country MORAVA (licence sp. zn.: 
Ru/116/04), spočívající ve změně souboru technických parametrů licence a územního 
rozsahu vysílání, a to ve změně stanoviště kmitočtu BRNO HADY 96,8 MHz / 1 kW, toto 
rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o., IČ: 
29131901 se sídlem Říčanská 2399/3, Praha, PSČ: 10100 souhlas se změnou 
skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání 
prostřednictvím vysílačů programu Country MORAVA (licence sp. zn.: Ru/116/04), 
spočívající ve změně souboru technických parametrů licence a územního rozsahu 
vysílání, a to ve změně stanoviště kmitočtu BRNO HADY 96,8 MHz / 1 kW na stanoviště 
BRNO Nebovid 96,8 MHz / 1 kW souřadnice WGS 84: 16 32 41 / 49 08 04. 

8-0-0 

34. RRTV/2018/685/vop: Různí provozovatelé / Souhrn podání 12/2018 rozhlas - zahájení 
řízení o přestupku 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v 
rámci své působnosti dané § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen 
zákon č. 231/2001 Sb.), v souladu s ustanovením § 78 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., 
zákona o přestupcích a řízení o nich (dále jen zákon č. 250/2016 Sb.), rozhodla zahájit s 
provozovatelem Český rozhlas, IČ 45245053, sídlem Vinohradská 12, PSČ 120 99, Praha 



2, řízení o přestupku z moci úřední pro možné porušení ustanovení § 31 odst. 3 zákona 
č. 231/2001 Sb., jehož se mohl dopustit tím, že dne 22. června v čase 9:07:27 – 9:08:29 
na programu Český rozhlas Plus odvysílal reportáž o portálu Fireflies společnosti Swiss 
Halley, přičemž neposkytl prostor k vyjádření zástupcům portálu Fireflies. 

8-0-0 

35. RRTV/2018/707/blu: RADIO UNITED BROADCASTING s. r. o./KISS/RV/podnět na 
možnou zakázanou reklamu - zahájení řízení o přestupku 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své kompetence dané 
§ 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 
468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění platných 
předpisů (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“), v souladu s ustanovením § 78 odst. 1 zákona 
č. 250/2016 Sb., zákona o přestupcích a řízeních o nich (dále jen „zákona č. 250/2016 
Sb.“) rozhodla zahájit se zadavatelem reklamy, společností LUXDATOR s.r.o., IČ: 
04852249, se sídlem č.p. 87, 370 01 Vráto (dále „obviněný“), řízení o přestupku z moci 
úřední pro možné porušení ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 40/1995 Sb., o 
regulaci reklamy, který zakazuje reklamu, která je nekalou obchodní praktikou, podle 
zvláštního právního předpisu (zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele), neboť je 
způsobilá podstatně narušit ekonomické chování spotřebitele, kterému je určena, nebo 
který je jejímu působení vystaven, ve vztahu k výrobku nebo službě, kterého se mohl 
dopustit zadáním reklamy, která byla odvysílána dne 25. června 2018 v čase 12:58:37 
hodin na programu KISS (České Budějovice 97,7 MHz) provozovatele RADIO UNITED 
BROADCASTING s.r.o. 

8-0-0 

36. RRTV/2018/933/blu: Různí provozovatelé/rozhlasové vysílání; analýza obchodních 
sdělení na potraviny, doplňky stravy, léky a na loterie a jiné podobné hry / zasedání 
17/2018 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s analýzami obchodních sdělení 
odvysílaných provozovateli PS KŘÍDLA, s.r.o. (program Rádio PETROV; Jihlava-
Bedřichov 98,0 MHz) dne 12. října 2018, Radio Contact Liberec spol. s r.o. (program 
Radio Contact Liberec; Liberec 101,4 MHz) dne 12. října 2018, Gama media s.r.o. 
(program Rock Radio; Ústí nad Labem-Stříbrníky 90,2 MHz) dne 12. října 2018, MAX 
LOYD, s.r.o. (program DANCE RADIO; Praha-Jinonice 102,9 MHz) dne 12. října 2018, 
LONDA spol. s r.o. (program Rock Zone 105,9; Praha 105,9 MHz) dne 12. října 2018, 
MEDIA BOHEMIA a.s. (program Rádio BLANÍK; Pardubice 93,9 MHz) dne 12. října 2018 
a RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o. (program Radio Spin; Praha 96,2 MHz) dne 
12. října 2018. 

8-0-0 

37. RRTV/2018/923/poj: Vysílání Českého rozhlasu před prezidentskými volbami 2018 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s analýzou vysílání Českého 
rozhlasu v období před prezidentskými volbami 2018. 

8-0-0 

38. RRTV/2018/904/jam: Vysílání FREKVENCE 1 v období před prezidentskými volbami 
2018 

-  Rada se seznámila s Analýzou objektivity a vyváženosti vybraných pořadů 
odvysílaných rádiem FREKVENCE 1 v období před prvním a druhým kolem 
prezidentských voleb v roce 2018. 

8-0-0 

-  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 Frekvence 1, a.s., IČ 49240226, sídlem Wenzigova 4/1872, 120 



00, Praha 2, o podání vysvětlení, jakým způsobem probíhal výběr pozvaných 
prezidentských kandidátů do pořadu Pressklub stanice FREKVENCE 1 v období před 
prezidentskými volbami v roce 2018, konkrétně v období čtyř týdnů před uskutečněním 
prvního kola volby, kdy byly odvysílány rozhovory pouze se čtyřmi vybranými kandidáty 
(Mirek Topolánek, Michal Horáček, Jiří Drahoš a Miloš Zeman). Rada stanovuje lhůtu k 
podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy. 

8-0-0 

39. RRTV/2018/905/jam: Vysílání Rádia Impuls v období před prezidentskými volbami 
2018 

-  Rada se seznámila s Analýzou objektivity a vyváženosti vybraných pořadů 
odvysílaných Rádiem Impuls v období před prvním a druhým kolem prezidentských voleb 
v roce 2018. 

8-0-0 

-  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 LONDA spol. s r. o., IČ 49241931, sídlem Na příkopě 859/22, 
Nové Město, 110 00, Praha 1, o podání vysvětlení, jakým způsobem probíhal výběr 
pozvaných prezidentských kandidátů do pořadu Tři impulsy na tělo stanice Rádio Impuls 
v období před druhým kolem prezidentské volby v roce 2018, kdy prostor pro vyjádření 
dostal pouze jeden z dvojice postupujících kandidátů – Jiří Drahoš. Rada stanovuje lhůtu 
k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy. 

8-0-0 

40. RRTV/2018/918/poj: Analýza pořadu Interview Plus na ČRo Plus 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s analýzou pořadu Interview Plus 
na programu Český rozhlas Plus. 

8-0-0 

41. RRTV/2018/919/hak: Radio Kroměříž, s.r.o. / Radio Kroměříž, 18. 9. 2018, 00:00 - 24:00 
hodin, analýza 

-  Rada se seznámila s analýzou programu Radio Kroměříž provozovatele Radio 
Kroměříž, s.r.o. z úterý 18. 9. 2018 od 00:00 – 24:00 hodin a shledala, že vysílání bylo v 
souladu se zákonem o rozhlasovém a televizním vysílání a v souladu s platnými 
licenčními podmínkami 

8-0-0 

42. RRTV/2018/915/blu: Rádio Kroměříž s.r.o./Rádio Kroměříž/RV/žádost o přezkum 
rozhodnutí 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) přijala ve věci podání č.j. 
RRTV/16792/2018-vra následující usnesení: 1. Rada ve věci žádosti o přezkum 
rozhodnutí sp.zn. 2015/110/zab, sp.zn. 2014/805/zab a sp.zn. 2017/236/zab rozhodla dle 
ustanovení § 43 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů, o odložení věci. 

8-0-0 

-  Rada ve věci podnětu k zahájení řízení o odnětí licencí sp.zn. 2015/110/zab, sp.zn. 
2014/805/zab a sp.zn. 2017/236/zab dle ustanovení § 42 zákona č. 500/2004 Sb., správní 
řád, neshledala důvody k zahájení řízení z moci úřední. 

8-0-0 

 



43. RRTV/2018/914/smu: FILM EUROPE s.r.o. / FESTIVAL / TV - družice / žádost o 
předchozí souhlas se změnou označení názvu programu, časového rozsahu vysílání a 
rozšíření vysílání o prostřednictvím kabelových systémů 

-  Rada podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. a), b) a d) zákona č. 231/2001 Sb. uděluje 
provozovateli FILM EUROPE s.r.o., IČ: 28922921, souhlas se změnou skutečností 
uvedených v žádosti o licenci sp. zn. 2015/984/SMU/FIL, č.j. RRTV/136/2016-SMU, ze 
dne 7. ledna 2016, spočívající ve změně označení názvu programu z FESTIVAL na 
Be2Can; rozšíření vysílání programu o kabelové systémy s územním rozsahem 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 a časového rozsahu vysílání z 22:00 – 04:00 
hod. na 00:00 – 24:00 hod., v rozsahu dle žádosti doručené dne 11. října 2018 a 
evidované pod č.j. RRTV/17779/2018-vra. 

8-0-0 

44. RRTV/2018/823/zem: Modern Production s.r.o. / TV / rtm plus / vysílače / ZPS / změny 
licencí 

-  Rada uděluje provozovateli Modern Production s.r.o., IČ 021 68 987, se sídlem 
Mrštíkova 399/2a, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec, souhlas podle § 21 odst. 1 písm. a) 
a b) zákona č. 231/2001 Sb., se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci, č.j. 
RRTV/137/2016-SMU ze dne 7. ledna 2016, a to změnou označení (názvu) programu rtm 
plus na rtm plus Liberecko a změnou územního rozsahu vysílání podle § 2 odst. 1 písm. 
y) zákona č. 231/2001 Sb., na Liberecký kraj, v souladu se stanoviskem Českého 
telekomunikačního č.j. ČTÚ-50 644/2018-613 ze dne 12. září 2018, v rozsahu dle žádosti 
doručené dne 3. září 2018, č.j. RRTV/15766/2018-vra, ve znění doplnění a upřesnění ze 
dne 10. září 2018, č.j. RRTV/16426/2018-vra. 

8-0-0 

-  Rada uděluje provozovateli Modern Production s.r.o., IČ 021 68 987, se sídlem 
Mrštíkova 399/2a, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec, souhlas podle § 21 odst. 1 písm. a) 
zákona č. 231/2001 Sb., se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci, č.j. 
RRTV/5242/2018-smu ze dne 23. ledna 2018, a to změnou označení (názvu) programu 
rtm plus na rtm plus Liberecko, v rozsahu dle žádosti doručené dne 3. září 2018, č.j. 
RRTV/15766/2018-vra, ve znění doplnění a upřesnění ze dne 10. září 2018, č.j. 
RRTV/16426/2018-vra. 

8-0-0 

-  Rada uděluje provozovateli Modern Production s.r.o., IČ 021 68 987, se sídlem 
Mrštíkova 399/2a, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec, souhlas podle § 21 odst. 1 písm. e) 
a odst. 7 zákona č. 231/2001 Sb., se změnou skutečností uvedených v žádostech o 
licence, č.j. RRTV/137/2016-SMU ze dne 7. ledna 2016, a č.j. RRTV/5242/2018-smu ze 
dne 23. ledna 2018, a to a) s převodem 34% podílu jediného společníka ve společnosti 
Modern Production s.r.o., fyzické osoby Jana Punčocháře na třetí osobu RTM plus s.r.o., 
IČ 035 08 820, a b) se změnou zakladatelské listiny společnosti Modern Production s.r.o., 
v rozsahu dle žádosti doručené dne 3. září 2018, č.j. RRTV/15766/2018-vra, ve znění 
doplnění a upřesnění ze dne 10. září 2018, č.j. RRTV/16426/2018-vra. 

8-0-0 

-  Rada bere na vědomí oznámení provozovatele Modern Production s.r.o., IČ 021 68 
987, se sídlem Mrštíkova 399/2a, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec, podle § 21 odst. 2 
zákona č. 231/2001 Sb., o změně názvu obchodní firmy Modern Production s.r.o. na 
Liberecká TV s.r.o., v rozsahu dle žádosti doručené dne 3. září 2018, č.j. 
RRTV/15766/2018-vra, ve znění doplnění a upřesnění ze dne 10. září 2018, č.j. 
RRTV/16426/2018-vra. 

8-0-0 



45. RRTV/2018/854/zem: Odštěpný závod NITRANET, s.r.o. / převzaté vysílání / družice / 
řízení o registraci / rozhodnutí 

-  Rada registruje Odštěpný závod NITRANET, s.r.o., IČ: 071 63 053, se sídlem: U hranic 
3419/12, Strašnice, 100 00 Praha 10, jehož zřizovatelem je zahraniční právnická osoba 
NITRANET, s.r.o., IČO 365 34 633, se sídlem Hornočermánská 55, 949 01 Nitra, 
Slovenská republika, jako provozovatele převzatého vysílání šířeného prostřednictvím 
družice; výčet států, na jejichž území má být vysílání zcela nebo převážně směrováno: 
Česká republika; programová nabídka – registrované programy: televizní programy – 
české: veřejnoprávní: programy České televize: ČT 1, ČT 2, ČT24, ČT sport, ČT:D, ČT 
art; licencované: NOVA, Nova Cinema, Nova Action, Nova 2, Nova Gold, Nova sport 1, 
Nova sport 2, Prima, Prima COOL, Prima love, Prima ZOOM, Prima MAX, Televize 
Barrandov, BARRANDOV KINO, Barrandov News, ŠLÁGR TV, ŠLÁGR 2, Tv NOE, O 
(Óčko), Óčko STAR, Óčko Expres, Rebel, Rebel 2 SLUŠNEJ KANÁL, Mňam TV, Mňau 
TV, Kutil, JOJ Family, JOJ Cinema, SPORT 5, CS Film, kinoSvět, WAR svět válek, LEO 
TV, Retro Music Television, Nickelodeon, VH1 European, DISNEY CHANNEL, DISNEY 
JUNIOR; televizní programy – zahraniční: Animal Planet, Arena sport1, Arena sport2, 
AXN, AXN Black, AXN White, Baby TV, Boomerang, Cartoon Network, Discovery 
Channel, Discovery Science, DoQ, Europort 1, Eurosport 2, Food Network, Fine Living, 
Fishing and Hunting, ID Investigation Discovery, Markíza international, National 
Geographic Channel, NAT GEO WILD, Nick Junior, TLC, Travel Channel; erotické: český 
LEO TV a zahraniční Dorcel TV HD a Extasy TV s časovým rozsahem vysílání 24 h denně 
budou v souladu s ustanovením § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., dostupné 
koncovému uživateli pouze na základě písemné smlouvy uzavřené s osobou starší 18-ti 
let a bude k němu poskytnuto technické opatření, které této osobě umožňuje omezit 
přístup k vysílání dětem a mladistvým, v rozsahu dle přihlášky k registraci doručené dne 
17. září 2018, č.j. RRTV/16886/2018-vra, ve znění doplnění ze dne ze dne 3. a 8. října 
2018, č.j. RRTV/17589/2018-vra a č.j. RRTV/17691/2018-vra. 

8-0-0 

46. RRTV/2018/897/zem: FLIX.TV s.r.o. / převzaté vysílání / družice / zrušení registrace 
na žádost 

-  Rada zrušuje podle § 30 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., provozovateli FLIX.TV 
s.r.o., IČ 04122933, se sídlem Rohanské nábřeží 678/23, Karlín, 186 00 Praha 8, 
registraci č.j. RRTV/4155/2015-FIA ze dne 18. listopadu 2015, k provozování převzatého 
vysílání šířeného prostřednictvím družice, na žádost provozovatele převzatého vysílání 
ze dne 3. října 2018, č.j. RRTV/17624/2018-vra, ve znění upřesnění ze dne 16. října 2018, 
č.j. RRTV/17934/2018-zem. 

8-0-0 

47. RRTV/2018/898/zem: POHRANIČÍ, stavební bytové družstvo, Mikulov / převzaté 
vysílání / kabelové systémy / zrušení registrace na žádost 

-  Rada zrušuje podle § 30 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., provozovateli 
POHRANIČÍ, stavební bytové družstvo, Mikulov, IČ 000 48 658, se sídlem Hraničářů 
1476/10, 692 01 Mikulov, registraci č.j. zem/5620/06 ze dne 1. srpna 2006, k provozování 
převzatého vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů, na žádost 
provozovatele převzatého vysílání ze dne 4. října 2018, č.j. RRTV/17637/2018-vra, ve 
znění ze dne 10. října 2018, č.j. RRTV/17782/2018-vra. 

8-0-0 

48. RRTV/2018/934/fia: JHComp s.r.o. / převzaté rozhlasové a televizní vysílání 
prostřednictvím kabelových systémů - zánik platnosti registrace  

-  Rada zrušuje provozovateli JHComp s.r.o., IČ 260 51 362, se sídlem sídliště U Nádraží 
1140, Jindřichův Hradec II, 377 01 Jindřichův Hradec, dle § 30 odst. 1, písm. d) zákona 
č. 231/2001 Sb., registraci, sp. zn.: 2012/413/FIA/JHC, č.j.: FIA/2143/2012, ze dne 12. 



června 2012, na žádost provozovatele ke dni přijetí žádosti, tj, ke dni dne 16. října 2018, 
podání evidované pod č.j.: RRTV/17899/2018-vra.  

8-0-0 

49. RRTV/2018/900/zem: Různí provozovatelé / převzaté vysílání / vysílače / změna 
programové nabídky / České Radiokomunikace a.s., Czech Digital Group, a.s., RTI cz 
s.r.o. 

-  Rada se dle § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., seznámila s oznámením 
provozovatele České Radiokomunikace a.s., IČ 247 38 875, se sídlem Skokanská 
2117/1, Břevnov, 169 00 Praha 6, o změně ostatních skutečností uvedených v přihlášce 
k registraci převzatého rozhlasového a televizního vysílání šířeného prostřednictvím 
vysílačů v systému DVB-T, DVB-T2, DAB, registrace č.j.: FIA/975/2014, spis. zn.: 
2013/736/FIA/Čes, ze dne 18. března 2014, spočívající ve změně programové nabídky, 
a to oznámení aktuální programové nabídky šířené prostřednictvím jednotlivých sítí 
elektronických komunikací: v DVB-T Regionální vysílací síti 8 (Tv NOE, 
regionalnitelevize.cz, Retro Music Television), DVB-T Regionální vysílací síti 20 
(regionalnitelevize.cz, Retro Music Television), DVB-T2 Celoplošné přechodové vysílací 
síti 12 (Óčko, ŠLÁGR TV, TV NOE), Regionální síti 1D, DAB III. pásmo (EVROPA 2, 
FREKVENCE 1, ZET, RÁDIO IMPULS, Rock Zone, Český Impuls, Rádio Dechovka, 
Radio BLANÍK, Hitrádio City) a DAB vysílací síti, L-band (Český rozhlas: Radio Wave, 
Vltava, Radiožurnál, Dvojka, Plus, Junior, D-Dur, Jazz, Regina, Region, Brno, Ostrava, 
Plzeň, Retro) ke dni 1. října 2018 v rozsahu dle žádosti ze dne 5. října 2018, č.j. 
RRTV/17685/2018-vra 

8-0-0 

-  Rada se dle § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., seznámila s oznámením 
provozovatele Czech Digital Group, a.s., IČ 258 42 609, se sídlem Praha 6 - Břevnov, 
Skokanská 2117/1, PSČ 169 00, o změně skutečností uvedených v přihlášce k registraci 
převzatého rozhlasového a televizního vysílání prostřednictvím vysílačů v systému DVB-
T, registrace č.j. FIA/645/08, spis. zn.: 2008/70/FIA/CDG, ze dne 22. ledna 2008, 
spočívající ve změně programové nabídky, a to oznámení aktuální programové nabídky 
ke dni 1. října 2018 šířené prostřednictvím jednotlivých sítí elektronických komunikací: v 
DVB-T Regionální vysílací síti 12 (Retro Music Television), DVB-T Celoplošné vysílací 
síti 3 (Óčko a ŠLÁGR TV), v rozsahu dle žádosti ze dne 4. října 2018, č.j. 
RRTV/17686/2018-vra 

8-0-0 

-  Rada se dle § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., seznámila s oznámením 
provozovatele RTI cz s.r.o., IČ 252 24 905, se sídlem Zikmunda Wintra 1282/21, Jižní 
Předměstí, 301 00 Plzeň, o změně skutečností uvedených v přihlášce k registraci 
převzatého vysílání prostřednictvím vysílačů v systému T – DAB v pásmu III. a L - bandu, 
registrace č.j. FIA/4132/2011, spis. zn.: 2011/941/FIA/RTI, ze dne 13. prosince 2011, 
spočívající ve změně programové nabídky, a to rozšíření o český televizní program 
Hobby TV, v rozsahu dle žádosti doručené dne 11. října 2018, č.j. RRTV/17816/2018-vra  

8-0-0 

50. RRTV/2018/932/smp: Různí provozovatelé; Přehled doručených oznámení 

-  Rada se seznámila se 6 oznámeními. 

8-0-0 

-  Rada se seznámila s oznámením provozovatele RADIO UNITED BROADCASTING 
s.r.o., IČ: 29131901, doručeným Radě dne 5. 10. 2018 pod č.j. RRTV/17683/2018-vra 
spočívajícím v zahájení vysílání programu KISS na níže uvedených kmitočtech během 
července, srpna a září 2018: • Bruntál město 89,9 MHz / 200 W, souřadnice WGS 84: 17 
28 14 / 49 59 55; • Havlíčkův Brod 101,3 MHz / 200 W, souřadnice WGS 84: 15 34 06 / 
49 38 04; • Cheb Špitálský vrch 93,6 MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 12 21 31 / 50 05 
12; • Louny 107,0 MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 13 47 41 / 50 23 04; • Most 2 105,1 



MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 13 39 08 / 50 29 32; • Náchod 2 107,1 MHz / 100 W, 
souřadnice WGS 84: 16 10 28 / 50 25 27; • Pelhřimov 101, 2 MHz / 100 W, souřadnice 
WGS 84: 15 12 33 / 49 25 46; • Rumburk 92,4 MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 14 32 
47 / 50 56 45; • Trutnov 2 89,4 MHz / 200 W, souřadnice WGS 84: 15 49 / 50 31 16.  

8-0-0 

51. RRTV/2017/1037/koz: Sdělení RRTV k zákonu č. 14/2017 Sb., o střetu zájmů, v 
souvislosti s komunálními a senátními volbami 2018 

-  Rada souhlasí s odesláním sdělení provozovatelům ve věci zákona č. 14/2017 Sb., o 
střetu zájmů, v souvislosti s komunálními a senátními volbami 2018 

8-0-0 

52. 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. 

8-0-0 

53. RRTV/2018/935/dut: Zpráva ze služební cesty - ERGA 

-  Rada bere na vědomí zprávu z jednání pracovní skupiny ERGA - Contact Network. 

8-0-0 

ověřovatel:  

P. Bartoš 


