
Zápis z 22. zasedání, konaného dne 6. 12. 2016  

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

 

1. Schválení programu 22. zasedání 

-  Rada schvaluje program ve znění projednaných změn. 

11-0-0 

2. 2015/1026/zab: Veřejné slyšení v řízení o udělení licence k provozování rozhlasového 
vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Tábor 
107,8 MHz / 100 W - od 13:30 hod. 

-  Rada na veřejném slyšení v řízení o udělení licence k provozování rozhlasového 
vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Tábor 
107,8 MHz / 100 W projednala se žadatelem otázky týkající programové skladby 
navrhované účastníkem licenčního řízení. 

10-0-0 

3. 2016/206/zab: Veřejné slyšení v řízení o udělení licence k provozování rozhlasového 
vysílání prostřednictvím vysílačů se soubory technických parametrů Jihlava centrum 
98,5 MHz / 100 W a Třebíč komín 97,6 MHz / 100 W - od 13.40 hodin 

-  Rada na veřejném slyšení v řízení o udělení licence k provozování rozhlasového 
vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Třebíč 
komín 97,6 MHz / 100 W a Jihlava centrum 98,5 MHz / 100 W projednala se žadatelem 
otázky týkající se jeho programové skladby. 

10-0-0 

4. 2016/926/RUD/FTV: FTV Prima, spol. s r.o.; Prima/Očima Josefa Klímy/13.9.2016/od 
21:30 hodin - neúplné a účelové informace - DOKAZOVÁNÍ OD 14:00 hodin 

-  Rada v rámci správního řízení sp.zn. 2016/926/RUD/FTV provedla důkaz zhlédnutím 
záznamu pořadu Očima Josefa Klímy, respektive reportáže pojednávající o případech 
odebírání dětí do ústavní péče při sporech rodičů o jejich péči, odvysílané dne 13. září 
2016 od 21.30 hodin na programu Prima. 

9-1-0 

5. 2016/815/RUD/Dig: Digital Broadcasting s.r.o.; Rebel/IQ Kvíz/6.7.2016 od 09:15 hodin 
+ 22.7.2016 od 23:45 hodin - nekalá obchodní praktika - DOKAZOVÁNÍ OD 14:15 hodin 

-  Rada v rámci správního řízení sp.zn. 2016/815/RUD/Dig provedla důkaz zhlédnutím 
záznamu teleshoppingového bloku „IQ kvíz“ odvysílaného dne 6. července 2016 od 09:15 
hodin a dne 22. července 2016 od 23:45 hodin na programu Rebel.  

10-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své kompetence dané 
§ 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 
468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění platných 
předpisů (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“), v souladu s ustanovením § 46 zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) rozhodla zahájit se 
zadavatelem reklamy, společností ABC TV s.r.o., IČ 01617184, se sídlem Poděbradská 
777/9, Vysočany, 190 00 Praha 9, správní řízení z moci úřední pro možné porušení § 2 
odst. 1 písm. b) zákona č. 40/1995 Sb., kterého se mohl dopustit zadáním 



reklamy/teleshoppingového bloku „IQ kvíz“, zařazeného dne 6. července 2016 od 9:15 
hodin a dne 22. července od 23:45 hodin do vysílání programu Rebel, neboť tento 
teleshopping může být nekalou obchodní praktikou podle zvláštního právního předpisu, 
tj. podle ustanovení § 4 odst. 3 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (dále jen 
zákon č. 634/1992 Sb.), respektive dle ustanovení § 5 odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb. 
Součástí teleshoppingu, fungujícího na principu interaktivní soutěže, byl úkol, v rámci 
kterého měli diváci vyřešit zobrazenou číselnou úlohu. V obou uvedených pořadech byla 
odvysílána zcela totožná soutěž se zcela totožným zadáním, přičemž údajně správné 
řešení bylo ovšem v obou případech rozdílné: 238, resp. 252. Přitom číslo 252 bylo v 
rámci prvně uvedeného pořadu vysloveno jedním telefonujícím soutěžícím, ale 
moderátorkou označeno jako chybné. Protože tato matematická úloha nemůže mít dvě 
různá řešení, a navíc v prvním případě byla odmítnuta odpověď ve druhém případě 
prezentovaná jako správná, je zjevné, že minimálně v jednom případě byla účastníkům 
hry, tedy spotřebitelům, čerpajícím tuto službu ve formě zábavy, poskytnuta nepravdivá 
informace. Teleshopping tedy obsahoval nepravdivou, respektive věcně nesprávnou 
informaci, která mohla vést spotřebitele k obchodnímu rozhodnutí, které by jinak neučinil, 
tedy k rozhodnutí zavolat na uvedené telefonní číslo za zvýšenou sazbu, aby sdělil 
odpověď, kterou považuje dle objektivních měřítek za správnou, přestože vzhledem k 
zavádějící odpovědi, která byla na závěr teleshoppingového bloku označena jako 
správná, neměl šanci na výhru.  

10-0-0 

6. 2016/976/BLU/MED: MEDIA BOHEMIA a.s./ Fajn Rádio Life - žádost o změnu 
skutečností uvedených v žádosti o licenci – změna názvu programu a licenčních 
podmínek – udělení souhlasu 

-  Rada uděluje provozovateli MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 26765586, se sídlem 
Koperníkova 794/6, PSČ 120 00 Praha, souhlas se změnou skutečností uvedených v 
žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu Fajn Rádio Life (licence 
č.j. Ru/130/98) podle § 21 odst. 1 písm. a) a d) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve 
změně názvu programu na nový název Fajn radio a ve změně licenčních podmínek, neboť 
tyto změny by nevedly k neudělení licence na základě veřejného slyšení. Aktuální a platné 
znění licenčních podmínek tvoří přílohu tohoto rozhodnutí. 

12-0-0 

7. 2016/977/BLU/MED: MEDIA BOHEMIA a.s./ Fajn North Music - žádost o změnu 
skutečností uvedených v žádosti o licenci – změna licenčních podmínek – udělení 
souhlasu 

-  Rada uděluje provozovateli MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 26765586, se sídlem 
Koperníkova 794/6, PSČ 120 00 Praha, souhlas se změnou skutečností uvedených v 
žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu Fajn North Music (licence 
č.j. Ru/102/01) podle § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně 
licenčních podmínek, neboť tyto změny by nevedly k neudělení licence na základě 
veřejného slyšení. Aktuální a platné znění licenčních podmínek tvoří přílohu tohoto 
rozhodnutí. 

12-0-0 

8. 2016/751/zab/MED: MEDIA BOHEMIA a.s. / Rock Radio - žádost o změnu skutečností 
uvedených v žádosti o licenci – změna souboru technických parametrů spočívající ve 
změně stanoviště kmitočtu Ústí nad Labem Stříbrníky 99,3 MHz / 100 W - udělení 
souhlasu 

-  Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21 odst. 
3 zákona č. 231/2001 Sb. přijala ve věci žádosti provozovatele MEDIA BOHEMIA a.s., 
IČ: 26765586, se sídlem Koperníkova 794/6, 12000 Praha o změně skutečností 
uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu Rock Radio 
(licence sp. zn.: 2016/39/zab), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru 
technických parametrů spočívající ve změně stanoviště kmitočtu Ústí nad Labem 



Stříbrníky 99,3 MHz / 100 W, toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli MEDIA 
BOHEMIA a.s., IČ: 26765586, se sídlem Koperníkova 794/6, 12000 Praha souhlas ke 
změně skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání 
prostřednictvím vysílačů programu Rock Radio (licence sp. zn.: 2016/39/zab), a to o 
změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve 
změně stanoviště kmitočtu Ústí nad Labem Stříbrníky 99,3 MHz / 100 W na souřadnice 
WGS 84: 14 02 17 / 50 40 46. 

11-0-0 

9. 2016/678/SPM/AZ : AZ Rádio, s.r.o. / Hitrádio City; udělení transformační licence k 
licenci č. j. Ru/116/04 - opravné rozhodnutí 

-  Rada vydala dle ustanovení § 70 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, opravné 
rozhodnutí ve věci udělení transformační licence sp. zn. 2016/678/SPM/AZ, č.j. 
2942/2016-SPM ze dne 20. září 2016 tak, že výrok rozhodnutí správně zní: Rada uděluje 
společnosti AZ Rádio, s.r.o. se sídlem Koperníkova 794/6, 120 00 Praha 2, IČ: 25325418, 
transformační licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů podle 
článku II zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., pro program 
Hitrádio City (licence č.j. Ru/116/04) se souborem technických parametrů Brno Hády 99,0 
MHz / 1 kW a Znojmo 102,7 MHz / 0,1 kW na dobu do 10. října 2025 

12-0-0 

-  Rada podle ustanovení § 70 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, opravuje písemné 
vyhotovení rozhodnutí Rady sp. zn. 2016/678/SPM/AZ, č.j. 2942/2016-SPM ze dne 20. 
září 2016 tak, že v části Územní rozsah vysílání se soubor technických parametrů vysílání 
„Brno Hády 99,0 MHz / 100 W“ nahrazuje správným souborem technických parametrů 
„Brno Hády 99,0 MHz / 1 kW; Znojmo 102,7 MHz / 0,1 kW“ 

11-0-0 

10. 2016/1027/zab: vyhlášení licenčního řízení se souborem technických parametrů 
Břeclav město 97,4 MHz / 100 W 

-  Rada vyhlašuje licenční řízení k provozování rozhlasového vysílání šířeného 
prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Břeclav město 97,4 MHz / 
100 W, souřadnice WGS 84: 16 53 18 / 48 45 22 se lhůtou pro doručení žádostí do 19. 
ledna 2017. 

11-0-0 

11. 2016/1051/POT/Růz: Různí provozovatelé; Souhrn podání  

-  Rada se seznámila s obecnou stížností (č. j. 8323/2016) posluchače na zpravodajství 
programu ČRo 1 – Radiožurnál (1); se stížností (č. j. 8511/2016) posluchačky na vysílání 
programu ČRo Rádio junior (2) 

12-0-0 

12. 2016/1046/BLU/Růz: Různí provozovatelé/rozhlasové vysílání; analýza obchodních 
sdělení na potraviny, doplňky stravy, léky a na loterie a jiné podobné hry / zasedání 
22/2016 

-  Rada se seznámila s analýzami obchodních sdělení odvysílaných provozovateli 
EVROPA 2, spol. s r.o. (program EVROPA 2; Zlín 95,5 MHz) dne 24. listopadu 2016, 
MEDIA BOHEMIA a.s. (program City 93.7 FM; Praha 93,7 MHz) dne 24. listopadu 2016, 
JUKE BOX, spol. s r .o. (program RADIO ČAS-FM, Ostrava 92,8 FM) dne 24. listopadu 
2016, MEDIA BOHEMIA a.s. (program Hitrádio Orion; Jeseník 88,1 MHz) dne 24. 
listopadu 2016, RADIO UNITED BROADCASTING s. r. o. (program Radio BEAT; Plzeň 
107,3 MHz) dne 24. listopadu 2016, RADIO UNITED BROADCASTING s. r. o. (program 
SIGNÁL RÁDIO; Mladá Boleslav 105,7 MHz) dne 24. listopadu 2016. 

12-0-0 

 



13. 2016/1059/hak/NON: NONSTOP s. r. o.; RÁDIO KROKODÝL, úterý 1.11. 2017, 00:00 - 
24:00 hodin, analýza 

-  Rada se seznámila s analýzou programu RÁDIO KROKODÝL, provozovatele 
NONSTOP, s.r.o. z úterý 1. 11. 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  

12-0-0 

14. 2016/933/BLU/Růz: O2 E-kasa - podnět na možnou klamavou reklamu dle § 2, odst. 
1 písm. b) zákona č. 40/ 1995 Sb., o regulaci reklamy 

-  Rada se seznámila s podnětem na možné klamavé reklamy na produkt O2 E-kasa, 
které byly odvysílány v případě reklamy č. 1 dne 11. října 2016 v 9:19:59 hodin na 
programu EVROPA 2 (Praha 88,2 MHz / 5 kW), v případě reklamy č. 2 dne 10. října 2016 
v 15:17:32 hodin na programu EVROPA 2 (Liberec 88,1 MHz / 1 kW) a v případě reklamy 
č. 3 dne 5. října 2016 v čase 07:53:39 hodin na programu EVROPA 2 (České Budějovice 
90,5 MHz / 1,58 kW). 

12-0-0 

-  Rada vyžádá od provozovatele vysílání, společnosti EVROPA 2 spol. s r. o. IČ: 158 91 
283, se sídlem Wenzigova 4/1872, 120 00 Praha 2, informace o zadavateli reklam na 
produkt O2 E-kasa, které byly odvysílány v případě reklamy č. 1 dne 11. října 2016 v 
9:19:59 hodin na programu EVROPA 2 (Praha 88,2 MHz / 5 kW), v případě reklamy č. 2 
dne 10. října 2016 v 15:17:32 hodin na programu EVROPA 2 (Liberec 88,1 MHz / 1 kW) 
a v případě reklamy č. 3 dne 5. října 2016 v čase 07:53:39 hodin na programu EVROPA 
2 (České Budějovice 90,5 MHz / 1,58 kW). 

12-0-0 

15. 2016/1045/STR/JOE: Český telekomunikační úřad; Informace o vydání krátkodobého 
oprávnění k využívání rádiových kmitočtů rozhlasové služby  

-  Rada se seznámila s informací (č.j. 8322/2016) Českého telekomunikačního úřadu o 
vydání krátkodobého oprávnění k využívání rádiových kmitočtů rozhlasové služby na 
provoz VKV vysílačů. 

12-0-0 

16. 2016/981/zem/HBO: HBO Europe s.r.o./HBO; televizní vysílání šířené 
prostřednictvím zvláštních přenosových systémů (program určený pro Polsko) - změna 
licenčních podmínek - předchozí souhlas 

-  Rada uděluje provozovateli HBO Europe s.r.o., IČ 614 66 786, se sídlem Praha 7, 
Jankovcova 1037/49, PSČ 170 00, souhlas dle § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 
Sb., se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci, č.j. zem/3985/2011, spis. zn.: 
2011/1006/zem/HBO, ze dne 13. prosince 2011, k provozování televizního vysílání 
programu HBO šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových systémů, spočívající ve 
změně licenčních podmínek v rozsahu dle žádosti ze dne 26. října 2016, doručené pod 
č.j. RRTV/7800/2016-P, ve znění upřesnění ze dne 10. listopadu 2016, č.j. 
RRTV/8231/2016-P.  

12-0-0 

17. 2016/983/zem/HBO: HBO Europe s.r.o./HBO; televizní vysílání šířené 
prostřednictvím zvláštních přenosových systémů (program určený pro Bulharsko, 
Chorvatsko, Slovinsko, Srbsko, Černou Horu, Bosnu a Hercegovinu a Makedonii) - 
změna licenčních podmínek - předchozí souhlas 

-  Rada uděluje provozovateli HBO Europe s.r.o., IČ 614 66 786, se sídlem Praha 7, 
Jankovcova 1037/49, PSČ 170 00, souhlas dle § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 
Sb., se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci, č.j. sve/3995/2011, spis. zn.: 
2011/1014/sve/HBO, ze dne 13. prosince 2011, k provozování televizního vysílání 
programu HBO šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových systémů, spočívající ve 



změně licenčních podmínek v rozsahu dle žádosti ze dne 26. října 2016, doručené pod 
č.j. RRTV/7803/2016-P, ve znění upřesnění ze dne 10. a 23. listopadu 2016, č.j. 
RRTV/8230/2016-P a RRTV/8505/2016-P.  

12-0-0 

18. 2016/984/zem/HBO: HBO Europe s.r.o./HBO; televizní vysílání šířené 
prostřednictvím zvláštních přenosových systémů(program pro Rumunsko a Moldávii) - 
změna licenčních podmínek - předchozí souhlas 

-  Rada uděluje provozovateli HBO Europe s.r.o., IČ 614 66 786, se sídlem Praha 7, 
Jankovcova 1037/49, PSČ 170 00, souhlas dle § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 
Sb., se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci, č.j. sve/3989/2011, spis. zn.: 
2011/1015/sve/HBO, ze dne 13. prosince 2011, k provozování televizního vysílání 
programu HBO šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových systémů, spočívající ve 
změně licenčních podmínek v rozsahu dle žádosti ze dne 26. října 2016, doručené pod 
č.j. RRTV/7801/2016-P, ve znění upřesnění ze dne 10. a 23. listopadu 2016, č.j. 
RRTV/8230/2016-P a RRTV/8505/2016-P.  

12-0-0 

19. 2016/1025/zem/HBO: HBO Europe s.r.o./CINEMAX; televizní vysílání šířené 
prostřednictvím kabelových systémů a družice - změna licenčních podmínek (ukončení 
vysílání prostřednictvím družice) - předchozí souhlas 

-  Rada uděluje provozovateli HBO Europe s.r.o., IČ 614 66 786, se sídlem Praha 7, 
Jankovcova 1037/49, PSČ 170 00, souhlas podle § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 
231/2001 Sb., se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci, č.j. zem/2076/08, 
spis. zn. 2008/227/zem/HBO, ze dne 26. března 2008, k provozování televizního vysílání 
programu CINEMAX šířeného prostřednictvím kabelových systémů a družice, spočívající 
ve změně licenčních podmínek, a to ukončení vysílání programu CINEMAX 
prostřednictvím družice ke dni 31. prosince 2016, v rozsahu dle žádosti ze dne 13. 
listopadu 2016, č.j. RRTV/8298/2016-P. 

12-0-0 

20. 2016/1026/zem/HBO: HBO Europe s.r.o./CINEMAX 2; televizní vysílání šířené 
prostřednictvím kabelových systémů a družice - změna licenčních podmínek (ukončení 
vysílání prostřednictvím družice) - předchozí souhlas 

-  Rada uděluje provozovateli HBO Europe s.r.o., IČ 614 66 786, se sídlem Praha 7, 
Jankovcova 1037/49, PSČ 170 00, souhlas podle § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 
231/2001 Sb., se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci, č.j. zem/2077/08, 
spis. zn. 2008/226/zem/HBO, ze dne 26. března 2008, k provozování televizního vysílání 
programu CINEMAX 2 šířeného prostřednictvím kabelových systémů a družice, 
spočívající ve změně licenčních podmínek, a to ukončení vysílání programu CINEMAX 2 
prostřednictvím družice ke dni 31. prosince 2016, v rozsahu dle žádosti ze dne 13. 
listopadu 2016, č.j. RRTV/8297/2016-P. 

12-0-0 

21. 2016/969/FIA/HBO: HBO Europe s.r.o./ HBO (určený pro Českou republiku a 
Slovensko) - televizní vysílání prostřednictvím zvláštních přenosových systémů – 
změna licenčních a dalších programových podmínek – předchozí souhlas  

-  Rada uděluje provozovateli HBO Europe s.r.o., IČ 614 66 786, se sídlem Praha 7, 
Jankovcova 1037/49, PSČ 170 00, souhlas dle § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 
Sb., se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci programu HBO prostřednictvím 
zvláštních přenosových systémů, sp. zn.: 2011/1008/FIA/HBO, č.j.: FIA/4105/2011, ve 
znění pozdějších změn, ze dne 13. prosince 2011, spočívající ve změně licenčních a 
dalších programových podmínek (programové skladby) v rozsahu žádosti, č.j.: 
RRTV/7804/2016-P, ze dne 26. října 2016 ve znění upřesnění ze dne 10. listopadu 2016, 
č.j.: RRTV/8233/2016-P.  

12-0-0 



22. 2016/970/FIA/HBO: HBO Europe s.r.o./ HBO (určený pro Maďarsko) - televizní 
vysílání prostřednictvím zvláštních přenosových systémů – změna licenčních a dalších 
programových podmínek – předchozí souhlas  

-  Rada uděluje provozovateli HBO Europe s.r.o., IČ 614 66 786, se sídlem Praha 7, 
Jankovcova 1037/49, PSČ 170 00, souhlas dle § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 
Sb., se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci programu HBO prostřednictvím 
zvláštních přenosových systémů, sp. zn.: 2011/1009/FIA/HBO, č.j.: FIA/4098/2011, ze 
dne 13. prosince 2011, spočívající: 1) v rozšíření výčtů států, na jejichž území má být 
vysílání programu zcela nebo převážně směřováno, o Slovensko; 2) ve změně licenčních 
a dalších programových podmínek (programové skladby) v rozsahu žádosti, č.j.: 
RRTV/7802/2016-P, ze dne 26. října 2016 ve znění upřesnění ze dne 10. listopadu 2016, 
č.j.: RRTV/8234/2016-P.  

12-0-0 

23. 2016/1019/FIA/HBO: HBO Netherlands Channels s.r.o. / HBO Netherlands - televizní 
vysílání prostřednictvím zvláštních přenosových systémů – zánik platnosti licence, 
ukončení vysílání – oznámení  

-  Rada bere na vědomí, že provozovateli HBO Netherlands Channels s.r.o., IČ: 242 02 
461, se sídlem Praha 7 - Holešovice, Jankovcova 1037/49, PSČ 17000, zanikne dne 31. 
prosince 2016, dle § 24, písm. f) zákona č. 231/2001 Sb., licence k provozování 
televizního vysílání programu HBO Netherlands, šířeného prostřednictvím zvláštních 
přenosových systémů, udělená rozhodnutím, sp. zn.: 2011/1045/FIA/HBO, č.j.: 
FIA/4108/2011, ze dne 13. prosince 2011, dle žádosti ze dne 11. listopadu 2016, č.j.: 
RRTV/8299/2016-P. O této skutečnosti Rada dle § 154 a násl., zákona č. 500/2004 Sb., 
vydává osvědčení.  

12-0-0 

-  Rada bere na vědomí oznámení provozovatele HBO Netherlands Channels s.r.o., IČ: 
242 02 461, se sídlem Praha 7 - Holešovice, Jankovcova 1037/49, PSČ 17000, podle § 
32 odst. 1 písm. s) zákona č. 231/2001 Sb., o ukončení vysílání televizního programu 
HBO Netherlands, licence sp. zn.: 2011/1045/FIA/HBO, č.j.: FIA/4108/2011, ze dne 13. 
prosince 2011, šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových systémů, ke dni 31. 
prosince 2016, dle žádosti ze dne 11. listopadu 2016, č.j.: RRTV/8299/2016-P.  

11-0-0 

24. 2016/1020/FIA/HBO: HBO Netherlands Channels s.r.o. / HBO 2 Netherlands - televizní 
vysílání prostřednictvím zvláštních přenosových systémů – zánik platnosti licence, 
ukončení vysílání – oznámení  

-  Rada bere na vědomí, že provozovateli HBO Netherlands Channels s.r.o., IČ: 242 02 
461, se sídlem Praha 7 - Holešovice, Jankovcova 1037/49, PSČ 17000, zanikne dne 31. 
prosince 2016, dle § 24, písm. f) zákona č. 231/2001 Sb., licence k provozování 
televizního vysílání programu HBO 2 Netherlands, šířeného prostřednictvím zvláštních 
přenosových systémů, udělená rozhodnutím, sp. zn.: 2011/1044/zem/HBN, č.j.: 
zem/3977/2011, ze dne 13. prosince 2011, dle žádosti ze dne 11. listopadu 2016, č.j.: 
RRTV/8299/2016-P. O této skutečnosti Rada dle § 154 a násl., zákona č. 500/2004 Sb., 
vydává osvědčení.  

12-0-0 

-  Rada bere na vědomí oznámení provozovatele HBO Netherlands Channels s.r.o., IČ: 
242 02 461, se sídlem Praha 7 - Holešovice, Jankovcova 1037/49, PSČ 17000, podle § 
32 odst. 1 písm. s) zákona č. 231/2001 Sb., o ukončení vysílání televizního programu 
HBO 2 Netherlands, licence sp. zn.: 2011/1044/zem/HBN, č.j.: zem/3977/2011, ze dne 
13. prosince 2011, šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových systémů, ke dni 31. 
prosince 2016, dle žádosti ze dne 11. listopadu 2016, č.j.: RRTV/8299/2016-P.  

12-0-0 



25. 2016/1021/FIA/HBO: HBO Netherlands Channels s.r.o. / HBO 3 Netherlands - televizní 
vysílání prostřednictvím zvláštních přenosových systémů – zánik platnosti licence, 
ukončení vysílání – oznámení  

-  Rada bere na vědomí, že provozovateli HBO Netherlands Channels s.r.o., IČ: 242 02 
461, se sídlem Praha 7 - Holešovice, Jankovcova 1037/49, PSČ 17000, zanikne dne 31. 
prosince 2016, dle § 24, písm. f) zákona č. 231/2001 Sb., licence k provozování 
televizního vysílání programu HBO 3 Netherlands, šířeného prostřednictvím zvláštních 
přenosových systémů, udělená rozhodnutím, sp. zn.: 2011/1046/sve/HBO, č.j.: 
sve/3983/2011, ze dne 13. prosince 2011, dle žádosti ze dne 11. listopadu 2016, č.j.: 
RRTV/8299/2016-P. O této skutečnosti Rada dle § 154 a násl., zákona č. 500/2004 Sb., 
vydává osvědčení.  

12-0-0 

-  Rada bere na vědomí oznámení provozovatele HBO Netherlands Channels s.r.o., IČ: 
242 02 461, se sídlem Praha 7 - Holešovice, Jankovcova 1037/49, PSČ 17000, podle § 
32 odst. 1 písm. s) zákona č. 231/2001 Sb., o ukončení vysílání televizního programu 
HBO 3 Netherlands, licence sp. zn.: 2011/1046/sve/HBO, č.j.: sve/3983/2011, ze dne 13. 
prosince 2011, šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových systémů, ke dni 31. 
prosince 2016, dle žádosti ze dne 11. listopadu 2016, č.j.: RRTV/8299/2016-P.  

11-0-0 

26. 2016/1001/KOZ/Mag: Magical roof s.r.o. - TV / družice / JOJ Family - žádost o 
stanovisko - timeshift channel 

-  Rada se seznámila s žádostí společnosti Magical roof s.r.o. o stanovisko k možnosti 
poskytování tzv. timeshift channel a schvaluje návrh odpovědi 

12-0-0 

27. 2016/1029/SMP/Růz: Různí provozovatelé; Přehled doručených oznámení 

-  Rada se seznámila se 4 oznámeními. 

11-0-0 

28. 2016/1044/TIC/PRA: PRAHA TV s.r.o.; Analýza vysílání programu PRAHA TV před 
volbami do zastupitelstev krajů a Senátu Parlamentu ČR v roce 2016, v období od 12. 
září do 7. října 2016 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s analýzou vysílání programu 
PRAHA TV provozovatele PRAHA TV s.r.o. před volbami do zastupitelstev krajů a Senátu 
PČR v roce 2016, v období od 12. září do 7. října 2016. 

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 PRAHA TV s.r.o., IČ 25830937, sídlem 
Vinohradská 1597/174, Praha, PSČ 130 00, o podání vysvětlení, na základě jakých kritérií 
byli v období před volbami do Senátu Parlamentu ČR, konkrétně od 12. září od 7. října 
2016, na programu PRAHA TV vybíráni hosté vystupující v pořadu Host dne, kteří se 
ucházeli o post senátora. Do vysílání bylo v souvislosti s volbami zařazeno celkem 16 
různých vydání pořadu, premiérově odvysílaných ve dnech 12. – 14. září 2016, které 
obsahovaly rozhovory pouze s některými z kandidujících v senátních volebních obvodech 
19, 22 a 25, čímž mohlo dojít ke zvýhodnění těchto osob oproti kandidátům, kteří prostor 
v rámci předvolebního vysílání pořadu nedostali. Rada stanovuje lhůtu k podání 
vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy. 

11-0-0 

 



29. 2016/1031/BUR/HBO: HBO Europe s.r.o.; analýza/kontinuální/HBO 3 (určený pro CZ, 
SK, HU)/29.9.2016/12:00–24:00  

-  Rada se seznámila s analýzou programu HBO 3 (určeného pro CZ, SK, HU) 
provozovatele HBO Europe, s.r.o., IČ 61 466 786, ze dne 19. září 2016 v čase 12:00–
24:00 hodin. 

12-0-0 

30. 2016/1032/BUR/HBO: HBO Europe s.r.o.; analýza/kontinuální/HBO 3 (maďarská 
mutace)/29.9.2016/12:00–24:00 

-  Rada se seznámila s analýzou programu HBO 3 (maďarská mutace) provozovatele 
HBO Europe, s.r.o., IČ 61 466 786, ze dne 19. září 2016 v čase 12:00–24:00 hodin. 

12-0-0 

31. 2016/1033/vis/Jih: Jihočeská telekomunikační s.r.o.; Monitoring vysílání před 
krajskými volbami a volbami do Senátu - Třeboňská lázeňská televize 

-  Rada se seznámila s monitoringem vysílání programu Třeboňská lázeňská televize 
provozovatele Jihočeská telekomunikační s.r.o. v období 12. září-7. října 2016. 

12-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané 
ustanovením § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a 
televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném 
znění, v souladu s ustanovením § 46 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném 
znění, rozhodla zahájit s provozovatelem Jihočeská telekomunikační s.r.o., IČ 24311243, 
se sídlem sídliště Vajgar 585, Jindřichův Hradec III, 377 01 Jindřichův Hradec, správní 
řízení z moci úřední pro možné porušení licenčních programových podmínek programu 
Třeboňská lázeňská televize vyplývajících z rozhodnutí Rady č.j. FIA/3373/2013 ze dne 
30. července 2013, ve znění pozdějších změn, podle kterých se mají ve vysílání střídat 
dvě smyčky o stopáži 60 minut, zatímco v období 12. září-7. října 2016 byl vysílán stále 
jediný neměnný programový blok tvořený pěti archivními audiovizuálními záznamy dění 
v Třeboni bez komentáře, datovanými 12. května-10. prosince 2015, bez aktualizace v 
průběhu celého čtyřtýdenního období 12. září-7. října 2016, zatímco podle programových 
podmínek licence má program Třeboňská lázeňská televize obsahovat „Aktuální denní 
zpravodajství“ obsahující minimálně jednu aktuální reportáž z daného dne; dále má 
obsahovat „Hlavní zpravodajský pořad“ se sběrem témat z celého týdne, premiérou v 
pondělí v 18:00 hodin a reprízou každou sudou hodinu; dále má obsahovat pořad „Sport“ 
s komentovanými i nekomentovanými záznamy celých sportovních utkání, s premiérou 
minimálně 1x týdně (s možností náhrady záznamy divadelních představení nebo 
vystoupeními ochotnických souborů, které působí ve městě a okolí); dále má obsahovat 
pořad „Diskuse a besedy“ s nezkrácenými rozhovory nebo besedami vztahujícími se k 
aktuálním tématům a dění ve městě s premiérou 1x týdně; dále má obsahovat pořad 
„Představujeme vám“ věnovaný činnosti jednotlivých organizací, zájmových spolků a 
sportovních klubů fungujících ve městě, případně věnovaný zajímavým lidem, místům, 
stavbám, s premiérou 1x za 14 dní; a dále má obsahovat „Videotext“ – textové informace 
doplněné fotografiemi ve smyčkách s hudebním podkresem, obsahující zpravodajství, 
kulturní pozvánky, informace ze sportu, informace o programu kina. 

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 Jihočeská telekomunikační s.r.o., 
IČ 24311243, se sídlem sídliště Vajgar 585, Jindřichův Hradec III, 377 01 Jindřichův 
Hradec, o podání vysvětlení, jakým způsobem umožňuje divákům programu Třeboňská 
lázeňská televize - nikoliv divákům jiného programu prostřednictvím jemu věnované 



internetové stránky www.jhtv.cz - k údajům a informacím povinně zveřejňovaným podle § 
32 odst. 7 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a 
o změně dalších zákonů, v platném znění. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 
dní ode dne doručení této výzvy. 

12-0-0 

32. 2016/929/KRO/Růz: Různí provozovatelé; Screening srpen 2016 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila se zprávou o kontrole televizního 
vysílání prostřednictvím screeningu za období srpen 2016, která pokrývala úseky 
následujících programů v těchto dnech a v těchto časech: CET 21 spol.s r.o./ Nova sport 
2 – 8. srpna 2016 00:00:00–23:59:00 hod., 11. srpna 2016 08:00:00–23:59:00 hod., 12. 
srpna 2016 00:00:00–23:59:00 hod., 22. srpna 2016 00:00:00–23:59:00 hod.; Česká 
televize / ČT sport – 6. srpna 2016 00:00:00–23:59:00 hod., 7. srpna 2016 00:00:00–
23:59:00 hod., 10. srpna 2016 00:00:00–23:59:00 hod., 13. srpna 2016 00:00:00–
23:59:00 hod., 14. srpna 2016 00:00:00–23:59:00 hod., 15. srpna 2016 00:00:00–
23:59:00 hod., 17. srpna 2016 00:00:00–23:59:00 hod., 19. srpna 2016 00:00:00–
23:59:00 hod.; Česká televize / ČT2 – 7. srpna 2016 00:00:00–23:59:00 hod., 9. srpna 
2016 00:00:00–23:59:00 hod., 11. srpna 2016 00:00:00–23:59:00 hod., 13. srpna 2016 
00:00:00–23:59:00 hod., 15. srpna 2016 00:00:00–23:59:00 hod., 17. srpna 2016 
00:00:00–23:59:00 hod., 19. srpna 2016 00:00:00–23:59:00 hod., 21. srpna 2016 
00:00:00–23:59:00 hod. 

12-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané 
ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 
231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele Česká televize, sídlem Kavčí 
hory, 14070 Praha 4, IČ 00027383, na porušení ustanovení § 53a odst. 3 zákona č. 
231/2001, tedy povinnost provozovatele pořady obsahující umístění produktu na začátku, 
na konci a v případě přerušení reklamou nebo teleshoppingovými šoty rovněž po tomto 
přerušení v zřetelně označit jako pořady obsahující umístění produktu, kterého se dopustil 
tím, že vydání pořadu Olympijský park Lipno vysílaná dne 6. srpna 2016 od 11.55 hod., 
7. srpna 2016 od 12.00 hod., 10. srpna 2016 od 11.30 hod., 13. srpna 2016 od 12.30 
hod., 14. srpna 2016 od 12.30 hod., 15. srpna 2016 od 12.00 hod., 17. srpna 2016 od 
12.00 hod. a 19. srpna 2016 od 11.00 hod. na programu ČT sport byla označena jako 
pořad obsahující umístění produktu pouze na svém začátku, na jeho konci tato informace 
absentovala. Rada stanovuje provozovateli lhůtu k nápravě 7 dnů ode dne doručení 
tohoto upozornění. 

12-0-0 

33. 2016/1016/HLI/Růz: Různí provozovatelé; Systematický monitoring hlasitosti 
obchodních sdělení na programech SLUŠNEJ KANÁL a Jihočeská televize („JTV“), ze 
dne 15. října 2016, 20:00 – 21:00 hodin  

-  Rada se seznámila s výsledky systematického monitoringu hlasitosti obchodních 
sdělení na programu SLUŠNEJ KANÁL provozovatele Fajn Rock Media, s.r.o. a 
programu Jihočeská televize („JTV“) provozovatele JTV a.s., ze dne 15. října 2016, 20:00 
- 21:00 hodin. 

12-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") coby ústřední správní úřad v 
rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1 - 3 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.), upozorňuje provozovatele 
televizního vysílání Fajn Rock Media, s.r.o., IČ: 24176214, se sídlem Praha 10, 
Hradešínská 1825/36, PSČ 10100, na porušení § 49 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., 
podle něhož hladina hlasitosti vysílání reklamy, teleshoppingu a označení sponzora musí 



být v souladu s technickou specifikací danou vyhláškou č. 122/2013 Sb., podle jejíhož § 
2 odst. 2 písm. a) hladina hlasitosti vysílání reklamy, teleshoppingu a označení sponzora 
musí odpovídat normované úrovni -23 LUFS s tolerancí +/- 1,0 LU, neboť provozovatel 
dne 15. října 2016 na programu SLUŠNEJ KANÁL v časovém rozmezí 20:00 – 21:00 
hodin odvysílal blok reklamních spotů zařazený do vysílání od 20:22:52 hodin o hladině 
hlasitosti -24,6 LUFS a blok reklamních spotů zařazený do vysílání od 20:43:01 hodin o 
hladině hlasitosti -25,5 LUFS. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení 
tohoto upozornění.  

12-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") v rámci své kompetence 
dané ustanovením § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb. o provozování rozhlasového 
a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v 
platném znění, v souladu s ustanovením § 46 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v 
platném znění, rozhodla zahájit s provozovatelem JTV a.s., IČ: 25156527, se sídlem 
Křižíkova 1696, České Budějovice 6, 370 01 České Budějovice, správní řízení z moci 
úřední pro možné porušení § 49 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., podle něhož hladina 
vysílání reklamy, teleshoppingu a označení sponzora musí být v souladu s technickou 
specifikací danou vyhláškou č. 122/2013 Sb., podle jejíhož § 2 odst. 2 písm. a) hladina 
hlasitosti vysílání reklamy, teleshoppingu a označení sponzora musí odpovídat 
normované úrovni – 23,0 LUFS s tolerancí +/- 1,0 LU, neboť provozovatel dne 15. října 
2016 na programu Jihočeská televize („JTV“) v časovém rozmezí 20:00 – 21:00 hodin 
odvysílal blok reklamních spotů zařazený do vysílání od 20:07:15 hodin o hladině 
hlasitosti -18,4 LUFS, blok reklamních spotů zařazený do vysílání od 20:16:26 hodin o 
hladině hlasitosti -19,8 LUFS, reklamní spot zařazený do vysílání od 20:28:12 hodin o 
hladině hlasitosti -18,9 LUFS a blok reklamních spotů zařazený do vysílání od 20:46:26 
hodin o hladině hlasitosti -19,8 LUFS. Tedy čtyři bloky obchodních sdělení/samostatné 
obchodní sdělení, jejichž hladiny hlasitosti nebyly normovány na hodnotu – 23,0 LUFS s 
tolerancí +/- 1 LU. 

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 JTV a.s., IČ: 25156527, se 
sídlem Křižíkova 1696, České Budějovice 6, 370 01 České Budějovice, na porušení 
ustanovení § 53 odst. 5 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že na programu 
Jihočeská televize („JTV“) dne 15. října 2016 v časech 20:27:05 hodin a 20:27:55 hodin 
odvysílal označení sponzora programu „Peří Mareš“. Sdělení bylo odvysíláno 
bezprostředně před začátkem a po konci pořadu/relace „Počasí“, což zákon neumožňuje. 
Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení upozornění. 

11-0-0 

34. 2016/1009/HLI/Růz: Různí provozovatelé; Analýza obchodních sdělení - červenec 
2016 

-  Rada se seznámila s výsledky analýzy obchodních sdělení za měsíc červenec 2016. 

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.“), v souladu s ustanovením § 46 zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) rozhodla zahájit se 
zadavatelem reklamy, společností Broncast s.r.o., IČ: 02747812, se sídlem Kaprova 
42/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, správní řízení pro možné porušení § 5d odst. 2 
zákona č. 40/1995 Sb., dle čl. 7 odst. 3 a 4 písm. a) Nařízení EP a Rady (EU) č. 
1169/2011, kterým se stanoví, že informace o potravině nesmějí připisovat jakékoli 



potravině vlastnosti umožňující zabránit určité lidské nemoci, zmírnit ji nebo ji vyléčit, ani 
na tyto vlastnosti odkazovat, včetně související reklamy, a to odvysíláním reklamy 
Enzycol DNA dne 1. července 2016 v čase 10:25:04 hodin na programu Televize 
Barrandov, neboť je v názvu přípravku homonymicky odkazováno na onemocnění dnou 
a zároveň jsou v obchodním sdělení uvedeny účinky přípravku proti projevům, které se 
projevují při tomto onemocnění, konkrétně zvýšené hladině kyseliny močové v krvi a 
kloubním obtížím. 

11-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své kompetence dané 
§ 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 
468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění platných 
předpisů (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“), v souladu s ustanovením § 46 zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) rozhodla zahájit se 
zadavatelem reklamy, společností Simply You Pharmaceuticals a.s., IČ: 25385381, 
Roháčova 188/37, Žižkov, 130 00 Praha 3, správní řízení pro možné porušení § 5d odst. 
2 zákona č. 40/1995 Sb., dle čl. 7 odst. 3 a 4 písm. a) Nařízení EP a Rady (EU) č. 
1169/2011, kterým se stanoví, že informace o potravině nesmějí připisovat jakékoli 
potravině vlastnosti umožňující zabránit určité lidské nemoci, zmírnit ji nebo ji vyléčit, ani 
na tyto vlastnosti odkazovat, včetně související reklamy, a to odvysíláním reklamy 
Enzycol DNA dne 1. července 2016 v čase 10:25:04 hodin na programu Televize 
Barrandov, neboť je v názvu přípravku homonymicky odkazováno na onemocnění dnou 
a zároveň jsou v obchodním sdělení uvedeny účinky přípravku proti projevům, které se 
projevují při tomto onemocnění, konkrétně zvýšené hladině kyseliny močové v krvi a 
kloubním obtížím. 

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.“), v souladu s ustanovením § 46 zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) rozhodla zahájit se 
zadavatelem reklamy, Organizační složkou SWISS PHARMACEUTICAL INVESTMENT 
LLC, IČ: 29016827, se sídlem Praha 3 - Žižkov, Kubelíkova 1224/42, PSČ 13000, správní 
řízení pro možné porušení § 5d odst. 2 zákona č. 40/1995 Sb., dle čl. 7 odst. 3 a 4 písm. 
a) Nařízení EP a Rady (EU) č. 1169/2011, kterým se stanoví, že informace o potravině 
nesmějí připisovat jakékoli potravině vlastnosti umožňující zabránit určité lidské nemoci, 
zmírnit ji nebo ji vyléčit, ani na tyto vlastnosti odkazovat, včetně související reklamy, a to 
odvysíláním reklamy Enzycol DNA dne 1. července 2016 v čase 10:25:04 hodin na 
programu Televize Barrandov, neboť je v názvu přípravku homonymicky odkazováno na 
onemocnění dnou a zároveň jsou v obchodním sdělení uvedeny účinky přípravku proti 
projevům, které se projevují při tomto onemocnění, konkrétně zvýšené hladině kyseliny 
močové v krvi a kloubním obtížím.  

12-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své kompetence dané 
§ 7 písm. a) a § 1 odst. 10 zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění 
zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění 
platných předpisů (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“), v souladu s ustanovením § 46 zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) rozhodla zahájit se 
zadavatelem reklamy, společností Simply You Pharmaceuticals a.s., IČ: 25385381, 
Roháčova 188/37, Žižkov, 130 00 Praha 3, správní řízení pro možné porušení § 5d odst. 
2 zákona č. 40/1995 Sb., dle čl. 7 odst. 3 a 4 písm. a) Nařízení EP a Rady (EU) č. 
1169/2011, kterým se stanoví, že informace o potravině nesmějí připisovat jakékoli 
potravině vlastnosti umožňující zabránit určité lidské nemoci, zmírnit ji nebo ji vyléčit, ani 
na tyto vlastnosti odkazovat, včetně související reklamy, a to odvysíláním označení 



sponzora/reklamy Enzycol DNA dne 12. července 2016 od 18:52:11 hodin na programu 
NOVA, neboť je v názvu přípravku homonymicky odkazováno na onemocnění dnou a 
zároveň jsou v obchodním sdělení uvedeny účinky přípravku proti projevům, které se 
projevují při tomto onemocnění, konkrétně zvýšené hladině kyseliny močové v krvi a 
kloubním obtížím. 

12-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své kompetence dané 
§ 7 písm. a) a § 1 odst. 10 zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění 
zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění 
platných předpisů (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“), v souladu s ustanovením § 46 zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) rozhodla zahájit se 
zadavatelem reklamy, Organizační složkou SWISS PHARMACEUTICAL INVESTMENT 
LLC, IČ: 29016827, se sídlem Praha 3 - Žižkov, Kubelíkova 1224/42, PSČ 13000, správní 
řízení pro možné porušení § 5d odst. 2 zákona č. 40/1995 Sb., dle čl. 7 odst. 3 a 4 písm. 
a) Nařízení EP a Rady (EU) č. 1169/2011, kterým se stanoví, že informace o potravině 
nesmějí připisovat jakékoli potravině vlastnosti umožňující zabránit určité lidské nemoci, 
zmírnit ji nebo ji vyléčit, ani na tyto vlastnosti odkazovat, včetně související reklamy, a to 
odvysíláním označení sponzora/reklamy Enzycol DNA dne 12. července 2016 od 
18:52:11 hodin na programu NOVA, neboť je v názvu přípravku homonymicky 
odkazováno na onemocnění dnou a zároveň jsou v obchodním sdělení uvedeny účinky 
přípravku proti projevům, které se projevují při tomto onemocnění, konkrétně zvýšené 
hladině kyseliny močové v krvi a kloubním obtížím. 

12-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své kompetence dané 
§ 7 písm. a) a § 1 odst. 10 zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění 
zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění 
platných předpisů (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“), v souladu s ustanovením § 46 zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) rozhodla zahájit se 
zpracovatelem reklamy, společností MOTÝL MEDIA s.r.o., IČ: 26867583, se sídlem 
Valašské Meziříčí, Žerotínova 720/16, PSČ 75701 správní řízení pro možné porušení § 
5d odst. 2 zákona č. 40/1995 Sb., dle čl. 7 odst. 3 a 4 písm. a) Nařízení EP a Rady (EU) 
č. 1169/2011, kterým se stanoví, že informace o potravině nesmějí připisovat jakékoli 
potravině vlastnosti umožňující zabránit určité lidské nemoci, zmírnit ji nebo ji vyléčit, ani 
na tyto vlastnosti odkazovat, včetně související reklamy, a to odvysíláním označení 
sponzora/reklamy Enzycol DNA dne 12. července 2016 od 18:52:11 hodin na programu 
NOVA, neboť je v názvu přípravku homonymicky odkazováno na onemocnění dnou a 
zároveň jsou v obchodním sdělení uvedeny účinky přípravku proti projevům, které se 
projevují při tomto onemocnění, konkrétně zvýšené hladině kyseliny močové v krvi a 
kloubním obtížím. 

12-0-0 

-  Rada postupuje SZPI k posouzení produkt/nápoj "ZENONADE", který je propagován v 
rámci reklamního spotu odvysílaného dne 4. července 2016 v čase 7:21:55 hodin na 
programu Prima. 

12-0-0 

-  Rada postupuje ČOI informaci o produktu „Click & Care“, který byl prezentován v rámci 
obchodního sdělení odvysílaného dne 1. července 2016 v čase 9:26:20 hodin na 
programu Televize Barrandov. 

12-0-0 

35. 2016/1043/CHU/Růz: Různí provozovatelé; Souhrn podání AO 22/2016 (40 podnětů) 

-  Rada se seznámila s následujícími podáními k obsahu televizních programů 
doručenými v období 15. listopadu až 28. listopadu 2016: CET 21 spol. s r.o. / Nova - 
nepatřičné zdůrazňování umístěného produktu v pořadu Snídaně s Novou; CET 21 spol. 



s r. o. / Nova - nepatřičné zdůrazňování umístěného produktu v pořadu Ordinace v růžové 
zahradě 2; FTV Prima, spol. s r.o. / Prima COOL - reklama Arginmax před 22. hodinou; 
Barrandov Televizní Studio a.s. / Televize Barrandov – vulgarismy v pořadu Nebezpečné 
vztahy; Seznam.cz, a.s. / Seznam Zprávy - neobjektivita pořadu Šťastné pondělí; FTV 
Prima, spol. s r.o. / Prima COOL - hlasitost reklam; CET 21 spol. s r. o. / Nova - Dva a půl 
chlapa - ohrožení dětí; DONEAL, s.r.o. / JOJ Cinema - Angelika- ohrožení dětí; FTV 
Prima, spol. s r.o. / Prima - reportáž Tomášek musí j otci, když nechce; Česká televize / 
různé programy - stížnost na zpravodajství týkající se ukrajinské krize; Česká televize / 
ČT1 a ČT24 - reportáž Sporný zásah policistů; FTV Prima, spol. s r.o. / Prima - upoutávka 
Krvavý písek - ohrožení dětí; Česká televize / ČT1 a ČT24 - otázky Václava Moravce - 
neobjektivita; GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ / Finanční správa (etržby) - reklama 
EET; Mindok s.r.o. / Krycí jména; AMC Networks Central Europe s.r.o. / AMC CHANNEL 
CENTRAL AND EASTERN EUROPE - pouze zvuková stopa; Česká televize / 
nespecifikovaný program - zákaz zveřejňování průzkumů veřejného mínění; FTV Prima, 
spol. s r.o. / Prima MAX - Hodinový manžel - neoznačené umístění produktu; Magical roof 
s.r.o./ JOJ Family - nepřítomnost loga; AMC Networks Central Europe s.r.o. / AMC 
CHANNEL CENTRAL AND EASTERN EUROPE - posunutý zvuk; Česká televize / 
nespecifikovaný program - výhrady k vysílání; Walmark, a. s. / Urinal MEDICAL; Česká 
televize / ČT2 - Výchova k válce; Česká televize / ČT24 - pořad 90’; Česká televize / ČT24 
- crawl týkající se úmrtí Fidela Castra; vyjádření nespokojenosti s odpovědí Rady; reakce 
zapsaného spolku Cannabis is The Cure; Česká televize/Přenos z lyžařského závodu 49. 
ČEZ Jizerská 50 . 

12-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané 
ustanovením § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a 
televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném 
znění, v souladu s ustanovením § 46 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném 
znění, rozhodla zahájit s provozovatelem CET 21 spol. s r.o., IČ: 45800456, se sídlem 
Kříženeckého nám. 1078/5, Praha 5, PSČ 152 00, správní řízení z moci úřední pro možné 
porušení ustanovení § 53a odst. 2 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl 
dopustit odvysíláním pořadu Snídaně s Novou, dne 21. října 2016 od 05:55 hodin na 
programu NOVA, neboť tento pořad nepatřičně zdůrazňoval umístěný produkt, resp. 
produkty obchodního domu KIKA nábytek (např. postele, skříně, matrace, jídelní stoly, 
sedací soupravy, kuchyně, ložní prádlo, vánoční dekorace), které byly prezentovány 
prostřednictvím rozhovorů se zástupci a zaměstnanci tohoto obchodního domu v těchto 
vysílacích časech: 6:14:39–6:20:28, 6:24:56–6:29:39, 6:51:51–7:00:08, 7:15:21–7:20:43, 
7:23:51–7:29:51, 7:43:12–7:50:20, 8:14:11–8:19:58, 8:22:32–8:25:52 hodin. Třebaže v 
rozhovorech bylo hovořeno i o aktuálních trendech týkajících se oblasti nábytku a 
dekorací, tedy o informacích zdánlivě nekomerčních, tyto trendy byly prezentovány na 
jednotlivých produktech obchodního domu KIKA nábytek, čímž docházelo k 
nepatřičnému zdůrazňování konkrétních produktů ve vysílání. Verbální prezentace 
produktů byly nadto silně podporovány vizuální složkou, která propagované produkty 
zachycovala. Současně s verbální a vizuální prezentací produktů docházelo opakovaně 
i k přímému vyzdvihování kvalit prezentovaných produktů, a to jak ze strany jednotlivých 
hostů (zástupců obchodního domu KIKA), tak ze strany redakce pořadu. 

12-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané 
ustanovením § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a 
televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném 
znění, v souladu s ustanovením § 46 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném 
znění, rozhodla zahájit s provozovatelem CET 21 spol. s r.o., IČ: 45800456, se sídlem 
Kříženeckého nám. 1078/5, Praha 5, PSČ 152 00, správní řízení z moci úřední pro možné 
porušení ustanovení § 53a odst. 2 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl 
dopustit odvysíláním pořadu Ordinace v růžové zahradě 2 dne 15. listopadu 2016 od 



20:20 hodin na programu Nova, neboť tento pořad nepatřičně zdůrazňoval umístěný 
produkt Innogy (scéna v čase 00:46:58- 00:47:46 od začátku pořadu), který byl 
neopodstatněně zmiňován nad rámec dějového kontextu s cílem na produkt upozornit a 
vzbudit divákův zájem o produkt a zdůrazňován obrazovými prostředky (detail vyúčtování 
bez zjevného dramaturgicko-režijního opodstatnění). 

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 FTV Prima, spol. s r.o., IČ 
48115908, sídlem Na žertvách 132/24, Praha, PSČ 180 00, na porušení ustanovení § 49 
odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., jehož se dopustil odvysíláním reklamy na 
doplněk stravy Arginmax dne 17. listopadu 2016 od 21:25:40 hodin na programu Prima 
COOL. Daný doplněk stravy je nabízen jako zlepšující erekci a sexuální výkonnost. Rada 
stanovuje lhůtu k nápravě 7 dnů od doručení upozornění. 

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 Barrandov Televizní Studio 
a.s., IČ 41693311, sídlem Kříženeckého náměstí 322/5, Praha, PSČ 15200, na porušení 
ustanovení § 32 odst. 1 písm. j) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil odvysíláním 
pořadu Nebezpečné vztahy dne 19. listopadu 2016 od 15:10 hodin na programu Televize 
Barrandov, jenž obsahoval vulgarismy a nadávky hajzl (různé tvary slova v časech 
00:20:38, 00:21:49, 00:46:46, 00:51:38 od začátku pořadu) a prdel (různé tvary slova v 
čase 00:21:09, 00:50:34, 00:54:14 od začátku pořadu). Rada stanovuje lhůtu k nápravě 
7 dnů od doručení upozornění. 

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 Magical roof s.r.o., IČ 
4899784, se sídlem Pobřežní 297/14, Praha, PSČ 186 00, na porušení ustanovení § 32 
odst. 1 písm. n) zákona č. 231/2001 Sb., jelikož dne 6. listopadu 2016 neuvedl v časovém 
úseku od 20:32 hodin do 23:59 hodin na programu JOJ Family označení televizního 
programu (logo). Výhrada se netýká částí vysílání, na něž se vztahuje výjimka z uvedené 
povinnosti, tedy úseků vysílání, v nichž byla zařazena reklama. Rada stanovuje lhůtu k 
nápravě 7 dnů od doručení upozornění. 

12-0-0 

36. 2016/742/had/Sal: Salutem Pharma s.r.o.; Salutem Pharma s.r.o./ ŚLÁGR 
TV/31.3.2016/18:50:26 hodin/„GELACTIV Proteo – Enzyme Q“/absence textu doplněk 
stravy- po vyjádření 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada), jakožto ústřední správní úřad 
v rámci své kompetence dané ustanovením § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci 
reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a 
televizního vysílání, ve znění platných předpisů (dále jen zákon č. 40/1995 Sb.), podle § 
8a odst. 2 písm. d) a § 8a odst. 6 písm. b) téhož zákona a dle § 67 odst. 1 zákona č. 
500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen zákon č. 500/2004 Sb.), vydala 
dne 6. prosince 2016 toto rozhodnutí: Rada dle ustanovení § 8a odst. 2 písm. d) a § 8a 
odst. 6 písm. b) zákona č. 40/1995 Sb., ukládá zadavateli reklamy, společností Salutem 
Pharma s.r.o., IČ: 03844013, se sídlem Nádražní 1088, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, 
pokutu ve výši 5 000,- Kč za porušení ustanovení § 5d odst. 3 zákona č. 40/1995 Sb., 



kterého se dopustil zadáním reklamy s motivem „GELACTIV Proteo – Enzyme Q“, 
premiérově vysílané dne 31. března 2016 v čase 18:50:26 hodin na programu ŠLÁGR 
TV, neboť v uvedeném obchodním sdělení absentoval povinný text "doplněk stravy". V 
souladu s ustanovením § 79 odst. 5 správního řádu a § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb. uložila 
Rada účastníku řízení povinnost uhradit paušální částku nákladů správního řízení ve výši 
1 000,- Kč (slovy jedentisíckorun) na účet č. 3711-19223001/0710, variabilní symbol 
2016742. Náhrada nákladů je splatná do pěti pracovních dnů ode dne doručení tohoto 
rozhodnutí. Pokuta je splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí na 
účet 3754-19223001/0710, variabilní symbol 2016742 

11-0-0 

37. 2016/924/RUD/Mag: Magical roof s.r.o.; JOJ Family/označování pořadů symbolem 
"P" - VYSVĚTLENÍ 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele vysílání Magical roof s.r.o., 
IČ 4899784, sídlem v Praze, Pobřežní 297/14, PSČ 18600, dle jakého klíče označuje 
pořady zařazené do vysílání programu JOJ Family na začátku, na konci a v případě 
přerušení reklamou symbolem P ve čtverci, uvedeným v pravém dolním rohu obrazovky. 

12-0-0 

38. 2016/689/PIM/DWP: DWP s.r.o.; TV REGIO/ informace o RRTV/ po vysvětlení 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele DWP s.r.o., IČ: 27608883, 
se sídlem U libeňského pivovaru 2442/6, Praha, PSČ: 180 00, jakým způsobem ve dnech 
24. – 25. dubna 2016 umožňoval divákům programů TV REGIO - Bzenec, TV REGIO - 
Klobouky u Brna, TV REGIO - Ořech, TV REGIO - Ostrožská Nová Ves a TV REGIO – 
Pečky snadný, přímý a trvalý přístup k informaci o tom, že orgánem dohledu nad 
provozováním televizního vysílání je Rada, jak je jeho povinností dle § 32 odst. 7 písm. 
c) zákona č. 231/2001 Sb. 

11-0-0 

39. 2016/881/RUD/LPN: LPN s.r.o.; ŠLÁGR TV/LPN vozíky/17.5.2016/10:26:57 hodin - 
VYSVĚTLENÍ 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením zadavatele obchodního sdělení, 
společnosti LPN s.r.o., IČ: 29128641, sídlem Plzeňská 1270/97, Košíře, 150 00 Praha 5, 
k obchodnímu sdělení/reklamnímu spotu „LPN vozíky“, které bylo premiérově odvysíláno 
dne 17. května 2016 v čase 10:26:57 hodin na programu ŠLÁGR TV, respektive s 
vysvětlením, zda se obsažená tvrzení „Na chodníku je skútr považovaný za vozík pro 
hendikepované, na silnici za jízdní kolo“ a „k jejich řízení přitom nepotřebujete žádné 
řidičské oprávnění“ (doplněno obrazovou informací v podobě „NEPOTŘEBUJETE 
ŘIDIČÁK!!!“) vztahují na všech "více než čtyřicet" nabízených různých typů skútrů. 

12-0-0 

40. 2016/693/PIM/Bar: Barrandov Televizní Studio a.s.; Televize 
Barrandov/5.6.2016/Naše zprávy/ Bioplynová stanice všem navzdory - zdroje/žádost o 
opakované prošetření 

-  Rada se seznámila s žádostí oznamovatele EURO - EKOSERVIS a.s., IČO: 63998866, 
se sídlem Kubelíkova 1224/42, Žižkov, 130 00 Praha, zast. Mgr. Gabrielou Doudovou, 
advokátkou PPS advokáti s.r.o., se sídlem Velké náměstí 135/19, Hradec Králové. PSČ 
500 03, o přehodnocení věci a opakované posouzení reportáže s názvem Bioplynová 
stanice všem navzdory, odvysílané v rámci pořadu Naše zprávy dne 5. 6. 2016 od 18.30 
hod. na programu Televize Barrandov. 

12-0-0 

 

 



41. 2016/1018/vhu/FTV: FTV Prima, spol. s r.o.; Žádost o stanovisko RRTV ve věci 
objektivity a vyváženosti v televizním vysílání 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s žádostí provozovatele FTV 
Prima, spol. s r.o. o vydání stanoviska dle § 5 písm. z) zákona č. 231/2001 Sb. 

12-0-0 

-  Rada schválila znění dopisu provozovateli FTV Prima, spol. s r.o. 

12-0-0 

42. 2016/1042/BUR/růz: různí; Mediální gramotnost ohrožených skupin (senioři, etnické 
a národnostní menšiny) - studie Focus 

-  Rada se seznámila se studií Mediální gramotnost ohrožených skupin (senioři, etnické 
a národnostní menšiny). 

12-0-0 

43. 2016/1054/chr/BEA: BEA centrum Olomouc s.r.o.; zápis/BEA campus channel 

-  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 BEA 
centrum Olomouc s.r.o., ze dne 19. října 2016, doručeného Radě dne 21. listopadu 2016, 
toto potvrzení: BEA centrum Olomouc s.r.o., a.s., IČ: 034 93 172, se sídlem v Olomouci, 
tř. Kosmonautů 1288/1, PSČ 779 00, byl dne 6. prosince 2016 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 2016 pod 
názvem BEA campus channel, umístěná na internetové adrese 
http://www.beacampuschannel.cz/ . 

12-0-0 

44. 2016/860/chr/Str: Strakonická televize, s.r.o.; Analýzy obsahu služby Strakonická 
televize/ informace o RRTV/ po vysvětlení 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením poskytovatele audiovizuální mediální 
služby na vyžádání Strakonická televize, umístěné na internetové adrese 
www.tv.strakonice.eu, Strakonická televize, s. r. o., IČ 26076357, se sídlem Strakonice, 
Mírová 831, PSČ 38601, o podání vysvětlení, jakým způsobem plní povinnost dle § 6 
odst. 1 písm. c) zákona č. 132/2010 Sb., tj. povinnost umožnit příjemcům služby snadný, 
přímý a trvalý přístup k informaci o tom, že orgánem dohledu nad poskytováním 
audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání je Rada. 

12-0-0 

45. 2016/794/KRO/Alz: Alza.cz a.s.; Analýza služby Alza Media/ přístup dětí a 
mladistvých/ po vysvětlení 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením poskytovatele Alza.cz a.s., IČ 27082440, 
sídlo Jateční 1530/33, Praha, PSČ 170 00, jakým způsobem zajišťuje, aby pořady 
umístěné na audiovizuální službě na vyžádání Alza Media, jejichž obsah může vážně 
narušit fyzický, psychický či mravní vývoj dětí a mladistvých tím, že obsahují hrubé 
samoúčelné násilí nebo pornografii, byly dostupné pouze tak, aby děti a mladiství neměli 
běžně možnost jejich obsah vidět nebo slyšet, jak definuje § 6 odst. 3 zákona č. 132/2010 
Sb., resp. jakým způsobem je zjišťováno, zda je zákazník zpoplatněné služby zletilý, či 
nikoli. 

12-0-0 

46. 2016/871/PIM/Ham: Hamri Plus s.r.o.; TVkurzy.cz/ chybějící IČ a info o RRTV/ po 
vysvětlení 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením poskytovatele Hamri Plus s.r.o., IČ: 
03599523, se sídlem Polní 411, 739 61 Třinec, jakým způsobem plní povinnosti plynoucí 



z § 6 odst. 1 písm. a, c) zákona č. 132/2010 Sb., konkrétně, jakým způsobem umožňuje 
příjemcům služby TVkurzy.cz, umístěné na internetové adrese www.tvkurzy.cz, přístup 
ke svému identifikačnímu číslu a dále k informaci o tom, že orgánem dohledu nad 
poskytováním audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání je Rada. 

11-0-0 

47. 2016/1035/chr/HBO: HBO Netherlands Channels s.r.o.; ukončení poskytování služeb 
HBO GO Netherlands a HBO Netherlands On Demand 

-  Rada bere na vědomí ukončení poskytování služeb HBO GO Netherlands a HBO 
Netherlands On Demands poskytovatele HBO Netherlands Channels s.r.o., IČ 24202461, 
se sídlem v Praze 7, Jankovcova 1037/49, PSČ 170 00. 

12-0-0 

48. 2016/852/dol/RAD: Rada pro rozhlasové a televizní vysílání; Změny ve vysílání v III. 
Q 2016 

-  Rada se seznámila s přehledem změn v rozhlasovém a televizním vysílání za třetí 
čtvrtletí roku 2016. 

11-0-0 

49. 2016/1068/KOD/Rad: 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. 

12-0-0 

50. 2016/1063/ZAH/Nes: Nespecifikován .; CeBIT 2017 

-  RRTV schvaluje účast na konferenci CEBIT: Mencl, Kasalová, Burketová, Bezouška, 
Zvěřinová, Poledníček 

12-0-0 

ověřovatel:  

P. Bartoš 


