ze 3. zasedání Rady,
konaného dne
22. 2. 2022

Jedn. identifikátor 462989-RRTV

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") na svém 3. zasedání
projednala 59 bodů programu. Vyhodnotila 69 stížností diváků a posluchačů, vydala 26
upozornění na porušení zákona, rozhodla o zahájení jednoho řízení o přestupku.
Na 3. zasedání proběhlo jedno veřejné slyšení v řízení o udělení licence k provozování
rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů se souborem technických
parametrů Pardubice Polabiny 94,5 MHz / 100 W.
Rada schválila vyhodnocení priorit stanovených pro rok 2021
Podrobnější informace naleznete v přepisech usnesení Rady:
ROZHLASOVÉ VYSÍLÁNÍ
- Rada na veřejném slyšení v řízení o udělení licence k provozování rozhlasového
vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Pardubice
Polabiny 94,5 MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 15 45 26 / 50 02 46 projednala se žadateli
otázky týkající se programové skladby navrhované účastníky licenčního řízení.
- Rada se seznámila s předběžnou koordinací spočívající ve stanovení počtu obyvatel
ČR pokrytých signálem a územním rozsahem vysílání před změnou a po změně stanoviště
kmitočtu Olomouc Slavonín 2 92,0 MHz / 50 W na Olomouc Slavonín 2 92,0 MHz / 50 W,
souřadnice WGS 84: 17 14 04 / 49 34 39, žadatele HAMCO, s.r.o., IČ: 47668962, se sídlem
Blažejské náměstí 97/7, 779 00 Olomouc, program Radio Metropole (licence sp. zn.:
RRTV/2020/183/zab) a souhlasí s dokončením předmětné koordinace.
- Rada v souladu s ustanovením § 5 písm. b), § 21 odst. 1 písm. a) a § 21 odst. 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.“), a ustanovením § 67 a násl.
zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen „zákon č. 500/2004
Sb.“), vydala toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli MEDIA BOHEMIA, a.s., IČ:
267 65 586, se sídlem Bělehradská 299/132, PSČ 120 00 Praha, souhlas se změnou
skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu
Hitrádio Dragon (licence Ru/170/99 ze dne 23.6.1999) podle ustanovení § 21 odst. 1 písm.
a) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně názvu programu na nový název Hitrádio
FM Plus, neboť tato změna by nevedla k neudělení licence na základě veřejného slyšení.
- Rada v souladu s ustanovením § 5 písm. b), § 21 odst. 1 písm. a) a d), § 21 odst. 3 a
§ 21 odst. 10 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání
a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), a
ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále
jen „zákon č. 500/2004 Sb.“), vydala toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli MEDIA
BOHEMIA, a.s., IČ: 267 65 586, se sídlem Bělehradská 299/132, PSČ 120 00 Praha,
souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového
vysílání programu Hitrádio Magic (licence sp. zn. RRTV/2015/118/zab, č.j.

RRTV/2673/2015-SPM ze dne 21.7.2015) podle ustanovení § 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 tato změna by nevedla k neudělení licence na
základě veřejného slyšení. Aktuální a platné znění licenčních podmínek tvoří nedílnou
přílohu tohoto rozhodnutí.
- Rada v souladu s ustanovením § 5 písm. b), § 21 odst. 1 písm. a) a d), § 21 odst. 3 a
§ 21 odst. 10 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání
a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), a
ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále
jen „zákon č. 500/2004 Sb.“), vydala toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli MEDIA
BOHEMIA, a.s., IČ: 267 65 586, se sídlem Bělehradská 299/132, PSČ 120 00 Praha,
souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového
vysílání programu Hitrádio Magic (licence sp. zn. RRTV/2015/118/zab, č.j.
RRTV/2673/2015-SPM ze dne 21.7.2015) podle ustanovení § 21 odst. 10 zákona
č. 231/2001 Sb., spočívající v ukončení přejímáním programu Rock Radio (licence sp. zn.
2013/676/zab z 22.7.2014), včetně identifikace přejímaného programu.
- Rada vyhlašuje licenční řízení k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím
vysílačů se souborem technických parametrů Ostrava město 99,5 MHz / 50 W, souřadnice
WGS84: 18 16 34 / 49 49 41 se lhůtou pro doručení žádostí do 23. března 2022.
- Rada bere na vědomí, že provozovateli Rádio Samson spol. s r.o., IČ: 280 10 957, se
sídlem Podbabská 1112/13, PSČ 160 00 Praha 6, zanikla ke dni 31. prosince 2021, na
základě podání č.j. RRTV/15868/2021-vra doručeného Radě dne 29. prosince 2021 (ve
znění doplnění č.j. RRTV/585/2022-vra doručeného Radě dne 11. ledna 2022), licence k
provozování rozhlasového vysílání programu Rádio Západ (sp. zn. RRTV/2018/425/zab,
č.j. RRTV/8124/2019-blu ze dne 4.6.2019) a licence k provozování rozhlasového vysílání
programu Rádio Západ (sp. zn. RRTV/2020/877/zab, č.j. RRTV/4394/2021- zab ze dne
23.3.2021) šířených prostřednictvím vysílačů. O této skutečnosti vydává Rada osvědčení
dle § 154 a násl. zákona č. 500/2004 Sb.
- Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb.,
o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších změn (dále jen
„zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 12 odst. 10 písm. c) zákona
č. 231/2001 Sb. vydala toto rozhodnutí: Rada odmítá žádost provozovatele HAMCO s.r.o.,
IČ: 476 68 962, se sídlem Blažejské náměstí 97/7, PSČ 779 00 Olomouc, o prodloužení
lhůty k zahájení rozhlasového vysílání programu Radio Metropole šířeného
prostřednictvím vysílačů na základě rozhodnutí Rady sp.zn. 2020/183/zab ze dne
13. dubna 2021, neboť tato zákonná lhůta nemůže být rozhodnutím Rady prodloužena.
- Rada se seznámila s analýzami obchodních sdělení odvysílaných provozovateli MEDIA
BOHEMIA a.s. (program Hitrádio Faktor; České Budějovice 104,3 MHz) dne 9. února
2022, RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o. (program Country MORAVA; Brno 96,8
MHz) dne 9. února 2022, JUKE BOX, spol. s r. o. (program Radio Čas Rock; Ostrava
město 99,9 MHz) dne 9. února 2022, NONSTOP s.r.o. (program RÁDIO JIHLAVA; JihlavaHosov 101,1 MHz) dne 9. února 2022, LONDA spol. s r.o. (program Rock Zone 105,9;
Praha 105,9 MHz) dne 9. února 2022, MEDIA BOHEMIA a.s. (program Rock Radio; Ústí
nad Labem-Stříbrníky 90,2 MHz) dne 9. února 2022 a RADIO UNITED BROADCASTING
s.r.o. (program Radio Spin; Praha 96,2 MHz) dne 9. února 2022.
- Rada se seznámila s analýzou programu KISS provozovatele RADIO UNITED
BROADCASTING, s.r.o. z pondělí 10. 1. 2022 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.
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- Rada se seznámila s oznámením provozovatele RADIO PROGLAS s.r.o., IČ:
49435001, doručeným Radě dne 1. února 2022 pod č.j. RRTV/2038/2022-vra,
spočívajícím ve výlukách vysílání programu Radio Proglas za měsíc leden 2022 dle
uvedeného přehledu. Rada se seznámila s oznámením provozovatele MEDIA BOHEMIA
a.s., IČ: 26765586, doručeným Radě dne 17. ledna 2022 pod č.j. RRTV/1545/2022-vra,
spočívajícím v informaci o tom, že dne 17. ledna 2022 na kmitočtu Broumov 87,6 MHz /
0,05 W zahájil vysílání programu Fajn radio šířeného prostřednictvím vysílačů na základě
rozhodnutí Rady sp.zn. RRTV/2021/151/zab ze dne 20. července 2021. Rada se
seznámila s oznámením provozovatele MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 26765586, doručeným
Radě dne 4. února 2022 pod č.j. RRTV/2177/2022-vra, spočívajícím v informaci o tom, že
dne 3. února 2022 na kmitočtu Mokrá 2 89,2 MHz / 50 W bylo po předchozím přerušení
znovu zahájeno rozhlasové vysílání programu Hitrádio City šířeného prostřednictvím
vysílačů na základě licence sp. zn. RRTV/2018/161/zab, ze dne 4. června 2019.
- Rada se seznámila s oznámením provozovatele TWR live s.r.o., IČ: 08244430
doručeným Radě dne 1. února 2022 pod č.j. RRTV/2054/2022-vra, spočívajícím v
informaci o tom, že dne 1. února 2022 zahájil digitální rozhlasové vysílání programu Radio
7 šířeného prostřednictvím vysílačů na základě rozhodnutí Rady sp.zn. 2021/879/str ze
dne 18. ledna 2022.
- Rada se seznámila se stížností č. j. RRTV/108/2022-vra ohledně údajně nevhodného
komentáře o navýšení starobních důchodů, který měl zaznít na programu Hitrádio Orion.
Rada se seznámila se stížností č. j. RRTV/113/2022-vra ohledně toho, že na programu
Fajn Radio se vyskytlo „urážlivé vyjadřování vůči cizím zemím“. Rada se seznámila s
oznámením č. j. RRTV/1524/2022-vra ohledně toho, že Rada ČRo přijala stanovisko Rady
ke stížnosti RRTV/13561/2021-vra a bude se stížností zabývat v souvislostech s
ustanoveními Kodexu ČRo. Rada se seznámila se stížností č. j. RRTV/1714/2022-vra
ohledně toho, proč nedošlo ke snížení koncesionářských poplatků, když signál již není
šířen na středných a dlouhých vlnách, a také ohledně toho, proč v Českém rozhlase zní
málo hudby v češtině. Rada se seznámila se stížností č. j. RRTV/1802/2022-vra ohledně
toho, že požadavek ČT a ČRo na zvýšení koncesionářských poplatků o 15 korun je
„nehorázná drzost“ a že stěžovatel žádá, aby veřejnoprávní média byla zrušena. Rada se
seznámila se stížností č. j. RRTV/1851/2022-vra ohledně toho, že na programu ČRo
Radiožurnál dochází v souvislosti s tématem nemoci covid-19 k produkci strachu a lží a
propagaci farmaceutických firem. Rada se seznámila se stížností č. j. RRTV/1980/2022vra ohledně toho, že na programu Country Radio byla odvysílána nevyvážená a zkreslující
zpráva o zbrojních zakázkách.
TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ
- Rada uděluje společnosti ViacomCBS Networks International Czech s.r.o., IČ:
289 70 438, se sídlem Perlová 371/5, Staré Město, 110 00 Praha 1, souhlas se změnou
skutečností uvedených v žádosti o licenci, sp. zn.: RRTV/2020/899/fia, č.j. RRTV/54/2021fia, ze dne 7. ledna 2021, podle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající
ve změně názvu programu Paramount Channel Polska, šířeného prostřednictvím družice,
na Paramount Network Polska, dle žádosti ze dne 11. ledna 2022, č.j.: RRTV/597/2022vra.
- Rada uděluje společnosti ViacomCBS Networks International Czech s.r.o., IČ:
289 70 438, se sídlem Perlová 371/5, Staré Město, 110 00 Praha 1, souhlas se změnou
skutečností uvedených v žádosti o licenci, sp. zn.: RRTV/2021/893/zil, č.j.
RRTV/15726/2021-zil, ze dne 26. listopadu 2021, podle § 21 odst. 1 písm. d) zákona
č. 231/2001 Sb., spočívající v zúžení výčtu států, na jejichž území má být vysílání
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programu MTV Netherlands, šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových systémů,
zcela nebo převážně směrováno, o Flandry, dle žádosti ze dne 1. února 2022, č.j.:
RRTV/2044/2022-vra.
- Rada uděluje provozovateli, společnosti ViacomCBS Networks International Czech
s.r.o., IČ: 289 70 438, se sídlem Perlová 371/5, Staré Město, 110 00 Praha 1, souhlas se
změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci, č. j.: RRTV/2869/2019-fia, sp. zn.:
RRTV/2019/50/fia, ze dne 19. února 2019, podle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001
Sb., spočívající ve změně označení názvu programu z Nick Jr. Too na Nick Jr. PAW Patrol
od 1. února 2022, ve změně označení názvu programu z Nick Jr. PAW Patrol na Nick Jr.
Peppa Pig od 1. března 2022, ve změně označení názvu programu z Nick Jr. Peppa Pig
na Nick Jr. Too od 1. dubna 2022, ve změně označení názvu programu z Nick Jr. Too na
Nick Jr. PAW Patrol od 1. září 2022, ve změně označení názvu programu z Nick Jr. PAW
Patrol na Nick Jr. Too od 1. ledna 2023, dle žádosti ze dne 25. ledna 2022, č.j.:
RRTV/1808/2022-vra.
- Rada zastavuje podle § 66 odst. 1, písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., řízení o žádosti
provozovatele televizního vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů (licence č. j.:
FIA/2606/2013, ze dne 11. června 2013) a provozovatele převzatého vysílání šířeného
prostřednictvím vysílačů (registrace č. j.: koz/5166/09, ze dne 28. července 2009), LOCAL
TV PLUS, spol. s r.o., IČ: 483 94 866, se sídlem Stavební 992/1, Poruba, 708 00 Ostrava,
ze dne 1. února 2022, č. j.: RRTV/2072/2022-fia, o souhlas dle ustanovení § 21 odst. 1
písm. e) zákona č. 231/2001 Sb. (licence) a dle ustanovení § 29 odst. 1, písm. a) zákona
č. 231/2001 Sb. (registrace), neboť byla podána žádost zjevně právně nepřípustná.
- Rada zastavuje podle § 66 odst. 1, písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., řízení o žádosti
provozovatele převzatého vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů
(registrace č. j.: KOZ/3768/2010, sp. zn.: 2010/1086/koz/INT, ze dne 19. října 2010),
INTERNEXT 2000, s.r.o., IČ 253 52 288, se sídlem Palackého 166, 755 01 Vsetín, ze dne
17. ledna 2022, č. j.: RRTV/1548/2022-vra, ve znění doplnění žádosti ze dne 24. ledna
2022, č. j.: RRTV/1750/2022-vra, o souhlas dle ustanovení § 29 odst. 1, písm. a) a b)
zákona č. 231/2001 Sb., neboť byla podána žádost zjevně právně nepřípustná.
- Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) a f), § 59 odst. 1 - 3
zákona č. 231/2001 Sb., upozorňuje provozovatele převzatého vysílání šířeného
prostřednictvím kabelových systémů, registrace č. j.: KOZ/3768/2010, sp. zn.:
2010/1086/koz/INT, ze dne 19. října 2010, INTERNEXT 2000, s.r.o., IČ 253 52 288, se
sídlem Palackého 166, 755 01 Vsetín, na porušení ustanovení § 29 odst. 1, písm. a), b) a
§ 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že předem neoznámil Radě
změny seznamu společníků, změnu vkladů společníků a výše jejich obchodních podílů a
neoznámil Radě změnu ostatních skutečností uvedených v přihlášce k registraci ve lhůtě
do 15 dnů ode dne, kdy k této změně došlo. Rada stanoví provozovateli lhůtu k nápravě
30 dnů ode dne doručení tohoto upozornění.
- Rada uděluje provozovateli, společnosti Meridi s.r.o., IČ: 281 47 324, se sídlem
Senovážné nám. 248/2, České Budějovice 6, 370 01 České Budějovice, souhlas podle
§ 21 odst. 1 písm. e) a odst. 7 zákona č. 231/2001 Sb., se změnou skutečností uvedených
v žádosti o licenci č. j.: FIA/1254/2014, sp. zn.: 2014/167/FIA/Mer, ze dne 1. dubna 2014,
ve znění pozdějších změn, a to s převodem 51% obchodního podílu odpovídajícího výši
vkladu 102 000,- Kč společníka společnosti Meridi s.r.o., p. Ivo Brabce na třetí osobu,
společnost ARETANA s.r.o., IČO 141 72 151, se sídlem Gregorova 21, 384 11 Netolice a
se změnou způsobu rozdělení hlasovacích práv, vkladu jednotlivých společníků, výše
jejich obchodních podílů, společenské nebo zakladatelské smlouvy, stanov a seznamu
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společníků, v rozsahu žádosti ze dne 26. ledna 2022, č. j.: RRTV/1885/2022-vra, ve znění
doplnění ze dne 2. února 2022, č. j.: RRTV/2093/2022-vra.
- Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) a f), § 59 odst. 1 - 3
zákona č. 231/2001 Sb., upozorňuje provozovatele televizního vysílání šířeného
prostřednictvím vysílačů (licence, č. j.: FIA/1254/2014, sp. zn.: 2014/167/FIA/Mer, ze dne
1. dubna 2014, ve znění pozdějších změn) Meridi s.r.o., IČ: 281 47 324, se sídlem
Senovážné nám. 248/2, České Budějovice 6, 370 01 České Budějovice, na porušení
ustanovení § 21 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že neoznámil
Radě změnu ostatních skutečností ve lhůtě do 30 dnů ode dne zapsání změny v
obchodním rejstříku a nepředložil doklady o schválených změnách do 30 dnů ode dne, kdy
k těmto změnám došlo. Rada stanoví provozovateli lhůtu k nápravě 30 dnů ode dne
doručení tohoto upozornění.
- Rada podle ustanovení § 32 odst. 1 písm. r) zákona č. 231/2001 Sb., uděluje
provozovateli Odštěpný závod FBC MEDIA s.r.o., IČ 075 03 326, se sídlem Korunní
2569/108g, Vinohrady, 101 00 Praha 10, souhlas s přerušením vysílání regionálního
zemského digitálního televizního vysílání programu GALERIE šířeného prostřednictvím
vysílačů na základě licence č.j. RRTV/19133/2018-fia, spis. zn.: RRTV/2018/899/fia, ze
dne 6. listopadu 2018, a to do 31. srpna 2022, v rozsahu dle žádosti doručené dne
31. ledna 2022 pod č.j. RRTV/2004/2022-vra, ve znění upřesnění doručeného dne
2. února 2022 pod č.j. RRTV/2059/2022-vra.
- Rada v souladu s ustanovením § 41 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb. promíjí žadateli TV
Star, z.s., IČ: 11798408, se sídlem Útulná 1519/5, 100 00 Praha 10, zmeškání úkonu,
neboť žadatel prokázal, že překážkou byly závažné důvody, které nastaly bez jeho
zavinění.
- Rada prodlužuje žadateli TV Star, z.s., IČ: 11798408, se sídlem Útulná 1519/5, 100 00
Praha 10, podle § 39 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., lhůtu k odstranění nedostatků žádosti
o udělení licence ze dne 15. listopadu 2021 doručené pod č.j. RRTV/14306/2021 - vra, na
základě žádosti doručené dne 25. ledna 2022 pod č.j. RRTV/1820/2022-vra, a to o 30 dnů
ode dne doručení žádosti.
- Rada v souladu s ustanovením § 41 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb.,promíjí žadateli
Roma TV, z.s., IČ: 11769611, se sídlem Útulná 1519/5, 100 00 Praha 10, zmeškání úkonu,
neboť prokázal, že překážkou byly závažné důvody, které nastaly bez jeho zavinění.
- Rada prodlužuje žadateli Roma TV, z.s., IČ: 11769611, se sídlem Útulná 1519/5, 100 00
Praha 10, podle § 39 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., lhůtu k odstranění nedostatků žádosti
o udělení licence ze dne 15. listopadu 2021 doručené pod č.j. RRTV/14308/2021-vra, na
základě žádosti doručené dne 25. ledna 2022 pod č.j. RRTV/1821/2022-vra, a to o 30 dnů
ode dne doručení žádosti.
- Rada prodlužuje provozovateli ViacomCBS Networks International Czech s.r.o., IČ
28970438, se sídlem Perlová 371/5, Praha 1, 110 00, podle § 12 odst. 8 zákona
č. 231/2001 Sb., dobu platnosti licence, č.j. sve/2051/2010 ze dne 29. června 2010, k
provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím družice, o dobu 12 let, na
základě žádosti doručené dne 8. února 2022 pod č.j. RRTV/2260/2022-vra.
- Rada podle ustanovení § 63 odst. 2 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., odnímá
provozovateli ŠLÁGR TV, spol. s r.o. v likvidaci, IČ 261 02 293, se sídlem č.p. 158, 373 84
Dubné, licenci k provozování programu ŠLÁGR 2 šířeného prostřednictvím družice na
základě licence ze dne 5. června 2018, sp. zn.: RRTV/2018/438/zem, č.j.
RRTV/12246/2018-zem, licenci k provozování programu ŠLÁGR TV šířeného
prostřednictvím družice na základě licence ze dne 17. července 2012, sp. zn.:
2012/432/zem/ŠLÁ, č.j. zem/2317/2012, a dále licenci k provozování programu ŠLÁGR
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TV šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových systémů na základě licence ze dne
20. září 2016, sp. zn.: 2016/705/zem/ŠLÁ, č.j. RRTV/2841/2016-zem, neboť na majetek
provozovatele byl prohlášen konkurs.
- Rada bere na vědomí, že provozovateli SAK Studénka, příspěvková organizace, IČ:
661 83 561, se sídlem Budovatelská 770, Butovice, 742 13 Studénka, zanikla dne 1. ledna
2022, dle § 24, písm. f) zákona č. 231/2001 Sb., licence k provozování televizního vysílání
programu TV Odra, šířeného prostřednictvím kabelových systémů, udělená rozhodnutím,
sp. zn.: 2011/157/zem/Měs, č. j.: zem/1167/2011, ze dne 5. dubna 2011, dle žádosti ze
dne 12. ledna 2022, č. j.: RRTV/946/2022-vra. O této skutečnosti Rada dle § 154 a násl.,
zákona č. 500/2004 Sb., vydává osvědčení.
- Rada registruje provozovateli ANTIK Telecom CZ s.r.o., IČ 248 23 341, se sídlem
Tovární 1112, Chrudim IV, 537 01 Chrudim, dle § 29 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb.,
změnu skutečností uváděných v přihlášce k registraci č.j. sve/899/2013, spis. zn.:
2013/21/sve/Tan, ze dne 19. února 2013, k provozování převzatého vysílání šířeného
prostřednictvím kabelových systémů, a to změnu registrace na provozování převzatého
vysílání prostřednictvím zvláštních přenosových systémů. Identifikace sítě elektronických
komunikací: dálkový přístup - internet: OTT platforma; informace o přístupu k převzatému
vysílání ANTIK TV: prostřednictvím zařízení TV App, Set-top boxů a mobilních aplikací;
výčet států Evropské unie: ČR, Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie,
Chorvatsko, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo,
Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko,
Španělsko a Švédsko, v rozsahu dle žádosti doručené dne 2. února 2022 pod č.j.
RRTV/2105/2022-vra, ve znění podání ze dne 8. února 2022, č.j. RRTV/2261/2022 - vra.
- Rada se seznámila s oznámením společnosti TELEKO digital, a.s., IČ 281 96 970,
doručeném dne 10. ledna 2022 pod č.j. RRTV/553/2022-vra, o změně programové nabídky
v TELEKO DAB multiplexu, v rozsahu dle podání. Rada sděluje společnosti TELEKO
digital, a.s., IČ 281 96 970, se sídlem Pod Hvězdárnou 453, Příbram II, 261 01 Příbram,
že není provozovatelem převzatého vysílání podle zákona č. 231/2001 Sb., s povinností
oznamovat změny podle téhož zákona.
- Rada se seznámila s přehledem vývoje evropského mediálního sektoru za roky 2020 a
2021.
- Rada se seznámila s následujícími podáními k obsahu televizních programů a
audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání doručenými od 5. do 26. ledna 2022:
ČESKÁ TELEVIZE, TV Nova s.r.o., FTV Prima, spol. s r.o. / ČT1, Nova, Prima, Prima MAX
- Báječná léta pod psa, Havel, Kamarád do deště 2: Příběh z Brooklynu, Láska nebeská,
1. mise (13), Hvězdy nad hlavou (13), Slunečná (144), Vybíjená, Smrtonosná past: Opět v
akci - vulgarismy; Barrandov Televizní Studio a.s. / Televize Barrandov – neoznačování
umístění produktu; TV Nova s.r.o. / Nova Cinema – sponzor pořadu Answear.cz; FTV
Prima, spol. s r.o. / Prima SHOW – Like House; FTV Prima, spol. s r.o. / Prima – Nový den;
TV Nova s.r.o. / Nova FUN – Griffinovi; Jana Peterková / TELEVIZE NATURA – Pandemie
nebo lež? 2. díl; Česká televize / ČT1 a ČT24 – Události – reportáže týkající se Niny
Rydlové; Česká televize / ČT24 – Událost, komentáře – Eurobankovky se objevily v roce
2002; eMarkest / Proerecta SHOT; OKAY /okay; FTV Prima, spol. s r.o. / Prima – Utajené
příběhy českých dějin; Česká televize / ČT1 a ČT24 – Události – Protesty proti opatřením;
TV Nova s.r.o. / Nova – Televizní noviny – Demonstrace proti povinnému očkování;
ViacomCBS Networks International Czech s.r.o. a TV Nova s.r.o. / Nick Jr. a Nova –
reklamy na úvěry a upoutávky Malé lásky; Česká televize / ČT24 – Události, komentáře
12. ledna 2022; Nova s.r.o. / Nova – Televizní noviny 13. ledna 2022; Česká televize / ČT
– Události, komentáře – Příprava stavby další části D11; Česká televize / ČT24 – Události,
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komentáře 13. ledna 2022; Česká televize / ČT2 – Polosvět veksláků; Nova s.r.o. / Nova
Cinema – Hunger Games; Česká televize / ČT24 – vyjádření primáře Martina Straky;
Česká televize / nespecifikovaný program – propagace Skype; Barrandov Televizní Studio
a.s. / Televize Barrandov – VIP svět; FTV Prima, spol. s r.o. / Prima – Hlavní zprávy
22. ledna 2022; Nova s.r.o. / Nova – hlasitost reklam; Česká televize / nespecifikovaný
program – účast Marka Wollnera na besedách organizovaných TOP 09; Různí
provozovatelé / různé programy – výzva k zajištění objektivního a nezaujatého
informování; Česká televize / nespecifikovaný program – nezveřejňování informací
týkajících se onemocnění covid-19; Česká televize/ČT1 – Černé ovce, 11. a 12. října 2021
od 17:40 hodin, stížnost právního zástupce aktéra reportáží na údajně neobjektivní
zpracování reportáží, Různí provozovatelé /nespecifikovaný program – vakcína proti
Covid-19 jako biozbraň; FTV Prima, spol. s r.o. / Prima – Svatá čtveřice.
- 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 nám. 322/5, 15200,
Praha 5, na porušení ustanovení § 53a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., jehož se dopustil
odvysíláním pořadů Barrandovský Silvestr 2015 dne 28. prosince 2021 od 20:10 hodin na
programu Televize Barrandov, Nekonečný Silvestr na Barrandově 2013 dne 30. prosince
2021 od 20:12 hodin na programu Televize Barrandov, Vaření se Soukupem dne
31. prosince 2021 od 13:18 hodin na programu Televize Barrandov a Nebezpečné vztahy
dne 1. ledna 2022 od 4:45 hodin na programu Televize Barrandov, neboť pořady byly na
začátku a na konci označeny piktogramem PP, značícím umístění produktu v pořadu, ale
toto označení absentovalo po přerušení pořadu reklamou. Tím došlo k porušení povinnosti,
že pořady obsahující umístění produktu musejí být na začátku, na konci a v případě
přerušení reklamou nebo teleshoppingovými šoty rovněž po tomto přerušení zřetelně
označeny jako pořady obsahující umístění produktu, aby diváci nemohli být žádným
způsobem uvedeni v omyl o povaze těchto pořadů. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dnů
od doručení upozornění.
- 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 TV
Nova s.r.o., IČ 45800456, sídlem Kříženeckého nám. 1078/5, Praha 5, PSČ 15200, na
porušení ustanovení § 32 odst.1 písm. n) zákona č. 231/2001 Sb., jehož se dopustil tím,
že dne 2. ledna 2022 v 12:43 hodin neuvedl na programu Nova Cinema v průběhu vysílání
oznámení sponzora pořadu Answear.cz označení televizního programu (logo). Rada
stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení upozornění.
- 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 Vinohradská 3217/167, Praha 10, PSČ 100
00, na porušení ustanovení § 53a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., jehož se dopustil
odvysíláním pořadu Like House dne 3. ledna 2022 od 16:14 hodin na programu Prima
SHOW, neboť pořad obsahující umístění produktu byl označen piktogramem PP pouze na
konci, ale toto označení absentovalo na začátku pořadu. Tím došlo k porušení povinnosti,
že pořady obsahující umístění produktu musejí být na začátku, na konci a v případě
přerušení reklamou nebo teleshoppingovými šoty rovněž po tomto přerušení zřetelně
označeny jako pořady obsahující umístění produktu, aby diváci nemohli být žádným
způsobem uvedeni v omyl o povaze těchto pořadů. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dnů
od doručení upozornění.
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- 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 Vinohradská 3217/167, Praha 10, PSČ 100
00, na porušení ustanovení § 53a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., jehož se dopustil
odvysíláním zábavně informačního pořadu Nový den dne 4. ledna 2022 od 7:00 hodin na
programu Prima, neboť pořad byl na začátku a po přerušení reklamou označen
piktogramem PP, ale toto označení absentovalo na konci pořadu. Tím došlo k porušení
povinnosti, že pořady obsahující umístění produktu musejí být na začátku i na konci
zřetelně označeny jako pořady obsahující umístění produktu, aby diváci nemohli být
žádným způsobem uvedeni v omyl o povaze těchto pořadů. Rada stanovuje lhůtu k
nápravě 7 dnů od doručení upozornění.
- 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 Jana
Peterková, IČ 16893085, Dubné 106, PSČ 37384, na porušení § 32 odst. 1 písm. l) zákona
č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že neposkytl Radě v náležité technické kvalitě na
její vyžádání záznam vysílání programu TELEVIZE NATURA ze dne 29. listopadu 2021 v
časovém úseku od 11:00 do 16:00 hod. Poskytnuté záznamy vykazovaly chybu
synchronizace obrazu a zvuku, která neumožňuje v jakémkoliv okamžiku daného úseku
zvolit konkrétní místo, odkud bude záznam bezchybně přehrán. Celkový čas záznamu je
chybný, hodinový záznam je zobrazen s délkou 26 hodin 29 minut. Rada stanovuje lhůtu
k nápravě 7 dní ode dne doručení upozornění.
- 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
ČESKÁ TELEVIZE, IČ 00027383, sídlem Na hřebenech II 1132/4, Praha 4, PSČ 14700, o
podání vysvětlení, z jakých zdrojů čerpala reportáž týkající se údajné šikany nájemníků v
pražské vile, odvysílaná v rámci pořadu Události dne 25. prosince 2021 od 19:00 hodin,
informace, že původním majitelem budovy byl Tomáš Horáček a že policie stále prošetřuje
podezření, že dům na italskou firmu nezákonně vyvedla bývalá advokátka Tomáše
Horáčka, a dále o podání vysvětlení, zda reportér při přípravě dané reportáže ověřil
platnost jmenovaných nájemních smluv a okolnosti údajného znemožňování bydlení v
budově. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
- 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
ČESKÁ TELEVIZE, IČ 00027383, sídlem Na hřebenech II 1132/4, Praha 4, PSČ 14700, o
podání vysvětlení, z jakých důvodů v reportáži Příprava stavby další části D11, odvysílané
dne 7. ledna 2022 v rámci pořadu Události v regionech od 18:00 hodin na programu ČT1
a ČT24, zazněla konkrétní identifikace bydliště fyzické osoby, která odvoláním napadla
územní rozhodnutí týkající se stavby úseku dálnice D11 z Jaroměře do Trutnova. Rada
stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
- Rada se seznámila s následujícími podáními k obsahu televizních programů
doručenými od 28. ledna do 10. února 2022: FTV Prima, spol. s r.o. / Prima - DREAM
TEAM - Mistři dílny, 31. 1. 2022 v 20:15 hod.; ČESKÁ TELEVIZE / ČT1 - Špunti na cestě
(1/13), 7. 1. 2022 v 20:10 hod.; FTV Prima, spol. s r.o. / Prima - Slunečná (154), 18. 1.
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2022 v 20:15 hod.; FTV Prima, spol. s r.o. / Prima STAR - Slunečná (41), 3. 2. 2022 v
14:30 hod.; FTV Prima, spol. s r.o. / Prima, CNN Prima News - Hlavní zprávy, Klienti O2
bez Prima pořadů, 2. 2. 2022 v 18:55 hod.; ViacomCBS Networks International Czech
s.r.o. / Paramount Network - Comedy Club III (19), 2. 2. 2022 v 23:00 hod.; ČESKÁ
TELEVIZE / ČT1 - Máte slovo s M. Jílkovou, 27. 1. 2022 v 21:35 hod. a 168 hodin, 23. 1.
2022 v 21:30 hod.; FTV Prima, spol. s r.o. / CNN Prima News - Zprávy z regionů, Polsko
dočasně zrušilo DPH, 1. 2. 2022 v 20:11 hod.; ČESKÁ TELEVIZE / ČT1, ČT24 - Události,
Zimní olympijské hry, 1. 2. 2022 v 19:00 hod.; TV Nova s.r.o. / NOVA - Televizní noviny,
informování o ekonomických otázkách; ČESKÁ TELEVIZE / ČT1, ČT24 - informování o
protestech proti epidemickým opatřením; ČESKÁ TELEVIZE / ČT24 - absence přenosu
tiskové konference stínové vlády hnutí ANO; ČESKÁ TELEVIZE / ČT1, ČT24 - objektivita
a vyváženost vysílání; ČESKÁ TELEVIZE / různé programy - informování o problematice
pandemie covid-19, kvalita vysílání; TV Nova s.r.o. / Nova Action - logo programu, 23. 1.
2022 v 13:45 hod.; Klikpojisteni.cz / Prima - reklama Klik, 26. 1. 2022 v 08:48:13 hod.;
OKAY s.r.o. / Prima - reklama okay.cz, 12. 1. 2022 v 13:53:02 a 14:15:56 hod. a FTV
Prima, spol. s r.o. / Prima - reklamní limit, 1. 2. 2022 v 21:00 hod.; Různí provozovatelé /
různé programy - úroveň vysílání; AMC Networks Central Europe s.r.o. / AMC CHANNEL
HUNGARY, FILM CAFE - ochrana vývoje dětí a mladistvých.
- Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5písm. 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 Vinohradská 3217/167, Praha 10, PSČ
10000, na porušení ustanovení § 53a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil
odvysíláním komediálního seriálu Slunečná (154) dne 18. ledna 2022 od 20:15 hodin na
programu Prima, neboť pořad byl po přerušení reklamními bloky a na svém konci označen
piktogramem PP, ale toto označení absentovalo na začátku pořadu. Tím došlo k porušení
povinnosti, že pořady obsahující umístění produktu musejí být na začátku, na konci a v
případě přerušení reklamou nebo teleshoppingovými šoty rovněž po tomto přerušení
zřetelně označeny jako pořady obsahující umístění produktu, aby diváci nemohli být
žádným způsobem uvedeni v omyl o povaze těchto pořadů. Rada stanovuje lhůtu k
nápravě 7 dnů od doručení upozornění.
- 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 Vinohradská 3217/167, Praha 10, PSČ 10000 (dále „obviněný“), řízení o přestupku
z moci úřední pro možné porušení ustanovení § 53a odst. 2 písm. c) zákona č. 231/2001
Sb., kterého se mohl dopustit odvysíláním pořadu Slunečná (41) dne 3. února 2022 od
14:30 hodin na programu Prima STAR. Pořad obsahoval umístěný produkt Innosvět
společnosti Innogy (v čase 57:37 - 58:24 minut od začátku pořadu). Předmětné umístění
produktu zahrnovalo specifikaci produktu, vyzdvihlo jeho přednosti a výhody, bylo
předvedeno jeho fungování v mobilním telefonu, produkt byl doporučován a vychvalován,
přičemž předmětná scéna byla zařazena samoúčelně bez přímé návaznosti na okolní děj.
Tím mohlo dojít k porušení zákonné povinnosti, podle které pořady obsahující umístěný
produkt nesmějí nepatřičně zdůrazňovat umístěný produkt.
- Rada v rámci své kompetence dané § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném
znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele FTV
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Prima, spol. s r.o., IČ 48115908, sídlem Vinohradská 3217/167, Praha 10, PSČ 100 00, o
podání vysvětlení k obsahu zpravodajské relace Hlavní zprávy, odvysílané dne 2. února
2022 od 18:55 hodin na programech Prima a CNN Prima News, resp. k obsahu reportáže
Klienti O2 bez Prima pořadů, která se týkala obchodního vyjednávání a sporu mezi
provozovatelem vysílání, společností FTV Prima, spol. s r.o. a televizním operátorem,
společností O2 Czech Republic a.s. ohledně smluvních podmínek, na základě kterých jsou
klientům sítě O2 poskytovány programy skupiny Prima. Rada žádá provozovatele o podání
vysvětlení, z jakého důvodu byl v reportáži společnosti O2 Czech Republic a.s. vyhrazen
pouze formální prostor k vyjádření, v rámci kterého nebyli diváci seznámeni s komplexním
stanoviskem a argumentací televizního operátora, a nedisponovali tak dostatkem
relevantních informací potřebných k tomu, aby si byli na základě zhlédnutí reportáže
schopni na danou záležitost vytvořit svůj vlastní nezávislý názor. A dále, z jakého důvodu
v reportáži rezignoval na požadavek redakční neutrality a prezentoval divákům jedinou
možnou interpretaci obchodního sporu, dle které k selhávání obchodních jednání mezi
smluvními stranami dochází z důvodu „neochoty“ společnosti O2 Czech Republic a.s.
přijmout oprávněné požadavky společnosti FTV Prima, spol. s r.o., čímž jsou následně
nejvíce poškozeni diváci, kteří mohou ztratit možnost sledovat své „oblíbené“ pořady
(„Naše primácké kanály nabízí zábavu pro celou rodinu. Kvůli neochotě operátora O2 TV
už ale od března někteří z vás oblíbené primácké pořady bohužel neuvidí“). Rada
stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
- Rada se seznámila s analýzou záznamu vysílání programu ČT Sport provozovatele
Česká televize ze dne 19. ledna 2022 od 10:00 do 22:00 hod.
- Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb.,
o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen
zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele Česká
televize, IČ 00027383, se sídlem Kavčí hory, 140 70, Praha 4, o podání vysvětlení, jaké
povahy byla prezentace hotelu Element v pořadu S ČT Sport na vrchol 2022 vysílaném
dne 19. ledna 2022 od 12:57:44 na programu ČT Sport, a zda byla tato prezentace vysílána
za úplatu či obdobnou protihodnotu. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode
dne doručení této výzvy.
- Rada se seznámila s analýzou záznamu vysílání programu Prima SHOW provozovatele
FTV Prima, spol. s r.o. ze dne 17. 1. 2022 od 10:00 do 22:00 hod.
- Rada se seznámila s analýzou záznamu vysílání programu Nalaďte se na digitální
vysílání CRA provozovatele České Radiokomunikace a.s. ze dne 4. ledna 2022 od 00:00
do 24:00 hod.
- Rada se seznámila s analýzou záznamu vysílání programu Televize přes anténu
provozovatele Digital Broadcasting s.r.o. ze dne 4. ledna 2022 od 00:00 do 24:00 hod.
- 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
Digital Broadcasting s.r.o., IČ 26839407, se sídlem Stavební 992/1, Ostrava - Poruba, PSČ
708 00, na porušení ustanovení § 32 odst. 7 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se
dopustil tím, že divákům neumožňuje snadný, přímý a trvalý přístup k informaci, že
orgánem dohledu nad vysíláním programu Televize přes anténu je Rada. Rada stanovuje
lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení upozornění.
- Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb.,
o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen
zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona
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č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele Digital
Broadcasting s.r.o., IČ 26839407, se sídlem Stavební 992/1, Ostrava - Poruba, PSČ
708 00, o podání vysvětlení, jakého charakteru je na programu Televize přes anténu
vysílaná prezentace programů Nova Group, a zda je tato prezentace vysílána za úplatu či
obdobnou protihodnotu. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení
této výzvy.
- Rada se seznámila s analýzou kontinuálního úseku vysílání programu FILMpro
provozovatele Pavel Kalista ze dnů 19. a 20. října 2021, časových úseků 00.00 - 24.00
hodin.
- 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 Pavel Kalista, sídlem Radinovy 39, 339 01 Klatovy, IČO: 64181871, na
porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím,
že na výzvu Rady zaslal záznam vysílání z období 19. - 20. října 2021 v takové podobě,
že neobsahoval celistvý úsek vysílání, ale záznamy jednotlivých pořadů a částí vysílání, a
dále v zaslaných záznamech absentovaly textové pozvánky na kulturní a sportovní akce,
které byly v daném úseku součástí vysílání. Tím provozovatel porušil povinnost uchovávat
v odvysílané podobě a v náležité technické kvalitě záznamy všech pořadů včetně dalších
částí vysílání alespoň po dobu 30 dnů ode dne jejich vysílání a na písemnou výzvu je
zapůjčit Radě. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 90 dní ode dne doručení upozornění.
- Rada se seznámila s analýzou záznamu vysílání programu Nova Lady provozovatele
TV Nova s.r.o. ze dne 7. ledna 2022 od 10:00 do 22:00 hod.
- Rada se seznámila s analýzou kontinuálního záznamu vysílání programu RELAX
provozovatele TP Pohoda s.r.o. ze dne 6. ledna 2022 v časovém úseku od 12:00 do 22:00
hodin.
- Rada se seznámila s naplňováním požadavků na zastoupení evropské tvorby ve
vysílání provozovatelů celoplošného televizního vysílání prostřednictvím pozemních
vysílačů, provozovatelů televizního vysílání prostřednictvím družice, prostřednictvím
kabelových rozvodů a prostřednictvím zvláštních přenosových systémů v roce 2021.
- Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších
zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele TP
Pohoda s.r.o., IČ 26852683, sídlem Stavební 992/1, 70800, Ostrava, na porušení § 42
zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že v roce 2021 na programu RELAX
nevyhradil nadpoloviční podíl celkového vysílacího času pro evropská díla, když v roce
2021 tato díla ve vysílání programu RELAX tvořila 48,06 %. Rada stanovuje lhůtu k
nápravě tak, aby za kalendářní rok 2022 provozovatel vyhradil na programu RELAX
nadpoloviční podíl celkového vysílacího času pro evropská díla.
- 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
Československá filmová společnost, s. r. o., IČ 27168425, sídlem Václavské náměstí
831/21, 11360, Praha 1, na porušení § 44 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se
dopustil tím, že v roce 2021 na programu CS Horror nezajistil, aby v rámci vysílacího času
vyhrazeného pro vysílání evropských děl vyrobených nezávislými výrobci tvořilo vysílání
děl, od jejichž prvního zveřejnění neuplynulo více než 5 let, alespoň 10 %. V roce 2021
tato díla tvořila ve vysílání programu CS Horror 1,17 %. Rada stanovuje lhůtu k nápravě
tak, aby za kalendářní rok 2022 provozovatel zajistil, aby na programu CS Horror v rámci
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vysílacího času vyhrazeného pro vysílání evropských děl vyrobených nezávislými výrobci
tvořilo vysílání děl, od jejichž prvního zveřejnění neuplynulo více než 5 let, alespoň 10 %.
- 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 EFB
NETWORK s.r.o., IČ 05748208, sídlem V Oblouku 114, 25101, Čestlice, na porušení § 47
odst. 1 písm. a), b), c) a d) zákona č. 231/2001 Sb., neboť provozovatel na výzvu Rady
nepředložil údaje o počtu a délce vysílaných evropských děl včetně identifikace těchto děl
a jejich výrobců, údaje o počtu a délce vysílaných evropských děl vyrobených nezávislými
výrobci, včetně identifikace těchto děl a jejich výrobců, popřípadě doklady, které prokazují,
že vynaložil nejméně 10 % svého programového rozpočtu na výrobu nebo nákup
evropských děl vyrobených nezávislými výrobci, včetně identifikace výrobců těchto děl,
seznamy vysílaných evropských děl vyrobených nezávislými výrobci, od jejichž výroby
neuplynulo více než 5 let, a údaje o počtu a délce odvysílaných českých děl, a to vše za
rok 2021 k televiznímu programu UP NETWORK. Rada stanovuje lhůtu k nápravě tak, aby
provozovatel shromažďoval data o počtu a délce vysílaných evropských děl včetně
identifikace těchto děl a jejich výrobců, údaje o počtu a délce vysílaných evropských děl
vyrobených nezávislými výrobci, včetně identifikace těchto děl a jejich výrobců za celý
kalendářní rok 2022 řádně a na výzvu Rady je poskytl v uloženém termínu.
- 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 FILM
EUROPE s.r.o., IČ 28922921, sídlem V jámě 699, 11000, Praha, na porušení § 47 odst. 1
písm. a) a b) zákona č. 231/2001 Sb., neboť provozovatel v rámci dat, která poskytl na
výzvu Rady k předložení údajů o počtu a délce vysílaných evropských děl včetně
identifikace těchto děl a jejich výrobců a údaje o počtu a délce vysílaných evropských děl
vyrobených nezávislými výrobci, včetně identifikace těchto děl a jejich výrobců,
neidentifikoval výrobce těchto děl. Rada stanovuje lhůtu k nápravě, tedy k zaslání dat
doplněných o identifikaci výrobců děl, na 30 dní ode dne doručení tohoto upozornění.
- 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 provozovatelku Janu Peterkovou, IČ 16893085, sídlem
Křenovice 106, Dubné, 37384, o podání vysvětlení k podání, jímž dokládala plnění
povinností stanovených §§ 42 - 47 zákona č. 231/2001 Sb. na programu TV NATURA v
roce 2021, konkrétně k údaji o procentuálním zastoupení evropských nezávislých děl na
celkovém časovém rozsahu vysílání, které mělo činilo 1,81 %. Z poskytnutého přehledu
není zřejmé, zda provozovatel do celkového podílu evropských nezávislých děl zahrnul
rovněž díla nezávislých českých výrobců. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní
ode dne doručení této výzvy.
- Rada se seznámila s výsledky analýzy obchodních sdělení za měsíc říjen 2021.
- Rada se seznámila s výsledky systematického monitoringu hlasitosti obchodních
sdělení na programu CS Mystery provozovatele Československá filmová společnost, s.r.o.
ze dne 22. ledna 2022, 20:00 - 22:00 hodin.
- Rada jako orgán dozoru pro oblast regulace reklamy dle § 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 pozdějších předpisů (dále jen zákon
č. 40/1995 Sb.), a na základě § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá
zadavatele obchodního sdělení, společnost i10 OÜ, se sídlem Tallinn, Kesklinna linnaosa,
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Roosikrantsi tn 2-1104, 10119, Estonia (EE102311697), o podání vysvětlení k obsahu
stížnosti týkající se teleshoppingu s nabídkou doplňku stravy Multicollagen, odvysílaného
dne 19. srpna 2021 od 9:18 a 10:25 hodin na programu BARRANDOV KRIMI, resp. o
podání vysvětlení k tvrzení, že žádný jiný doplněk stravy nemá tak vysoký obsah kolagenu
jako doplněk stravy Multicollagen. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode
dne doručení této výzvy.
- Rada coby ústřední správní úřad na základě ustanovení § 5 písm. a) zákona č. 231/2001
Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v
platném znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.) a podle ustanovení § 86 odst. 1 písm. c)
zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, vydala toto usnesení:
Rada zastavuje s provozovatelem Barrandov Televizní Studio a.s., IČ 41693311, sídlem
Kříženeckého náměstí 322/5, Praha 5, PSČ 152 00, řízení o přestupku vedené z moci
úřední pro možné porušení základní programové specifikace a licenčních podmínek,
respektive dalších programových podmínek programu Televize Barrandov, kterého se
mohl dopustit tím, že dne 5. května 2021 nezařadil do vysílání programu Televize
Barrandov žádný zpravodajský pořad, neboť spáchání skutku, o němž se vede řízení,
nebylo obviněnému prokázáno.
- 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 a podle ustanovení § 86 odst. 1 písm. h) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti
za přestupky a řízení o nich, vydala toto usnesení: Rada zastavuje s provozovatelem FTV
Prima, spol. s r.o., IČ 48115908, sídlem Vinohradská 3217/167, Praha 10, PSČ 100 00,
řízení o přestupku vedené pro porušení ustanovení § 48 odst. 1 písm. h) zákona
č. 231/2001 Sb., jehož se dopustil odvysíláním pořadu Eva testuje (3) dne 17. dubna 2021
v čase od 18:40 hodin na programu Prima, neboť nebyla splněna podmínka předchozího
typově shodného upozornění na porušení zákona dle ustanovení § 59 odst. 1 zákona
č. 231/2001 Sb.
- 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 FTV Prima, spol. s r.o., IČ 48115908, sídlem Vinohradská
3217/167, Praha 10, PSČ 100 00, na porušení ustanovení § 48 odst. 1 písm. h) zákona
č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil odvysíláním pořadu Eva testuje (3) na programu
Prima dne 17. dubna 2021 od 18:40 hodin, který obsahoval prezentaci výrobků společnosti
LEIFHEIT a.s. (čistič oken a parní mop) a DEXPORT s.r.o. (kuchyňský odmašťovač
GENOLL), kdy tato prezentace reálně plnila reklamní cíl: V případě produktů Leifheit se
vyskytly záběry, které připomínají motivy z teleshoppingu - muž a žena umývali každý
jednu okenní tabuli, přičemž žena používala přístroj Leifheit, zatímco muž obyčejný hadr,
video výmluvně demonstrovalo, jak je práce s produktem Leifheit snazší a efektivnější;
rovněž parní mop byl hodnocen velmi pozitivně („žádné savo, žádné chemikálie, pouze
voda“); výrobek získal celkové hodnocení 92 % a na obrazovce se objevilo shrnutí s
nejčastějšími pozitivy a negativy, kdy však dvě ze tří jmenovaných negativ -„začalo mě
bavit uklízení“ a „manžel začíná fandit elektro pomocníkům“ - nelze považovat za seriózní
výhrady, výběr takovýchto „nevýhod“ má naopak evokovat, že výrobek je prakticky
perfektní (až na vyšší cenu). Co se týče druhého hodnoceného produktu, odmašťovacího
prostředku GENOLL, pak z domácího testování bylo patrné, že prostředek funguje velmi
dobře, což si muž pochvaloval s tím, že je odmašťovač zároveň bio a ekologický k
životnímu prostředí; produkt získal celkové hodnocení 85 %. Míra pozitivního hodnocení
byla u produktů vysoká, výrobky byly představeny takovým způsobem, který spotřebitele
motivuje k jejich zakoupení. Divák tak mohl uveden v omyl o tom, jaký komunikační cíl
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pořad plní, tedy že ve skutečnosti nepřináší reálné recenze vybraných produktů, ale že
plní reklamní cíl. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení tohoto
upozornění.
- Rada se seznámila s reakcí provozovatele TP Pohoda s. r. o. na vydané upozornění na
porušení ustanovení § 49 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., (č.j. RRTV/14344/2021loj), kterého se dopustil tím, že dne 15. července 2021 v čase 21:33 hodin na programu
RELAX odvysílal reklamní spot s motivem Durex Naturals, který byl obchodním sdělením
obsahujícím propagaci produktů Durex Naturals Pure (lubrikační gel) a Durex Naturals
(kondomy), které jsou erotickými výrobky/pomůckami a porušil tak povinnost zajistit, aby
obchodní sdělení týkající se erotických služeb, erotických výrobků a humánních léčivých
přípravků nebo doplňků stravy na podporu sexuální výkonnosti nebyla zařazována do
vysílání v době od 06.00 hodin do 22.00 hodin.
- Rada se seznámila s reakcí provozovatele Seznam.cz TV, s.r.o., na upozornění na
porušení zákona, ke kterému došlo tím, že v rámci vysílání filmu Zítra to roztočíme,
drahoušku...! dne 23. listopadu 2021 od 20:00 hod. na programu Seznam.cz TV zařadil
dva reklamní bloky v rámci jednoho plánovaného 30minutového časového úseku,
konkrétně od 21:14:17 a 21:23:46 hodin.
- Rada se seznámila s reakcí provozovatele Město MĚSTO ALBRECHTICE na
upozornění na porušení zákona, kterého se dopustil tím, že ve vysílání programu Infokanál
Albrechtice ve dnech 19.-20.října 2021 v časovém úseku od 00:00 do 24:00 hodin
neuváděl označení televizního programu (logo).
- Rada se seznámila s reakcí provozovatele Město MĚSTO ALBRECHTICE na
upozornění na porušení zákona, ke kterému došlo tím, že ve dnech 19. a 20. října 2021
na programu Infokanál Albrechtice řádně neoddělil reklamní blok od ostatního vysílání.
Předěl byl odvysílán pouze před začátkem reklamního bloku, nikoliv však na jeho konci.
- Rada se seznámila s informací o tom, jakým způsobem provozovatel vysílání Liberecká
TV s.r.o., sídlem Mrštíkova 399/2a, 460 02 Liberec III-Jeřáb, IČ: 02168987, přistoupil k
nápravě ve smyslu uloženého upozornění na porušení zákona ze dne 9. listopadu 2021,
č. j. RRTV/14268/2021- beh, sp. zn. RRTV/2021/191/rud.
- Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze č. j. 6 A 164/2019-50 ze dne
22. ledna 2022, kterým rozhodl o zrušení rozhodnutí Rady ze dne 29. 8. 2019, č.j.
RRTV/9403/2019-had, jímž bylo uloženo napomenutí společnosti Teva Pharmaceuticals
CR, s.r.o., neboť jím zadaná obchodní sdělení Vibovit Imunity, které bylo odvysíláno dne
1. 9. 2018 v čase 8:12:29 hodin na programu Nova Cinema (dále jen „Obchodní sdělení č.
1“), a Vibovit Imunity, které bylo odvysíláno dne 8. 10. 2018 v čase 6:05:55 hodin na
programu Nova Cinema (dále jen „Obchodní sdělení č. 2“), měla být v rozporu § 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, ze dne 25. října 2011, o poskytování informací o potravinách spotřebitelům,
neboť se předmětnému přípravku přisuzují účinky prevence nebo léčby lidských nemocí.
- Rada souhlasí s podáním kasační stížnosti proti rozsudku Městského soudu v Praze č.
j. 6 A 164/2019-50 ze dne 22. ledna 2022, kterým rozhodl o zrušení rozhodnutí Rady ze
dne 29. 8. 2019, č.j. RRTV/9403/2019-had, jímž bylo uloženo napomenutí společnosti
Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., neboť jím zadaná obchodní sdělení Vibovit Imunity, které
bylo odvysíláno dne 1. 9. 2018 v čase 8:12:29 hodin na programu Nova Cinema (dále jen
„Obchodní sdělení č. 1“), a Vibovit Imunity, které bylo odvysíláno dne 8. 10. 2018 v čase
6:05:55 hodin na programu Nova Cinema (dále jen „Obchodní sdělení č. 2“), měla být v
rozporu § 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, ze dne 25. října 2011, o poskytování informací o potravinách

14

spotřebitelům, neboť se předmětnému přípravku přisuzují účinky prevence nebo léčby
lidských nemocí.
- Rada se seznámila s rozsudkem Nejvyššího správního soudu č. j. 10 As 216/2021-4 ze
dne 2. 2. 2022, jímž NSS rozhodl o zrušení rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 25.
5. 2021, čj. 5 A 112/2018-75, kterým Městský soud zrušil rozhodnutí Rady ze dne 27. 2.
2018, č. j. RRTV/6852/2018-had, o uložení pokuty 50 000 Kč společnosti Loterie Korunka
a.s., IČO: 14613549, pro porušení povinnosti stanovené § 2 odst. 3 zákona č. 40/1995 Sb.,
neboť jí zadaná reklama s motivem „loterie Korunka“, odvysílaná dne 20. 3. 2017 v čase
7:20:28 hodin na programu O (Óčko), byla v rozporu s dobrými mravy.
- Rada se seznámila se závěrečnou zprávou z projektu Multikulturní život a vzdělávání
dětských prosumerů, týkajícího se zkušeností dětí s médii a diverzitou.
- Rada v rámci řízení o přestupku vedeného pod sp.zn. RRTV/2021/683/rud provedla
důkaz zhlédnutím záznamu reklamního spotu s motivem „Mountfield - Slavíme 30. výročí“,
který byl odvysílán dne 4. června 2021 od 21:30 hodin na programu Prima.
- Rada v rámci řízení o přestupku vedeného pod sp.zn. RRTV/2021/735/beh provedla
důkaz zhlédnutím obchodního sdělení „Clavin Collection“, které bylo odvysíláno dne 14.
srpna 2021 na programu O2 Sport během fotbalového zápasu Bohemians-Sparta, a to v
časech od 19:28:13 do 19:28:18 hod., od 20:16:07 do 20:16:12 hod., od 20:57:30 do
20:57:34 hod. a od 21:47:19 do 21:47:24 hod.
AUDIOVIZUÁLNÍ MEDIÁLNÍ SLUŽBY NA VYŽÁDÁNÍ
- Rada se seznámila s plněním podílu evropské tvorby v katalogu audiovizuální mediální
služby na vyžádání ve smyslu § 7 zákona č. 132/2010 Sb. za rok 2021.
- 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 poskytovatele audiovizuální
mediální služby na vyžádání Internetová YouTube televize, umístěné na internetové
adrese www.bambuleTV.cz, společnost ALLTOYS, spol. s r. o., IČ 469 82 671, se sídlem
Hráského 2231/25, Praha, PSČ 148 00, o podání vysvětlení, z jakého důvodu nepředložil
Radě zprávu o způsobu plnění povinnosti stanovené ust. § 7 odst. 1, 2 zákona č. 132/2010
Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání. Rada stanovuje lhůtu k podání
vysvětlení 20 dní ode dne doručení této výzvy.
- 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 poskytovatele audiovizuální
mediální služby na vyžádání www.barrandov.tv, umístěné na www.barrandov.tv,
společnost Barrandov Televizní Studio a.s., IČ 416 93 311, se sídlem Kříženeckého
náměstí 322/5, Praha, PSČ 152 00, o podání vysvětlení, z jakého důvodu nepředložil Radě
zprávu o způsobu plnění povinnosti stanovené ust. § 7 odst. 1, 2 zákona č. 132/2010 Sb.,
o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání. Rada stanovuje lhůtu k podání
vysvětlení 20 dní ode dne doručení této výzvy.
- 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 poskytovatele audiovizuální
mediální služby na vyžádání zakulturou.online, umístěné na internetové adrese
zakulturou.online, společnost Dejitaru Souru s.r.o., IČ 096 47 678, se sídlem Kurzova
2222/16, Praha, PSČ 155 00, (současný název společnosti DigiSoul s.r.o., IČ 096 47 678,
se sídlem Oldřichova 106/49, Praha, PSČ 128 00, o podání vysvětlení, z jakého důvodu
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nepředložil Radě zprávu o způsobu plnění povinnosti stanovené ust. § 7 odst. 1, 2 zákona
č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání. Rada stanovuje lhůtu
k podání vysvětlení 20 dní ode dne doručení této výzvy.
- 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 poskytovatele audiovizuální
mediální služby na vyžádání zakulturou.online, umístěné na internetové adrese
zakulturou.online, společnost Dejitaru Souru s.r.o., IČ 096 47 678, se sídlem Kurzova
2222/16, Praha, PSČ 155 00, (současný název společnosti DigiSoul s.r.o., IČ 096 47 678,
se sídlem Oldřichova 106/49, Praha, PSČ 128 00, o podání vysvětlení, z jakého důvodu
neoznámil Radě změnu evidovaných údajů, jak ukládá ust. § 5 odst. 4 zákona č. 132/2010
Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání. Rada stanovuje lhůtu k podání
vysvětlení 20 dní ode dne doručení této výzvy.
- 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 poskytovatele audiovizuální
mediální služby na vyžádání AETV - Alter Edu TV, umístěné na internetové adrese
www.aetv.cz, společnost Fibonacci Production s.r.o., IČ 095 36 264, se sídlem Rybná
716/24, Praha, PSČ 110 00, o podání vysvětlení, z jakého důvodu nepředložil Radě zprávu
o způsobu plnění povinnosti stanovené ust. § 7 odst. 1, 2 zákona č. 132/2010 Sb., o
audiovizuálních mediálních službách na vyžádání. Rada stanovuje lhůtu k podání
vysvětlení 20 dní ode dne doručení této výzvy.
- 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 poskytovatele audiovizuálních
mediálních služeb na vyžádání Televizeseznam.cz, umístěné na internetové adrese
www.televizeseznam.cz, Seznam Zprávy, umístěné na internetové adrese
www.seznam.cz/zpravy a Stream.cz, umístěné na internetové adrese www.stream.cz,
společnost Seznam.cz, a.s., IČ 261 68 685, se sídlem Radlická 3294/10, Praha, PSČ 150
00, o podání vysvětlení, z jakého důvodu nepředložil Radě zprávu o způsobu plnění
povinnosti stanovené ust. § 7 odst. 1, 2 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních
mediálních službách na vyžádání. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 20 dní ode
dne doručení této výzvy.
- Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 4 odst. 1 zákona č. 132/2010 Sb., o
audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně dalších zákonů (dále jen
zákon č. 132/2010 Sb.), v platném znění, a na základě § 137 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, žádá Akademii múzických umění v Praze , IČ 61384984, sídlem Malostranské
náměstí 259/12, Praha 1, PSČ 118 00, o podání vysvětlení, z jakého důvodu Radě
doposud neoznámila poskytování audiovizuální mediální služby na vyžádání umístěné na
internetové adrese https://famufilms.cz/. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní
ode dne doručení výzvy.
OSTATNÍ
- Rada se seznámila s přehledem změn v rozhlasovém a televizním vysílání za čtvrté
čtvrtletí roku 2021.
- Rada se seznámila s přehledem odpovědí poskytnutých podle zákona č.106/199
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V Praze dne 24. 2. 2022

Ing. arch. Václav Mencl
předseda Rady pro rozhlasové
a televizní vysílání
kontakt: podatelna@rrtv.cz

274 813 830
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