Tisková zpráva z 5. zasedání 2020, konaného dne 10. 3. 2020

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") na svém 5. zasedání
projednala 54 bodů programu. Vyhodnotila 30 stížností diváků a posluchačů, rozhodla
o zahájení třech správních řízení, vydala devět upozornění na porušení zákona.
Rada na svém 5. zasedání uložila pokutu provozovateli Barrandov Televizní Studio a.s.
ve výši 250 000,- Kč za porušení § 48 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., kterého
se dopustil odvysíláním teleshoppingu Klenot TV dne 28. dubna 2019 od 11:21 hodin
na programu KINO BARRANDOV, v jehož průběhu moderátorka opakovaně tvrdila, že
nabízené výrobky, kterými byly šperky se vsazenými kameny, respektive že tyto
vsazené kameny mohou odstranit různé zdravotní potíže. Údajné léčivé účinky kamenů
ve špercích byly opakovaně zdůrazňovány, resp. byly prezentovány jako významný
důvod k nákupu šperku. Takový postup může spotřebitele přimět učinit rozhodnutí
(nákup produktu), které by za běžných okolností neučinili. Důsledkem takového jednání
může být ohrožení zdraví spotřebitelů, kteří tak mohou zanedbat řádnou péči o svůj
zdravotní stav.
Rada udělila licenci příspěvkové organizaci Kultura Mimoň k provozování místního
televizního vysílání programu MiTEL TV šířeného prostřednictvím kabelových systémů.
Podrobnější informace naleznete v přepisech usnesení Rady:

ROZHLASOVÉ VYSÍLÁNÍ
- Rada podle ustanovení § 5 písm. b) a § 12 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a v souladu s ustanovením § 67 a násl. zákona
č. 500/2004 Sb. správního řádu, vydala toto rozhodnutí: Rada prodlužuje provozovateli
JUKE BOX, spol. s r.o., IČ: 25396676, se sídlem Karla Svobody 130/95, Plesná, 725 27
Ostrava, dobu platnosti licence sp.zn. 2014/233/zab k vysílání programu Radio Čas Rock
prostřednictvím vysílačů na kmitočtu Nový Jičín silo 91,6 MHz / 0,1 kW do 10. října 2025.
- Rada podle ustanovení § 5 písm. b) a § 12 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a v souladu s ustanovením § 67 a násl. zákona
č. 500/2004 Sb. správního řádu, vydala toto rozhodnutí: Rada prodlužuje provozovateli
JOE Media s.r.o., IČ: 26152002, se sídlem Praha 4, Branišovská 187/16, dobu platnosti
licence sp.zn. 2014/45/zab k vysílání programu HEY Radio prostřednictvím vysílačů na
kmitočtu Pardubice 88,0 MHz /0,1 kW do 10. října 2025.
- Rada podle ustanovení § 5 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s
ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu, vydává toto rozhodnutí:
Rada podle ustanovení § 12 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb. prodlužuje provozovateli
RADIO UNITED BROADCASTING, s.r.o., IČ: 291 31 901, se sídlem Vinohradská
3217/167, PSČ 100 00 Praha, dobu platnosti licence udělené rozhodnutím Rady sp. zn.
2014/586/zab, č.j. zab/4290/2014 ze dne 2.12.2014 k rozhlasovému vysílání programu
Radio Beat prostřednictvím vysílačů na kmitočtu Svitavy-Opatov 107,9 MHz / 0,2 kW do
10. října 2025.
- Rada podle ustanovení § 5 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s
ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu, vydává toto rozhodnutí:
Rada podle ustanovení § 12 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb. prodlužuje provozovateli
RADIO UNITED BROADCASTING, s.r.o., IČ: 291 31 901, se sídlem Vinohradská
3217/167, PSČ 100 00 Praha, dobu platnosti licence udělené rozhodnutím Rady sp. zn.
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2014/660/zab, č.j. STR/4275/2014 ze dne 19.11.2014 k rozhlasovému vysílání programu
COUNTRY RADIO prostřednictvím vysílačů na kmitočtu Děčín 87,6 MHz / 0,2 kW do
10. října 2025.
- Rada podle ustanovení § 5 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s
ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu, vydává toto rozhodnutí:
Rada podle ustanovení § 12 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb. prodlužuje provozovateli
RADIO UNITED BROADCASTING, s.r.o., IČ: 291 31 901, se sídlem Vinohradská
3217/167, PSČ 100 00 Praha, dobu platnosti licence udělené rozhodnutím Rady sp. zn.
2014/47/zab, č.j. zab/3979/2014 ze dne 4.11.2014 k rozhlasovému vysílání programu
KISS prostřednictvím vysílačů na kmitočtu Děčín-město 97,1 MHz / 0,1 kW do 10. října
2025.
- Rada vydává podle ustanovení § 70 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, opravné
rozhodnutí ve věci udělení předchozího souhlasu společnosti Gama media s.r.o. se
změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci dle § 21 odst. 1 písm. e) a § 21 odst.
6 zákona č. 231/2001 Sb., sp.zn. 2019/897/blu tak, že výrok rozhodnutí správně zní takto:
Rada uděluje provozovateli Gama media s.r.o., IČ: 25028499, se sídlem Most,
Bělehradská 360, PSČ 43401, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o
licenci dle § 21 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající v převodu obchodního
podílu ve výši 34% ze stávajícího společníka, Ing. Romana Viktory na stávajícího
společníka MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 26765586, se sídlem Bělehradská 299/132,
Vinohrady, 120 00 Praha 2, a v převodu obchodního podílu ve výši 33% ze stávajícího
společníka Petra Petrika na stávajícího společníka MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 26765586,
se sídlem Bělehradská 299/132, Vinohrady, 120 00 Praha 2, neboť tato požadovaná
změna by nevedla k neudělení licence na základě veřejného slyšení. Rada dále podle
ustanovení § 70 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, opravuje písemné vyhotovení
rozhodnutí Rady č.j. RRTV/1747/2020-blu, sp.zn. 2019/897/blu, ze dne 28. ledna 2020
tak, že chybný výrok předmětného rozhodnutí je nahrazen výše uvedeným opraveným
výrokem.
- Rada se seznámila s Analýzou vysílání programů Českého rozhlasu (ČRo Radiožurnál,
ČRo Plus) před volbami do Evropského parlamentu v roce 2019.
- Rada se seznámila s Analýzou rozhlasového vysílání Rádia Impuls před volbami do
Evropského parlamentu v roce 2019.
- Rada se seznámila s Analýzou rozhlasového vysílání FREKVENCE 1 před volbami do
Evropského parlamentu v roce 2019.
- Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb.,
o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen
„zákon č. 231/2001 Sb.“), v platném znění, a na základě ustanovení § 137 odst. 1 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá provozovatele Frekvence 1, a.s., IČ 49240226, sídlem
Wenzigova 4/1872, 120 00, Praha 2, o podání vysvětlení, jakým způsobem probíhal výběr
pozvaných představitelů politických stran do pořadu Pressklub programu FREKVENCE 1
v období před volbami do Evropského parlamentu v roce 2019, konkrétně v období čtyř
týdnů před uskutečněním voleb, kdy byly odvysílány rozhovory pouze se třemi zástupci
stran, které do voleb kandidovaly (KDU-ČSL, ANO, Piráti). Rada stanovila lhůtu k podání
vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
- Rada se seznámila s analýzou programu Radio Spin, provozovatele RADIO UNITED
BROADCASTING s.r.o., ze dne 31. 1. 2020 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.
- Rada se seznámila s analýzami obchodních sdělení odvysílaných provozovateli Rádio
Student, s.r.o. (program Free Rádio; Brno-Kohoutovice 107,0 MHz) dne 27. února 2020,
MEDIA BOHEMIA a.s. (program Hitrádio FM Crystal; Liberec 100,6 MHz) dne 27. února
2020, RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o. (program COUNTRY RADIO; Praha 89,5
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MHz) dne 27. února 2020, RADIO ZLÍN, spol. s r.o. (program Radio Zlín; Zlín 91,7 MHz)
dne 27. února 2020, MEDIA BOHEMIA a.s. (program Fajn radio; Prostějov 102,8 MHz)
dne 27. února 2020 a RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o. (program Radio Beat;
Ostrava 90,4 MHz) dne 27. února 2020.
- Rada se seznámila se stížností č. j. RRTV/2129/2020-vra ohledně údajně neobjektivní
reportáže o bombardování Drážďan za druhé světové války odvysílané 13. 2. 2020 na
programu ČRo Radiožurnál v čase 12:24:15-12:30:00 v pořadu Odpolední Radiožurnál.
Rada se seznámila se stížností č. j. RRTV/2644/2020-vra ohledně údajné trapnosti
pořadu Glosa Pavla Maurera vysílaného na programu ČRo Radiožurnál.

TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ
- Rada udělila právnické osobě Kultura Mimoň, příspěvková organizace, se sídlem
Svébořická 309, Mimoň I, 471 24 Mimoň, podle § 25 zákona č. 231/2001 licenci
k provozování místního televizního vysílání šířeného prostřednictvím kabelových
systémů na 12 let, označení (název) programu MiTEL TV; základní programová
specifikace: informační program; územní rozsah vysílání: v rozsahu dle žádosti; časový
rozsah vysílání: 24 h denně; hlavní jazyk vysílání: český jazyk; v rozsahu dle žádosti
doručené dne 20. 2. 2020, č. j. RRTV/2633/2020-vra a oprav žádost doručených dne
25. 2. 2020, č. j. RRTV/2713/2020-vra a dne 26. 2. 2020, č. j. RRTV/2789/2020-vra.
- Rada udělila provozovateli, společnosti MTV NETWORKS 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.: zem/2059/2010, sp. zn.: 2010/513/zem/MTV, ze dne
22. června 2010, podle § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve
změně časového rozsahu vysílání programu MTV Hungary na 2 - 6 hodin denně
s účinností od 3. března 2020, dle žádosti ze dne 27. února 2020, č.j.:
RRTV/3090/2020- vra.
- 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 a na základě
§ 137 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá provozovatele SATT a.s., IČ:
607 49 105, se sídlem: Okružní 1889/11, Žďár nad Sázavou 3, 591 01 Žďár nad Sázavou,
o podání vysvětlení ve věci možného porušení zákona č. 231/2001 Sb., resp. provedení
změny licence č.j. Ru/231/02/2636 ze dne 24. září 2002 ve znění pozdějších změn, a to
změny vkladu, výše obchodních podílů a způsobu rozdělení hlasovacích práv jednotlivých
akcionářů a seznamu akcionářů tak, že akcionář Město Nové město na Moravě, IČ:
00294900 převedl své akcie v hodnotě 62 101 000,- Kč (38,30 %) na akcionáře Město
Žďár nad Sázavou, IČ: 00295841 bez předchozího souhlasu Rady. Rada stanovila lhůtu
k podání vysvětlení do 15 dnů ode dne doručení výzvy.
- Rada vzala na vědomí, že zaniklému provozovateli Mimoňská komunální a.s., IČ:
25009133, se sídlem: Mírová 76, Mimoň III, 471 24 Mimoň, zanikla podle ustanovení § 24
písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., dne 1. ledna 2020 licence k provozování televizního
vysílání programu MiTEL TV, šířeného prostřednictvím kabelových systémů, udělená
rozhodnutím č.j. FIA/4312/2013 ze dne 1. října 2013, v důsledku zániku právnické osoby
k tomuto datu.
- Rada se seznámila se stanoviskem Rady pre vysielanie a retransmisiu, Palisády 36,
811 06 Bratislava 1, Slovenská republika, doručeným dne 17. února 2020, č. j.
RRTV/2244/2020-vra na žádost Rady pro rozhlasové a televizní vysílání o spolupráci ve
věci týkající se společnosti TV FASHION s.r.o., IČ 018 97 845, se sídlem Thámova
166/18, Karlín, 186 00 Praha 8, a poskytování vysílání programu FASHION TV
(Czech & Slovak) na videoserveru YouTube.
- Rada se seznámila s následujícími podáními k obsahu televizních programů
doručenými v období od 14. února do 2. března 2020 (celkem 28 podání): Česká televize
/ ČT1 - 168 hodin, reportáž Úřednické milodary, 9. 2. 2020 od 21:50 hodin; FTV Prima,
spol. s r.o. / Prima - Superšéf - 24 hodin do pekla a zpět, 21. února 2020 od 20:15 hodin;
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Česká televize / ČT1 - Zrádci (1/6), podtitul Vstup do prázdnoty, 23. února 2020 od 20:10
hodin; Seznam.cz a.s. / Televizeseznam.cz - A DOST!, Kolem nás budou sypat prudký
jed. Ministr chce otrávit českou přírodu a pole; TV Nova s.r.o. / Nova Action - upoutávka
na pořad UFC magazín 2020, 12. 2. 2020, 14:14 hodin; CS filmová, s.r.o. / CS History Světová válka: Z Moskvy do Berlína (4), 14. 1. 2020 od 18:39 hodin; MTV NETWORKS
s. r. o. / Prima Comedy Central - upoutávka na pořad Comedy Club; TV Nova s. r. o. /
NOVA - Specialisté (55), díl Na válečné stezce, 10. února 2020 od 21:20 hodin; Česká
televize / ČT1 - Události, reportáž Fenomén e-sportu v Česku, 14. února 2020 od 19:00
hodin; Barrandov Televizní Studio a. s. / Televize Barrandov - teleshopping ve vysílání
programu bez specifikace vysílacího času a Live Teleshopping (ve vysílání označen
Rychlá hra) 17. února 2020 od 9:45 hodin; ALUKOV a.s. (zadavatel obchodního sdělení)
- reklama Alukov (Bazénobraní), 13. února 2020 v úseku 11:18:35-11:18:54 hodin na
programu NOVA; Česká televize / ČT24 - Události, komentáře, rozhovor se zvoleným
ombudsmanem Stanislavem Křečkem, 12. února 2020 od 22:00 hodin; Česká televize /
ČT1 - uvádění nesprávného označení České republiky a nesprávného slovního situování
Ostravy v seriálu Místo zločinu Ostrava bez konkrétní specifikace dílu; TV Nova s. r. o. /
Nova Action - Kobra 11, díl Ukradený život, 19. února 2020 od 16:25 hodin; Česká televize
/ ČT2 - cyklus Občanské noviny, podtitul vydání Dej a bude ti dáno, 23. února 2020 od
11:02 hodin; Studio Moderna s.r.o. (zadavatel obchodního sdělení) - teleshopping Rovus
Nano parní čistič na podlahy, premiéra 13. ledna 2020 v úseku 9:15:32-9:25:17 hodin na
programu Nova Gold; Česká televize / ČT24 - Newsroom ČT24, příspěvek Hitler je
gentleman, 2. února 2020 od 22:00 hodin; Česká televize a jiní provozovatelé televizního
vysílání / různé programy - zpravodajství na téma koronaviru bez konkrétní specifikace;
Česká televize / ČT1 - Místo zločinu Ostrava (8/13), podtitul dílu Ohrožení, 24. února
2020 od 20:10 hodin; Česká televize / ČT24 - Studio ČT24, téma Slovensko před
parlamentními volbami, 26. února 2020 od 13:20 hodin; Nespecifikovaný provozovatel /
nespecifikovaný program - mechanismus přepojování volajících během telefonické
soutěže, 28. ledna 2020, 14:11 hodin; AMC Networks Central Europe s. r. o. / FILM CAFE
(Maďarsko) - Király!, 10. ledna 2020 od 15:45 hodin; FTV Prima, spol. s r.o. / Prima dosud nevysílaný pořad Tlouštíci; AMC Networks Central Europe s. r. o. / FILM CAFE
(Maďarsko) - Hippi túra, 21. ledna 2020 v úseku 21:00:16-22:52:37 hodin, 23. ledna v
úseku 15:10:30-17:01:50 hodin a 27. ledna 2020 v úseku 12:20:34-14:12:24 hodin.
- Rada v rámci své kompetence dané § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů a na základě § 137 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá provozovatele ČESKÁ TELEVIZE, IČ 00027383,
sídlem Na hřebenech II 1132/4, Praha 4, PSČ 14700, o podání vysvětlení k reportážím
o činnosti úřadů práce Úřednické milodary, resp. Z moci úřední, odvysílaným v rámci
pořadu 168 hodin na programu ČT1 dne 9. a 16. února 2020. Konkrétně o vysvětlení, na
jakých zdrojích a relevantních informacích, kromě vyjádření bývalých zaměstnanců či
nespokojených klientů, jsou postavena závažná obvinění na adresu úřadu práce, kterým
byl bez korektivu autorů reportáže opakovaně poskytnut prostor, např. že „na některých
úřadech dokonce soutěží v tom, kdo největší počet lidí vyřadí sankčně z evidence“, dále
že „je tam tlak shora, aby se šetřilo. Na základě toho, že se ušetří, jsou vyšší pracovníci
odměňováni“, nebo že „demonstrují svou moc“, atd. Dále žádáme o vysvětlení, z jakého
důvodu nebyl dán pracovníkům úřadu prostor, aby se k těmto vzneseným obviněním
mohli vyjádřit. Rada stanovila lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této
výzvy.
- Rada v rámci své kompetence dané § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů a na základě § 137 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá provozovatele vysílání Česká televize, IČ: 00027383,
sídlem: Kavčí hory, Praha 4, PSČ 140 70, o podání vysvětlení k pořadu Newsroom ČT24,
respektive příspěvku Hitler je gentleman v tomto pořadu, vysílanému dne 2. února 2020
od 22:00 hodin na programu ČT24, a to z jakého zdroje vycházelo či o jaká fakta se opíralo
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v něm prezentované skutkové tvrzení moderátora k tématu příspěvku, že „prezident
Česka lhal“. Rada stanovila lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
- Rada se seznámila s analýzou zpravodajských a publicistických pořadů odvysílaných
na programech ČT1 a ČT24 provozovatele Česká televize v období před volbami do
Evropského parlamentu v roce 2019.
- Rada se seznámila s analýzou zpravodajských a publicistických pořadů odvysílaných
na programech NOVA a NOVA 2 provozovatele TV Nova s.r.o. v období před volbami do
Evropského parlamentu v roce 2019.
- Rada se seznámila s analýzou zpravodajských a publicistických pořadů odvysílaných
na programu Prima provozovatele FTV Prima, spol. s r.o. v období před volbami do
Evropského parlamentu v roce 2019.
- Rada se seznámila s analýzou zpravodajských a publicistických pořadů odvysílaných
na programu Televize Barrandov provozovatele Barrandov Televizní Studio a.s. v období
před volbami do Evropského parlamentu v roce 2019.
- 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, upozorňuje provozovatele Barrandov Televizní Studio a.s., IČ 41693311, sídlem
Kříženeckého náměstí 322/5, Praha 5, PSČ 152 00, na porušení ustanovení § 31 odst. 3
zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil odvysíláním pořadu Moje zprávy v období
před volbami do Evropského parlamentu od 23. 4. 2019 do 24. 5. 2019 na programu
Televize Barrandov. Způsob moderace jednotlivých dílů pořadu vykazuje systematický a
záměrně nevyvážený a neobjektivní přístup moderátora ke kandidujícím politickým
subjektům. Komunikační strategie moderátora měla manipulativní potenciál, moderátor
opakovaně nedůsledně odkazoval na zdroje svých informací, neposkytoval prostor
subjektům podrobeným kritice ani pohledu druhé strany, užíval stereotypizačního
nálepkování i stigmatizačních označení kandidujících subjektů, čímž došlo k porušení
zásad objektivního a vyváženého informování. Rada stanovila lhůtu k nápravě 7 dní ode
dne doručení tohoto 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 a v souladu
s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá provozovatele
Barrandov Televizní Studio a.s., IČ 41693311, sídlem Kříženeckého náměstí 322/5,
Praha 5, PSČ 152 00, o podání vysvětlení, podle jakého klíče byli zváni konkrétní
představitelé politických uskupení kandidujících ve volbách do Evropského parlamentu
2019 do jednotlivých vydání pořadu Aréna Jaromíra Soukupa vysílaných ve dnech 23. 4.
2019, 30. 4. 2019, 7. 5. 2019, 14. 5. 2019 a 21. 5. 2019 na programu Televize Barrandov.
Rada stanovila lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení 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 a v souladu
s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá provozovatele
Barrandov Televizní Studio a.s., IČ 41693311, sídlem Kříženeckého náměstí 322/5,
Praha 5, PSČ 152 00, o podání vysvětlení, podle jakého klíče byli zváni konkrétní
představitelé politických uskupení kandidujících ve volbách do Evropského parlamentu
2019 do jednotlivých vydání pořadu Duel Jaromíra Soukupa vysílaných ve dnech 25. 4.
2019, 2. 5. 2019, 6. 5. 2019, 9. 5. 2019 a 22. 5. 2019 na programu Televize Barrandov.
Rada stanovila lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení výzvy.
- Rada se seznámila s analýzou zpravodajských a publicistických pořadů odvysílaných
na programu Seznam.cz TV provozovatele Seznam.cz TV, s.r.o. v období před volbami
do Evropského parlamentu v roce 2019.
- 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 a v souladu
s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá provozovatele
Seznam.cz TV, s.r.o., sídlem Radlická 3294/10, Smíchov, 150 00 Praha 5, o podání
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vysvětlení, podle jakého klíče byli zváni konkrétní představitelé politických uskupení
kandidujících ve volbách do Evropského parlamentu 2019 do jednotlivých vydání pořadu
Výzva, vysílaných ve dnech 26. 4. 2019, 30. 4. 2019, 7. 5. 2019, 10. 5. 2019, 15. 5. 2019
a 22. 5. 2019 na programu Seznam.cz TV. Rada stanovila lhůtu k podání vysvětlení 30
dní ode dne doručení 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 a v souladu
s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá provozovatele
Seznam.cz TV, s.r.o., sídlem Radlická 3294/10, Smíchov, 150 00 Praha 5, o podání
vysvětlení, podle jakého klíče byli zváni konkrétní představitelé politických uskupení
kandidujících ve volbách do Evropského parlamentu 2019 do jednotlivých vydání pořadu
Duel vysílaných ve dnech 26. 4. 2019, 7. 5. 2019, 9. 5. 2019, 15. 5. 2019, 16. 5. 2019,
20. 5. 2019 a 23. 5. 2019 v čase od 13:00 hodin na programu Seznam.cz TV. Rada
stanovila lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení 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 a v souladu
s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá provozovatele
Seznam.cz TV, s.r.o., sídlem Radlická 3294/10, Smíchov, 150 00 Praha 5, o podání
vysvětlení, podle jakého klíče byli zváni konkrétní představitelé politických uskupení
kandidujících ve volbách do Evropského parlamentu 2019 do pořadu Evropská volba:
hlavní, vysílaného dne 15. 5. 2019 v čase od 20:30 na programu Seznam.cz TV. Rada
stanovila lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení výzvy.
- Rada se seznámila s analýzou záznamu vysílání programu ČT2 provozovatele Česká
televize ze dne 1. 2. 2020 od 12:00 do 24:00 hod.
- Rada se seznámila s analýzou záznamu vysílání programu Sport2 Hungary
provozovatele AMC Networks Central Europe s.r.o. ze dne 28. 11. 2019 od 10:00 do
22:00 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, upozorňuje provozovatele AMC Networks Central Europe s.r.o., IČ 27112501,
se sídlem Pobřežní 620/3, Praha 8 - Karlín, PSČ 186 00, na porušení ustanovení § 53
odst. 4 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 28. listopadu 2019 na
programu Sport2 Hungary odvysílal v 18:30 hodin sponzorované utkání NFL Chicago
Bears vs. Detroit Lions, přičemž jeden z jeho sponzorů, Leddiszkont.hu, byl poprvé
označen až 50 minut po začátku relace. Provozovatel tak porušil povinnost označit každý
zcela nebo zčásti sponzorovaný pořad vždy na jeho začátku. Rada stanovila lhůtu
k nápravě 30 dní ode dne doručení upozornění.
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané
ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového
a televizního vysílání a o změně dalších zákonů a v souladu s ustanovením § 137 odst.
1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá
provozovatele AMC Networks Central Europe s.r.o., IČ 27112501, se sídlem Pobřežní
620/3, Praha 8 - Karlín, PSČ 186 00, o podání vysvětlení k pořadu Lóverseny magazin,
odvysílanému dne 28. listopadu 2019 ve 13:30 hodin na programu Sport2 Hungary, resp.
k zařazenému obchodnímu sdělení propagujícímu hazardní hry Kincsem+ Tuti a web
bet.lovi.hu, které nebylo pro diváky snadno rozeznatelné a ve vysílání nebylo jako
obchodní sdělení řádně odděleno. Rada stanovila lhůtu k podání vysvětlení 30 dnů ode
dne doručení této výzvy.
- Rada žádá maďarský regulační úřad NMHH o informaci, jakým způsobem jsou
v Maďarsku regulována obchodní sdělení týkající se sázkových her a loterií a jakým
způsobem maďarská právní úprava chrání nezletilé před reklamou na hazardní hry.
- Rada se seznámila s materiálem vyhodnocujícím zpřístupňování televizního vysílání
osobám se sluchovým a zrakovým postižením v roce 2019.

6

- 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, upozorňuje provozovatele Stanice O, a.s., IČ 26509911, sídlem Karla Engliše
519/11, Praha 5, PSČ 150 00, na porušení § 32 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., kterého
se dopustil tím, že v roce 2019 na programech Óčko STAR, Óčko Expres a O (Óčko)
nezpřístupnil alespoň 2 % vysílaných pořadů pro osoby se zrakovým postižením, jelikož
v roce 2019 na programech Óčko STAR, Óčko Expres a O (Óčko) nezpřístupnil pro osoby
se zrakovým postižením žádné pořady. Rada stanovila lhůtu k nápravě do 31. prosince
2020, a to tak, aby na programech Óčko STAR, Óčko Expres a O (Óčko) za celý
kalendářní rok 2020 bylo zpřístupněno alespoň 2% vysílaných pořadů pro osoby se
zrakovým postižením.
- 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 souladu s ustanovením § 78 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., zákona
o přestupcích a řízeních o nich, rozhodla zahájit s provozovatelem Barrandov Televizní
Studio a.s., IČ 41693311, sídlem Kříženeckého náměstí 322/5, Praha 5, PSČ 152 00
(dále „obviněný“), řízení o přestupku z moci úřední pro možné porušení ustanovení § 32
odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit tím, že v roce 2019 na programu
Televize Barrandov neopatřil alespoň 15 % vysílaných pořadů skrytými nebo otevřenými
titulky pro osoby se sluchovým postižením, jelikož v roce 2019 na programu Televize
Barrandov opatřil skrytými nebo otevřenými titulky pro osoby se sluchovým postižením
12,85 % odvysílaných pořadů.
- 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 a v souladu
s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen „zákon
č. 500/2004 Sb.“), žádá provozovatele Magical roof s.r.o., IČ 04899784, sídlem Pobřežní
297/14, Praha, PSČ 186 00, o podání vysvětlení, z jakého důvodu Radě neposkytl
informace ohledně zpřístupnění vysílání programu JOJ Family osobám se sluchovým
a zrakovým postižením v roce 2019, ačkoli se na vysílání jmenovaného programu
vztahuje povinnost uložená ustanovením § 32 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb. Rada
stanovila lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
- 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 souladu s ustanovením § 78 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., zákona
o přestupcích a řízeních o nich, rozhodla zahájit s provozovatelem Seznam.cz TV, s.r.o.,
IČ 06387233, sídlem Radlická 3294/10, Praha, PSČ 150 00 (dále „obviněný“), řízení
o přestupku z moci úřední pro možné porušení ustanovení § 32 odst. 2 zákona
č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit tím, že nedoložil, že by na programu
Seznam.cz TV v roce 2019 opatřil alespoň 15 % vysílaných pořadů skrytými nebo
otevřenými titulky pro osoby se sluchovým postižením a zpřístupnil alespoň 2 %
vysílaných pořadů pro osoby se zrakovým postižením.
- Rada coby ústřední správní úřad v souladu s ustanovením § 5 písm. b) a § 21 odst. 1
písm. d) zákona č. 231/2001 Sb. o provozovávání rozhlasového a televizního vysílání
a ustanovením § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, vydala toto rozhodnutí:
Rada vydává provozovateli TV Nova s.r.o., IČ: 458 00 456, se sídlem Praha 5,
Kříženeckého nám. 1078/5, PSČ 152 00 podle § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001
Sb. souhlas se změnou licenčních podmínek pro vysílání televizního programu Nova +1
šířeného prostřednictvím družice na základě licence sp. zn. RRTV/2017/613/smu; č. j.
RRTV/11958/2017-smu, spočívající ve změně dalších programových podmínek dle
podání žadatele ze dne 29. ledna 2020 č.j. RRTV/1701/2020-vra.
- Rada, jakožto ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 5
písm. f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání
a o změně dalších zákonů, dle ustanovení § 60 odst. 1 písm. l) a dle § 60 odst. 7 písm.
a) zákona č. 231/2001 Sb., rozhodla v řízení o přestupku vedeném podle zákona
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č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, dne 10. března 2020 takto:
I. Obviněná společnost, provozovatel televizního vysílání, Barrandov Televizní Studio
a.s., IČ 41693311, sídlem Kříženeckého nám. 322, Praha 5, PSČ 152 00, se uznává
vinnou ze spáchání přestupku dle ustanovení § 48 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001
Sb., kterého se dopustila odvysíláním teleshoppingu Klenot TV dne 28. dubna 2019 od
11:21 hodin na programu KINO BARRANDOV, v jehož průběhu moderátorka opakovaně
tvrdila, že nabízené výrobky, kterými byly šperky se vsazenými kameny, respektive že
tyto vsazené kameny mohou odstranit různé zdravotní potíže, přičemž nabídku
konkrétních výrobků podpořila formulacemi: „smaragd (...) léčí samozřejmě i tělo i duch,
ducha“ (čas 11:41:31-11:41:41 hodin); „Turmalíny jsou nejpozitivnějšími, nejléčivějšími
kameny. (...) působí to, prosím vás, na všechny snad orgány.“ (čas 12:09:44-12:10:05
hodin); „Ametysty mají velmi rychlé, silné účinky (...) je to kámen léčivý“ (čas 12:15:2412:15:50 hodin); „Je to dokonce přírodní sedativum, právě ametystík, a je to kámen,
vlastně, který, vlastně celkově, celkově vlastně pomáhá. Má silnou léčivou moc“ (čas
12:19:15-12:19:34 hodin); „Topaz je kámen (...) léčení.“ (čas 12:31:50-12:31:55 hodin).
Těmito tvrzeními moderátorka implikovala, že kameny v nabízených špercích mohou
různé zdravotní potíže odstranit, resp. vyléčit. Nebezpečí těchto tvrzení lze spatřovat
v tom, že příslušné zdravotní problémy mohou být vyvolány závažnějšími onemocněními
a signalizovat je, a divák pod vlivem citovaných tvrzení může zanedbat řádnou péči o své
zdraví. Nikde v tomto teleshoppingu se neobjevila informace, že by diváci měli varovným
symptomům svého těla věnovat náležitou pozornost a že základem pro stanovení
diagnózy je vyšetření specialistou, který zvolí vhodnou léčbu. Údajné léčivé účinky
kamenů ve špercích byly opakovaně zdůrazňovány, resp. byly prezentovány jako
významný důvod k nákupu šperku. Takový postup může spotřebitele přimět učinit
rozhodnutí (nákup produktu), které by za běžných okolností neučinili. Důsledkem
takového jednání může být ohrožení zdraví spotřebitelů, kteří tak mohou zanedbat řádnou
péči o svůj zdravotní stav. II. Za přestupek se pachateli v souladu s ustanovením § 60
odst. 1 písm. l), ustanovením § 60 odst. 7 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. a ustanovením
§ 35 písm. b) a § 46 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., ukládá pokuta ve výši 250 000,- Kč.
Pokuta je splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí na účet 375419223001/0710, variabilní symbol 2019512. III. V souladu s ustanovením § 95 odst. 1
zákona č. 250/2016, o odpovědnosti za přestupky, a § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb., ukládá
Rada obviněnému povinnost uhradit paušální částku nákladů řízení ve výši 1 000,- Kč.
Úhrada nákladů řízení je splatná do pěti pracovních dnů ode dne doručení tohoto
rozhodnutí na účet č. 3711- 19223001/0710, variabilní symbol 2019512.
- 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. b) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti
za přestupky a řízení o nich, vydala dne 10. března 2020 toto usnesení: Rada zastavuje
s obviněnou společností Regulia s.r.o., IČ: 51452081, se sídlem Bancikovej 1/A,
Bratislava, 821 03, řízení o přestupku pro možné porušení § 2 odst. 1 písm. b) zákona č.
40/1995 Sb., kterého se mohl dopustit zadáním reklamy, respektive teleshoppingu Klenot
TV vysílaného dne 28. dubna 2019 od 11:21 hodin na programu KINO BARRANDOV,
neboť skutek, o němž se řízení vede, nespáchal obviněný.
- 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, v souladu s ustanovením § 78 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb.,
zákona o přestupcích a řízeních o nich rozhodla zahájit se zpracovatelem obchodního
sdělení, společností Emporia Style Kft., IČO: 01-09-170422, se sídlem 1012 Budapest,
Márvány u. 17., DIČ: 12239856-2-41, řízení o přestupku pro možné porušení § 2 odst. 1
písm. b) zákona č. 40/1995 Sb., kterého se mohl dopustit zpracováním reklamy,
respektive teleshoppingu Klenot TV vysílaného dne 28. dubna 2019 od 11:21 hodin na
programu KINO BARRANDOV a který může být nekalou obchodní praktikou podle
zvláštního předpisu, tj. podle ustanovení § 4 odst. 3 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně
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spotřebitele, respektive písm. p) Přílohy 1 k tomuto zákonu, neboť moderátorka
v teleshoppingu opakovaně tvrdila, že nabízené výrobky, kterými byly šperky se
vsazenými kameny, respektive že tyto vsazené kameny mohou odstranit různé zdravotní
potíže, přičemž nabídku konkrétních výrobků podpořila formulacemi: „smaragd (...) léčí
samozřejmě i tělo i duch, ducha“ (čas 11:41:31-11:41:41 hodin); „Turmalíny jsou
nejpozitivnějšími, nejléčivějšími kameny. (...) působí to, prosím vás, na všechny snad
orgány.“ (čas 12:09:44-12:10:05 hodin); „Ametysty mají velmi rychlé, silné účinky (...) je
to kámen léčivý“ (čas 12:15:24-12:15:50 hodin); „Je to dokonce přírodní sedativum, právě
ametystík, a je to kámen, vlastně, který, vlastně celkově, celkově vlastně pomáhá. Má
silnou léčivou moc“ (čas 12:19:15-12:19:34 hodin); „Topaz je kámen (...) léčení.“ (čas
12:31:50-12:31:55 hodin). Těmito tvrzeními moderátorka implikovala, že kameny
v nabízených špercích mohou různé zdravotní potíže odstranit, resp. vyléčit. Nebezpečí
těchto tvrzení lze spatřovat v tom, že příslušné zdravotní problémy mohou být vyvolány
závažnějšími onemocněními a signalizovat je, a divák pod vlivem citovaných tvrzení může
zanedbat řádnou péči o své zdraví. Údajné léčivé účinky kamenů ve špercích byly
opakovaně zdůrazňovány, resp. byly prezentovány jako významný důvod k nákupu
šperku. Takový postup může spotřebitele přimět učinit rozhodnutí (nákup produktu), které
by za běžných okolností neučinili. Důsledkem takového jednání může být ohrožení zdraví
spotřebitelů, kteří tak mohou zanedbat řádnou péči o svůj zdravotní stav.
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele O2 TV s. r. o., jakým
způsobem jsou naplňovány podmínky licence programu Orange Sport (licence udělená
rozhodnutím č. j. RRTV/14202/2018-zem, ze dne 17. července 2018, sp. zn.
2018/541/zem), resp. deklarovaný hlavní jazyk vysílání, kterým je čeština, vzhledem ke
skutečnosti, že ve vysílání programu dne 21. října 2019 v časovém úseku od 11:00 do
23:00 hodin převládala slovenština, a to zejména na úrovni selfpromotion, programových
předělů a obchodních sdělení, vysílaných výhradně ve slovenském jazyce.
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele O2 TV s. r. o., jakým
způsobem je poskytován divákům programu Orange Sport snadný, přímý a trvalý přístup
k informacím dle ustanovení § 32 odst. 7 písm. a) - c) zákona č. 231/2001 Sb. (zveřejnění
názvu společnosti, jejího sídla, IČ, kontaktních údajů a informace, že orgánem dohledu
nad provozováním televizního vysílání je Rada).
- 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, upozorňuje provozovatele O2 TV s.r.o., IČ 03998380, sídlem Za Brumlovkou
266/2, Praha 4, PSČ 14000, na porušení ustanovení § 32 odst. 7 písm. a) - c) zákona
č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že neumožňuje divákům programu Orange Sport
snadný, přímý a trvalý přístup k základním údajům o provozovateli televizního vysílání,
jimiž jsou název nebo jméno a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, adresa sídla v případě
právnické osoby nebo bydliště v případě fyzické osoby a u zahraniční osoby rovněž
adresa podniku nebo organizační složky na území České republiky, byly-li zřízeny,
údajům, které umožňují rychlé, přímé a účinné navázání kontaktu s provozovatelem
televizního vysílání, zejména k poštovní adrese pro doručování, telefonnímu číslu,
popřípadě k adrese pro doručování elektronické pošty, a informaci o tom, že orgánem
dohledu nad provozováním televizního vysílání je Rada. Rada stanovila lhůtu k nápravě
7 dnů ode dne doručení tohoto upozornění.
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele O2 TV s. r. o., na základě
jakých smluvních ujednání spolupracuje jakožto provozovatel vysílání programu Orange
Sport se společností Orange Slovensko, a.s., resp. jakým způsobem uplatňuje výkon své
redakční odpovědnosti, a to zejména s ohledem na skutečnost, že internetové stránky
programu Orange Sport odkazují na telekomunikační společnost Orange Slovensko, a.s.,
nikoli na společnost O2 TV s.r.o., která je držitelem licence k provozování televizního
vysílání programu.
- 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 a v souladu
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s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá provozovatele
O2 TV s.r.o., IČ 03998380, sídlem Za Brumlovkou 266/2, Praha 4, PSČ 14000, o podání
vysvětlení, jakým způsobem uplatňuje výkon své redakční odpovědnosti u programu
Orange sport, a zda přijímá rozhodnutí o výběru pořadů a dalších částí vysílání a jejich
uspořádání v programové skladbě (dále jen "redakční rozhodnutí") v České republice,
nebo v jiném členském státě Evropské unie, resp. ve Slovenské republice. Rada stanovila
lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele O2 TV s.r.o. ohledně povahy
sponzorských oznámení odvysílaných na programu Orange Sport dne 21. října 2019,
konkrétně sponzorů Heineken a PlayStation (např. v čase 11:36 hodin) a Mastercard
a Nissan (např. v čase 15:00 hodin), označených jako sponzor programu, zda se
skutečně jedná o oznámení sponzorů programu, či zda jde o oznámení sponzorů pořadu
(utkání UEFA Champions League), příp. jakým způsobem zajišťuje, aby byl typ
sponzorského oznámení pro diváky rozpoznatelný.
- 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, upozorňuje provozovatele O2 TV s.r.o., IČ 03998380, sídlem Za
Brumlovkou 266/2, Praha 4, PSČ 14000, na porušení ustanovení § 53 odst. 4 zákona
č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že zařadil do vysílání programu Orange Sport
dne 21. října 2019, obchodní sdělení sponzorů Heineken a PlayStation (např. v čase
11:36 hodin) a Mastercard a Nissan (např. v čase 15:00 hodin), označených jako sponzor
programu, přičemž se dle jeho vyjádření č.j. RRTV/2212/2020-vra jednalo o sponzora
pořadů, čímž porušil svou povinnost každý zcela nebo zčásti sponzorovaný pořad vždy
na začátku a dále v průběhu nebo na konci zřetelně označit jménem nebo názvem,
obrazovým symbolem (logem) nebo jinou značkou sponzora, kterou se rozumí zejména
odkaz na jeho výrobky, služby nebo na jejich charakteristický znak. Rada stanovila lhůtu
k nápravě 7 dnů ode dne doručení tohoto upozornění.
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele O2 TV s. r. o., z jakého
důvodu Radě doposud neoznámil zahájení vysílání programů Orange Sport 2 (licence
udělená rozhodnutím č. j. RRTV/14207/2018-zem, ze dne 17. července 2018, sp. zn.
2018/542/zem), Orange Sport 3 (licence udělená rozhodnutím č. j. RRTV/14208/2018zem, ze dne 17. července 2018, sp. zn. 2018/543/zem) a Orange Sport 4 (licence udělená
rozhodnutím č. j. RRTV/14209/2018-zem, ze dne 17. července 2018, sp. zn.
2018/544/zem), příp. zda vysílání jmenovaných programů ke dni 21. října 2019 vůbec
zahájil.
- 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, upozorňuje provozovatele O2 TV s.r.o., IČ 03998380, sídlem Za Brumlovkou
266/2, Praha 4, PSČ 14000, na porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. s) zákona
č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že Radě neoznámil zahájení vysílání programů
Orange Sport 2 (licence č.j. RRTV/14207/2018-zem sp.zn.: 2018/542//zem), Orange
Sport 3 (licence č.j. RRTV/14208/2018-zem sp.zn.: 2018/543/zem) a Orange Sport 4
(č.j. RRTV/14209/2018-zem sp.zn.: 2018/544/zem). Rada stanovila lhůtu k nápravě 7 dnů
ode dne doručení tohoto upozornění.
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele O2 TV s. r. o., z jakého
důvodu bylo deklarováno, že dne 21. října 2019 na programech Orange Sport 2 (licence
udělená rozhodnutím č. j. RRTV/14207/2018-zem, ze dne 17. července 2018, sp. zn.
2018/542/zem), Orange Sport 3 (licence udělená rozhodnutím č. j. RRTV/14208/2018zem, ze dne 17. července 2018, sp. zn. 2018/543/zem) a Orange Sport 4 (licence udělená
rozhodnutím č. j. RRTV/14209/2018-zem, ze dne 17. července 2018, sp. zn.
2018/544/zem) vysílal pouze statické záběry bez zvukového obsahu („desky“), ačkoli dle
licenčních podmínek mají být programy v časovém rozsahu 24 hodin denně plněny
redakčním obsahem v podobě sportovních pořadů, a dále, jaký podíl redakčního obsahu
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v podobě sportovních pořadů na jmenovaných programech vysílal v průběhu uplynulých
dvou měsíců.
- 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, upozorňuje provozovatele O2 TV s.r.o., IČ 03998380, sídlem Za Brumlovkou
266/2, Praha 4, PSČ 14000, na porušení licenčních podmínek, resp. základní
programové specifikace, kterého se dopustil tím, že dne 21. října 2019 v čase od 12.00
do 24. 00 hod. na programech Orange Sport 2 (licence udělená rozhodnutím č. j.
RRTV/14207/2018-zem, ze dne 17. července 2018, sp. zn. 2018/542/zem), Orange
Sport 3 (licence udělená rozhodnutím č. j. RRTV/14208/2018-zem, ze dne 17. července
2018, sp. zn. 2018/543/zem) a Orange Sport 4 (licence udělená rozhodnutím č. j.
RRTV/14209/2018-zem, ze dne 17. července 2018, sp. zn. 2018/544/zem) vysílal pouze
statické záběry bez zvukového obsahu („desky“), ačkoli dle licenčních podmínek mají být
programy v časovém rozsahu 24 hodin denně plněny redakčním obsahem dle základní
programové specifikace ve znění „sportovní program“. Rada stanovila lhůtu k nápravě
60 dní ode dne doručení tohoto upozornění.
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením zadavatele FAST ČR, a.s. IČO: 26726548,
sídlem: Černokostelecká 2111/131, 100 00 Praha 10, kolik kusů televizorů Philips LCD
LED FULL HD s úhlopříčkou 109 cm za 5 555,- Kč bylo k dispozici v prodejnách PLANEO
Elektro, zvláště pak v prodejně PLANEO Elektro v Hradci Králové, Pilnáčkova 537, v době
od 8. do 14. ledna 2020, tedy po čas trvání slevové akce, kterou propagovalo obchodní
sdělení, odvysílané 8. 1. 2020 v 18:26:48 hod na programu NOVA (premiérově
odvysílané 8. 1. 2020 v 7:31:11 hod na programu Barrandov KRIMI).
- Rada coby ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm.
a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně
dalších zákonů, rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve věci možného přestupku
spočívajícího v odvysílání obchodního sdělení PLANEO Elektro dne 8. 1. 2020 v 18:26:48
hod. na programu NOVA, že věc odkládá.
- Rada se seznámila s reakcí provozovatele Československá filmová společnost, s.r.o.,
IČ: 27168425, se sídlem Praha 1, Václavské nám. 831/21, PSČ 11360, na uložené
upozornění na porušení ustanovení § 49 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., kterého
se dopustil tím, že odvysílal reklamní spot Clavin Collection dne 12. září 2019 v čase
13:25:15 hodin na programu CS Film a dne 24. září 2019 v čase 14:23:19 hodin na
programu kinoSvět (nyní CS Mystery), čímž porušil povinnost zajistit, aby obchodní
sdělení týkající se erotických služeb, erotických výrobků a humánních léčivých přípravků
nebo doplňků stravy na podporu sexuální výkonnosti nebyly zařazovány do vysílání
v době od 06.00 hodin do 22.00 hodin.
- Rada se seznámila s reakcí provozovatele DONEAL, s.r.o., IČ 29135451, se sídlem
Pobřežní 297/14, Praha 8, PSČ 186 00, na uložené upozornění na porušení ustanovení
§ 49 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 4. října 2019
v 16:47 hodin na programu JOJ Cinema odvysílal reklamní spot Clavin Collection, čímž
porušil povinnost zajistit, aby obchodní sdělení týkající se erotických služeb, erotických
výrobků a humánních léčivých přípravků nebo doplňků stravy na podporu sexuální
výkonnosti nebyly zařazovány do vysílání v době od 06.00 hodin do 22.00 hodin.
- Rada se seznámila s reakcí provozovatele Digital Broadcasting, IČ: 26839407, se
sídlem Stavební 992/1, Poruba, 708 00 Ostrava, na uložené upozornění na porušení
ustanovení § 49 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne
29. září 2019 v čase 15:23:14 hodin na programu Rebel odvysílal reklamní spot Clavin
Collection, čímž porušil povinnost zajistit, aby obchodní sdělení týkající se erotických
služeb, erotických výrobků a humánních léčivých přípravků nebo doplňků stravy na
podporu sexuální výkonnosti nebyly zařazovány do vysílání v době od 06.00 hodin do
22.00 hodin.
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- Rada se seznámila s reakcí provozovatele AMC Networks Central Europe s.r.o., IČ
27112501, se sídlem Praha 8 Karlín, Pobřežní 620/3, PSČ 18600, na uložené upozornění
na porušení ustanovení § 49 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil
tím, že odvysílal reklamní spot Clavin Collection, a to na programu SPORT2 dne 9. září
2019 v čase 7:49:15 hodin (mutace 1 - recepce),na programu Sport1 Czechia and
Slovakia dne 25. září 2019 v čase 12:54:29 hodin (mutace 2 - vlak),na programu Film+
dne 26. září 2019 v čase 7:50:55 hodin (mutace 1 - recepce),na programu AMC
CHANNEL CENTRAL AND EASTERN EUROPE dne 28. září 2019 v čase 12:48:12 hodin
(mutace 2 - vlak),a na programu Spektrum dne 29. září 2019 v čase 15:26:55 hodin
(mutace 2 - vlak), čímž porušil povinnost zajistit, aby obchodní sdělení týkající se
erotických služeb, erotických výrobků a humánních léčivých přípravků nebo doplňků
stravy na podporu sexuální výkonnosti nebyly zařazovány do vysílání v době od 06.00
hodin do 22.00 hodin.
- Rada se seznámila s žádostí o součinnost při přípravě Strategie romské integrace na
období 2021 - 2030 Úřadu vlády České republiky, Oddělení kanceláře Rady vlády pro
záležitosti romské menšiny a sekretariátu Rady vlády pro národnostní menšiny.
- Rada se seznámila s pozváním Úřadu vlády České republiky, Oddělení kanceláře Rady
vlády pro záležitosti romské menšiny a sekretariátu Rady vlády pro národnostní menšiny,
na setkání s Poradním výborem Rámcové úmluvy o ochraně národnostních menšin dne
19. března 2020 od 14.00 do 15.00 hodin v budově Úřadu vlády ČR.

AUDIOVIZUÁLNÍ MEDIÁLNÍ SLUŽBY NA VYŽÁDÁNÍ
- Rada se seznámila s monitoringem služby B-TV, umístěné na internetové adrese
www.b-tv.cz, poskytovatele AIDEM Vyšší odborná škola televizní Brno a.s..
- Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 4 odst. 1 zákona č. 132/2010 Sb., o
audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně dalších zákonů (dále jen
zákon č. 132/2010 Sb.), v platném znění, a na základě § 137 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, žádá poskytovatele audiovizuální mediální služby na vyžádání B-TV,
umístěné na internetové adrese www.b-tv.cz, společnost AIDEM Vyšší odborná škola
televizní Brno a.s., IČ 27695964, sídlem Vídeňská 122/51, Brno, PSČ 619 00, o podání
vysvětlení, zda došlo k přerušení nebo ukončení poskytování služby, příp. z jakého
důvodu tuto skutečnost Radě neoznámil. Rada stanovila lhůtu k podání vysvětlení 30 dní
ode dne doručení této výzvy.
- Rada se seznámila s monitoringem služby TVARCHITECT.com, umístěné na
internetové adrese www.tvarchitect.com, poskytovatele Living Media s.r.o..
- Rada se seznámila s analýzou služby Zpravodajsko informační portál eostrov.cz
poskytovatele MB MEDIA PRODUCTION GROUP s.r.o.
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s analýzou služby Realitní
televize poskytovatele Realitní televize s.r.o.
- Rada se seznámila s monitoringem služby TVBYDLENI.cz, umístěné na internetové
adrese www.tvbydleni.cz, poskytovatele Living Media s.r.o..
- 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 společnost Televize Natura,
s.r.o., IČ 070 13 809, se sídlem Křenovice 106, Dubné, PSČ 373 84, o podání vysvětlení,
z jakého důvodu doposud Radě neoznámila poskytování audiovizuální mediální služby
na vyžádání, poskytované na adrese https://www.tvnatura.cz/. Rada stanovila lhůtu k
podání vysvětlení 20 dní ode dne doručení výzvy.
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením poskytovatele CZECH NEWS CENTER,
a.s., IČ 40766713, sídlem Praha, Komunardů 1584/42, PSČ 17000, jakým způsobem
naplňuje povinnost stanovenou § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 132/2010 Sb., tj. jakým
způsobem umožňuje příjemcům služby umístěné na internetové adrese
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http://tv.isport.blesk.cz, snadný, přímý a trvalý přístup k informaci o tom, že orgánem
dohledu nad poskytováním audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání je Rada.

OSTATNÍ
- Rada se seznámila s přehledem změn v rozhlasovém a televizním vysílání za čtvrté
čtvrtletí roku 2019.
- Rada se seznámila s návrhem Výroční zprávy 2019 a uložila Úřadu provedení změn
dle rozpravy.

V Praze dne 12. 3. 2020
Bc. Ivan Krejčí
předseda Rady pro rozhlasové
a televizní vysílání
kontakt: podatelna@rrtv.cz
274 813 830
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