z 5. zasedání Rady,
konaného dne
12. března 2019

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") na svém 5. zasedání projednala 43 bodů
programu. Vyhodnotila 41 stížností diváků a posluchačů, vydala sedm upozornění na porušení
zákona a zahájila pět řízení o přestupku.
Rada rozhodla uložit dvě pokuty:
1) Pokutu ve výši 250 000 Kč provozovateli AMC Networks Central Europe s.r.o. za spáchání
přestupku dle ustanovení § 49 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., podle něhož je
provozovatel vysílání povinen zajistit, aby obchodní sdělení týkající se erotických služeb,
erotických výrobků a humánních léčivých přípravků nebo doplňků stravy na podporu erekce a
sexuální výkonnosti nebyly zařazovány do vysílání v době od 06.00 hodin do 22.00 hodin, kterého
se dopustil tím, že 1) dne 23. července 2018 v čase 14:52:02 hodin na programu SPORT2
odvysílal reklamní spot s motivem „Clavin PLATINUM“ (ID kreativy 14873591), který byl
obchodním sdělením obsahujícím propagaci doplňku stravy Clavin PLATINUM, který je
přípravkem pro podporu erekce. [obrazová složka: text na balení produktu „PEVNÁ A RYCHLÁ
EREKCE“, text pod balením produktu „Účinnost Clavin zajišťuje/obsahuje mj. (L-Arginin, LCitrulin), selen, zinek a navíc Tribulus Terrestris a Crocus, které zlepšují erekci a sexuální
prožitek.“] 2) dne 29. července 2018 v čase 12:42:25 na programu SPORT2 odvysílal reklamní
spot s motivem „Clavin PLATINUM (ID kreativy 14874018), který byl obchodním sdělením
obsahujícím propagaci doplňku stravy Clavin PLATINUM, který je přípravkem pro podporu erekce.
[obrazová složka: text na balení produktu „PEVNÁ A RYCHLÁ EREKCE“, text pod balením
produktu „Účinnost Clavin zajišťuje/obsahuje mj. (L-Arginin, L-Citrulin), selen, zinek a navíc
Tribulus Terrestris a Crocus, které zlepšují erekci a sexuální prožitek.“] 3) dne 5. srpna 2018 v
čase 15:48:43 na programu Sport1 Czechia and Slovakia odvysílal reklamní spot s motivem
„ARGINMAX“ (ID kreativy 14018458), který byl obchodním sdělením obsahujícím propagaci
doplňku stravy ARGINMAX FORTE, který je přípravkem dlouhodobě zlepšujícím erekci a sexuální
výkonnost [zvuková složka: „Arginmax, dlouhodobě zlepšuje erekci a sexuální výkonnost.“] 4) dne
23. srpna 2018 v čase 8:55:16 na programu Sport1 Czechia and Slovakia odvysílal reklamní spot
s motivem „ARGINMAX“ (ID kreativy 14018504), který byl obchodním sdělením obsahujícím
propagaci doplňku stravy ARGINMAX FORTE, který je přípravkem dlouhodobě zlepšujícím erekci
a sexuální výkonnost [zvuková složka: „Arginmax, dlouhodobě zlepšuje erekci a sexuální
výkonnost.“] 5) dne 29. srpna 2018 v čase 15:40:04 na programu SPORT2 odvysílal reklamní spot
s motivem „ARGINMAX“ (ID kreativy 14021358), který byl obchodním sdělením obsahujícím
propagaci doplňku stravy ARGINMAX FORTE, který je přípravkem dlouhodobě zlepšujícím erekci
a sexuální výkonnost [zvuková složka: „Arginmax, dlouhodobě zlepšuje erekci a sexuální
výkonnost.“].
2) Pokutu ve výši 250 000 Kč společnosti Telemedia Interactv Production Home Limited pro porušení
ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 40/1995 Sb., kterého se dopustila zadáním
teleshoppingového bloku Zavolej a vyhraj vysílaného dne 16. dubna 2018 v čase od 18.05 hodin
na programu JOJ Family, který je nekalou obchodní praktikou podle zvláštního předpisu, tj. podle
ustanovení § 4 odst. 3 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, respektive klamavým
konáním podle § 5 odst. 1) tohoto zákona. Moderátorka v souvislosti se zavoláním do studia
uvedla: „Za osm tisíc korun vy mě tady necháváte čekat? Přitom vím, že tady můžete být opravdu
velmi rychle, protože máme zaplé rychlé přepojování, takže opravdu ten, kdo zvedne telefon, tak
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ho náš systém okamžitě zaznamená a voláme hned zpátky.“ Interaktivní hra vysílaná v televizi
přitom podle pravidel na http://www.zavolejavyhraj.cz/ funguje tak, že diváci zavolají na telefonní
číslo a po obdržení šesti tipů na čísla do loterie telefon zavěsí. Následně je na konci kola náhodně
vybrán jeden z diváků matematickým algoritmem, nezáleží tedy na rychlosti, s jakou se lidé do
studia dovolali. Nátlak moderátorky a uvedení nepravdy o tzv. rychlém přepojování mohlo ovlivnit
rozhodnutí diváků a dovést je ke koupi služby, k níž by za jiných okolností nepřistoupili. Jednalo
se tedy jednat o klamavou obchodní praktiku, jelikož obsahovala věcně nesprávnou informaci a
byla tedy nepravdivá.
Rada odejmula licenci společnosti CZECH INFOLINE s.r.o. k provozování televizního vysílání
programu INFORMAČNÍ KANÁL - CZECH TIP šířeného prostřednictvím kabelových systémů, neboť
provozovatel po zahájení vysílání v průběhu kalendářního roku nevysílal celkem 30 dnů.
Na 5. zasedání proběhlo jedno veřejné slyšení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání
šířeného prostřednictvím vysílačů se soubory technických parametrů Domažlice Vavřinec 103,0 MHz
/ 100 W; Karlovy Vary sídliště 105,0 MHz / 200 W; Plzeň stadion 1 103,0 MHz / 200 W; Tachov 3
105,6 MHz / 200 W; Železná Ruda město 105,6 MHz / 25 W.
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 Domažlice Vavřinec 103,0 MHz / 100
W, souřadnice WGS 84: 12 54 33 / 49 25 11; Karlovy Vary sídliště 105,0 MHz / 200 W, souřadnice
WGS 84: 12 52 12 / 50 14 18; Plzeň stadion 1 103,0 MHz / 200 W, souřadnice WGS 84: 13 22 58
/ 49 44 45; Tachov 3 105,6 MHz / 200 W, souřadnice WGS 84: 12 38 52 / 49 47 05; Železná Ruda
město 105,6 MHz / 25 W, souřadnice WGS 84: 13 14 14 / 49 07 48 projednala se žadateli otázky
týkající se jejich programové skladby.
 Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21 odst. 1 písm. b)
a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. přijala ve věci žádosti provozovatele Route Radio s.r.o., IČ:
27852414, se sídlem Stavební 992/1, 70800 Ostrava o změnu skutečností uvedených v žádosti o
licenci k provozování rozhlasového vysílání programu Rádio Dálnice (licence sp. zn.:
2013/831/zab), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů
spočívající ve změně stanoviště kmitočtu Humpolec východ 91,7 MHz / 50 W na stanoviště
Pelhřimov 2 91,7 MHz / 50 W, toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli Route Radio s.r.o., IČ:
27852414, se sídlem Stavební 992/1, 70800 Ostrava souhlas se změnou skutečností uvedených
v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Rádio
Dálnice (licence sp. zn.: 2013/831/zab), a to se změnou územního rozsahu vysílání a souboru
technických parametrů spočívající ve změně stanoviště kmitočtu Humpolec východ 91,7 MHz / 50
W na stanoviště Pelhřimov 2 91,7 MHz / 50 W souřadnice WGS 84: 15 12 59 / 49 26 16.
 Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21 odst. 1 písm. b)
a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. přijala ve věci žádosti provozovatele Route Radio s.r.o., IČ:
27852414, se sídlem Stavební 992/1, 70800 Ostrava o změnu skutečností uvedených v žádosti o
licenci k provozování rozhlasového vysílání programu Rádio Dálnice (licence sp. zn.:
2014/257/zab), spočívající ve změně souboru technických parametrů licence a územního rozsahu
vysílání, a to ve změně stanoviště kmitočtu Ústí nad Labem - Předlice 101,2 MHz / 100 W, toto
rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli Route Radio s.r.o., IČ: 27852414, se sídlem Stavební
992/1, 70800 Ostrava souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování
rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Rádio Dálnice (licence sp. zn.:













2014/257/zab), spočívající ve změně souboru technických parametrů licence a územního rozsahu
vysílání, a to ve změně stanoviště kmitočtu Ústí nad Labem - Předlice 101,2 MHz / 100 W na
stanoviště Ústí nad Labem - Předlice 101,2 MHz / 100 W souřadnice WGS84: 13 57 14 / 50 40 50.
Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21 odst. 3 zákona
č. 231/2001 Sb. a s § 51, odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, přijala ve věci žádosti
provozovatele MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 26765586, se sídlem Koperníkova 794/6, 12000 Praha,
o změnu skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání
prostřednictvím vysílačů programu Rock Radio (licence č.j.: Ru/287/00) spočívající ve změně
souboru technických parametrů licence a územního rozsahu vysílání, a to přidělením kmitočtu
Náchod 3 99,7 MHz / 100 W, toto rozhodnutí: Rada vyhodnotila změnu územního rozsahu vysílání,
ke kterému by došlo přidělením souboru technických parametrů Náchod 3 99,7 MHz / 100 W jako
změnu, se kterou podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. nelze vyslovit
souhlas, jelikož by taková změna souboru technických parametrů de facto představovala novou
licenci. Rada zamítá žádost provozovatele MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 26765586, se sídlem
Koperníkova 794/6, 12000 Praha, o změnu skutečností uvedených v žádosti o licenci k
provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Rock Radio (licence č.j.:
Ru/287/00), spočívající ve změně souboru technických parametrů licence a územního rozsahu
vysílání, a to v přidělení kmitočtu Náchod 3 99,7 MHz / 100 W.
Rada se seznámila s analýzou programu COUNTRY RADIO, provozovatele RADIO UNITED
BROADCASTING s.r.o., z pondělí 28. 1. 2019 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 se srovnávací analýzou programu FREKVENCE 1 na vybraných souborech
technických parametrů Praha 102.5 MHz, České Budějovice 94.1 MHz a Ostrava 91.1 MHz,
provozovatele Frekvence 1, a.s. ze dne 11. 2. 2019, v časech od 07:00 do 08:00 hodin, od 13:00
do 14:00 hodin a od 18:00 do 19:00 hodin
Rada se seznámila s analýzami obchodních sdělení odvysílaných provozovateli NONSTOP s.r.o.
(program RÁDIO KROKODÝL; Brno 103,0 MHz) dne 29. února 2019, RKR s.r.o. (program
CLASSIC PRAHA; Praha 98,7 MHz) dne 29. února 2019, MEDIA BOHEMIA a.s. (program Hitrádio
Magic; Jičín 107,3 MHz) dne 29. února 2019, Rádio Student, s.r.o. (program Free Rádio; BrnoKohoutovice 107,0 MHz) dne 29. února 2019, RadioPraha s. r. o. (program Rádio Dechovka; České
Budějovice 96,8 MHz) dne 29. února 2019, Gama media s.r.o. (program Rock Radio; Ústí nad
Labem-Stříbrníky 90,2 MHz) dne 28. února 2019 a EVROPA 2, spol. s r.o. (program EVROPA 2;
Liberec 88,1 MHz) dne 28. února 2019.
Rada se seznámila se stížností č. j. RRTV/3352/2019-vra, na odvysílání obsahu, který údajně uráží
důchodce a nevyváženě informuje o důchodové reformě, dne 15. 2. 2019 ve 13:40 na programu
Český Rozhlas Dvojka. Rada se seznámila se stížností č. j. RRTV/2877/2019-vra, na odvysílání
zpráv o zpronevěře odborářských příspěvků pražských těžkooděnců dne 11. února 2019 od 6:15,
7:00 a 7:38 na programu Český rozhlas Radiožurnál, včetně doplnění RRTV/3331/2019-vra. Rada
se seznámila se stížností č. j. RRTV/2933/2019-vac, na odvysílání zprávy o spalničkách dne 22.
února 2019 od 8:32 na programu RADIO BEAT. Rada se seznámila se stížností č. j.
RRTV/2902/2019-vac, na odvysílání písně Nejlepší, kterou znám od skupiny Lucie dne 20. února
2019 od 14:12 na programu RÁDIO IMPULS. Rada se seznámila se stížností č. j.
RRTV/2932/2019-vac, na odvysílání rozhovoru s „manažerkou noční směny“ Ninou dne 21. února
2019 od 7:37 na programu RÁDIO IMPULS.
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 RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o., IČ
29131901, sídlem Říčanská 2399/3, Praha, PSČ 101 00, o podání vysvětlení, jaký zdroj (resp.

správně dva nezávislé zdroje) mu sloužily jako podklad k tomu, aby v rámci zpravodajství na
programu RADIO BEAT zveřejnil informaci, že spalničky jsou nejčastější příčinou úmrtí dětí. Rada
stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ
 Rada podle ustanovení § 63 odst. 2 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. odejmula provozovateli
CZECH INFOLINE s.r.o., IČ: 25243403, se sídlem: Klatovská třída 1460/83, Jižní Předměstí, 301
00 Plzeň, licenci k provozování programu INFORMAČNÍ KANÁL - CZECH TIP šířeného
prostřednictvím kabelových systémů na základě rozhodnutí o udělení licence č.j. Ru/88/03/799 ze
dne 1. dubna 2003 ve znění pozdějších změn, neboť po zahájení vysílání v průběhu kalendářního
roku nevysílal celkem 30 dnů. Rada ukládá účastníkovi řízení provozovateli CZECH INFOLINE
s.r.o., IČ: 2524340, se sídlem: Klatovská třída 1460/83, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň podle
ustanovení § 79 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., povinnost uhradit náhradu nákladů řízení, které
vyvolal účastník porušením své právní povinnosti, a to paušální částkou, která podle ustanovení §
6 odst. 1 vyhlášky č. 520/2005 Sb., činí 1 000,- Kč. Tuto částku je účastník povinen uhradit do pěti
pracovních dnů od doručení tohoto rozhodnutí na účet č. 3711 - 19223001/0710, variabilní symbol
20181088.
 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 J.D.Production,s.r.o., IČ: 25592939 se
sídlem: Palackého náměstí 293, 686 01, Uherské Hradiště, na porušení ustanovení § 21 odst. 1,
písm. e) a § 21 odst. 7 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že předem nepožádal
Radu o písemný souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci sp. zn.
2016/913/zem/J.D, č.j. RRTV/3485/2016-zem ze dne 22. listopadu 2016, a to s převodem
obchodního podílu společníka Martina Dudka, nar. 9. července 1980, bytem Osvoboditelů 1369,
760 01, Zlín, ve výši 24 % s vkladem 24 000,- Kč na třetí osobu nového společníka Danu Dudkovou,
Kosíkovou nar. 7. března 1958, bytem Osvoboditelů 1369, 760 01, Zlín a tím nezachoval 66% podíl
osobám, které byly společníky právnické osoby ke dni vydání rozhodnutí o udělení licence po dobu
5 roků od udělení licence. Rada stanovuje provozovateli lhůtu k nápravě 30 dnů ode dne doručení
tohoto upozornění.
 Rada se seznámila s žádostí Ing. Petra Bakuse, doručenou dne 21. února 2019, o převedení
vysílací licence z AIDEM& Vyšší odborná škola televizní Brno a.s. a sdělila žadateli, že licence je
dle § 12 odst. 7 zákona č. 231/2001 Sb. nepřevoditelná na jinou osobu.
 Rada se seznámila se zprávou z jednání pracovní skupiny ERGA k implementaci nové Směrnice
AVMS, které se konalo ve dnech 29. a 30. ledna v Bruselu.
 Rada se seznámila s následujícími podáními k obsahu televizních programů doručenými od 11. do
22. února 2019: Barrandov Televizní Studio a.s./Televize Barrandov - Kauzy Jaromíra Soukupa;
TV Prima, spol. s r.o./Prima COOL - Úplně debilní zprávy; ČESKÁ TELEVIZE/ČT1 - Díra u
Hanušovic; FTV Prima, spol. s r.o./Prima MAX - Smrt stopařek (nevhodné ukázky); ČESKÁ
TELEVIZE/ČT1 - Most! (6); ČESKÁ TELEVIZE/ČT1 - Most! (1); ČESKÁ TELEVIZE/ČT1 - seriál
Most!, ohrožení dětí a mladistvých; Barrandov Televizní Studio a.s./Televize Barrandov - reklama
Raiffeisenbank a.s.; ČESKÁ TELEVIZE/ČT1-ČT24 - Studio 6 a Studio 6 II; Magical roof s.r.o./JOJ
Family - pořady oslavující úlohu KSČ v ČSSR; TV Nova s.r.o./NOVA - Televizní noviny, reportáž
Venezuelská armáda drží humanitární konvoj na hranici; ČESKÁ TELEVIZE/ČT1 - Černé ovce
(Autopůjčovna); ČESKÁ TELEVIZE/ČT24 - 90' ČT24, téma epidemie spalniček; ČESKÁ
TELEVIZE/ČT1 - Máte slovo; ČESKÁ TELEVIZE/ČT2 - Nedej se plus; ČESKÁ TELEVIZE/ČT24 přenos volebního sněmu ANO; ČESKÁ TELEVIZE/ČT1 - Kočka není pes; ČESKÁ TELEVIZE/ČT1
- Všechnopárty; ČESKÁ TELEVIZE/ČT1-ČT24 - Otázky Václava Moravce, debata Do odchodu
Velké Británie z Evropské unie zbývá šest týdnů; Barrandov Televizní Studio a.s./Televize
Barrandov - Naše zprávy, doba vysílání; TV Nova s.r.o./NOVA - seriál Ulice, ochrana dětí a
mladistvých; TELEPACE s.r.o./Tv NOE - Manželství - jeden z pohledů na přirozenou rodinu;












ČESKÁ TELEVIZE/ČT1 - Reportéři ČT, reportáž Pramen sváru II; Strakonická televize, s.r.o.
/Strakonická televize (STTV) - připojení ke stížnosti; Cannabis is The Cure, z.s.; Cannabis is The
Cure, z.s.
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 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 § 31 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit tím, že dne 12.
září 2018 od 21:25 hod. odvysílal na programu Televize Barrandov pořad Kauzy Jaromíra
Soukupa. Provozovatel v předmětném vydání pořadu prezentoval pouze jeden vyhraněný pohled
na problematiku působení nadnárodních společností v České republice a na státní investiční a
dotační politiku. Pořad představoval jasný, předem stanovený postoj a nabídl pouze jednostranné
interpretace zveřejněných informací, které se týkaly závažných politických otázek souvisejících s
distribucí veřejných prostředků. Provozovatel se tak mohl dopustit porušení povinnosti poskytovat
objektivní a vyvážené informace nezbytné pro svobodné vytváření názorů.
Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona č.
231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále
jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele ČESKÁ TELEVIZE, IČ
00027383, sídlem Na hřebenech II 1132/4, Praha 4, PSČ 14700, na porušení ustanovení § 32
odst. 1 písm. j) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 19. února 2019 odvysílal
od 20:00 hodin na programu ČT1 film Díra u Hanušovic, který obsahoval vulgarismy a nadávky.
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 ČESKÁ TELEVIZE, IČ
00027383, sídlem Na hřebenech II 1132/4, Praha 4, PSČ 14700, na porušení ustanovení § 32
odst. 1 písm. j) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 11. 2. 2019 odvysílal od
21:00 hodin na programu ČT1 pořad Most! (6/8), který obsahoval vulgarismy a nadávky. Rada
stanovuje lhůtu k nápravě 7 dnů od doručení upozornění.
Rada se seznámila s monitoringem vysílání programu TV ZAK provozovatele ZAK TV s.r.o. v
období 10. 9. 2018 - 5. 10. 2018.
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 a v souladu s
ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá provozovatele ZAK TV s.r.o.,
IČ- 64835669, se sídlem Prokopova 166/26, Plzeň 3 - Jižní Předměstí, PSČ 301 00, o podání
vysvětlení, na základě jakého klíče vybral do epizod rubriky „Anketa s plzeňskými lídry“
odvysílaných v rámci pořadu „Zprávy z plzeňského a karlovarského kraje“ ve dnech 25., 26. a 27.
9. 2018 na programu TV ZAK zástupce politických stran ANO, ČSSD, ODS, Piráti a SPD a nikoli
jiných stran, které v komunálních volbách 2018, jichž se anketa týkala, také kandidovaly na
plzeňský magistrát. 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 a v souladu s
ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá provozovatele ZAK TV s.r.o.,
IČ- 64835669, se sídlem Prokopova 166/26, Plzeň 3 - Jižní Předměstí, PSČ 301 00, o podání
vysvětlení, na základě jakého klíče byli zváni hosté do pořadu Politici našeho kraje, vysílaného na
programu TV ZAK v období od 22. 8. 2018 do 19. 9. 2018, a podle jakého klíče bylo rozhodnuto o
pořadí, v němž byly jednotlivé díly pořadu vysílány. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30
dní ode dne doručení této výzvy.

 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 ZAK TV s.r.o., IČ64835669, se sídlem Prokopova 166/26, Plzeň 3 - Jižní Předměstí, PSČ 301 00, na porušení
ustanovení § 53 odst. 4 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že odvysílal dne 26. 9.
2018 od 17-26-12 hod., dne 28. 9. 2018 od 17-28-10 hod., dne 3. 10. 2018 od 17-27-10 hod. a 5.
10. 2018 od 17-26-05 hod. na programu TV ZAK označení sponzora společnosti Climax, které
postrádalo informaci o sponzorování pořadu (např. text či pronesená slova „sponzor pořadu“).
Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dnů od doručení upozornění.
 Rada se seznámila s analýzou kontinuálního úseku vysílání programu Barrandov NEWS ze dne
15. ledna 2019, v časovém úseku 10.00 až 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 (dále
jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), v platném znění, upozorňuje provozovatele Barrandov MUZIKA,
s.r.o., IČ 26735679, se sídlem Praha 4, Mikuleckého 1311/8, PSČ 147 00, na porušení ustanovení
§ 53a odst. 3 zákona 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že pořady Soudkyně Barbara,
odvysílané dne 15. ledna 2018 od 10:15 a 11:25 hodin na programu Barrandov NEWS,
neobsahovaly na konci pořadu a po přerušení, které skončilo v 11:22:28 a 12:35:19 hodin,
informaci o umístění produktu. Stejně tak informaci neobsahovaly pořady Nebezpečné vztahy,
odvysílaný dne 15. ledna 2018 od 12:50 hodin na programu Barrandov NEWS (na konci pořadu a
po přerušení ukončeném v 13:44:02 hodin) a Instinkty Jaromíra Soukupa, odvysílaný dne 15. ledna
2018 od 18:30 hodin na programu Barrandov NEWS (na konci pořadu a po přerušení s koncem v
19:07:59 a 19:25:18 hodin). 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 a v souladu s
ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá provozovatele Barrandov
MUZIKA, s.r.o., IČ 26735679, se sídlem Praha 4, Mikuleckého 1311/8, PSČ 147 00, o podání
vysvětlení formou zaslání seznamu pořadů, jejichž prostřednictvím došlo k naplnění základní
programové specifikace programu Barrandov NEWS, která zní „Program tematicky zaměřený
převážně na českou a slovenskou hudební a s hudbou související tvorbu.“, v týdnu od 4. do 10.
března 2019. Rada stanovuje lhůtu pro podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení žádosti.
 Rada se seznámila s analýzou programu Paramount Channel provozovatele MTV NETWORKS
s.r.o. ze dne 1. října 2018, časového úseku od 10:00 do 22:00 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 Magical roof s.r.o., IČ: 048
99 784, Pobřežní 297/14, Karlín, 186 00 Praha 8, na porušení § 32 odst. 1 písm. l) zákona č.
231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že neposkytl Radě na její vyžádání záznam vysílání
programu JOJ Cinema+1 ze dne 15. ledna 2019 v časovém úseku 19.00 - 24.00 hodin. Rada
stanovuje lhůtu k poskytnutí původního záznamu 10 dní ode dne doručení tohoto upozornění.
Pokud provozovatel již záznamem z uvedeného data nedisponuje, lze alternativně v rámci
stanovené lhůty k nápravě poskytnout záznam ze dne 6. března 2019 z časového úseku 10.0022.00 hodin.
 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 rozhodla zahájit s provozovatelem DONEAL, s.r.o. řízení o
přestupku z moci úřední pro možné porušení § 32 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb., kterého
se dopustil tím, že neposkytl Radě na její vyžádání záznam vysílání programu JOJ Cinema ze dne
15. ledna 2019 z časového úseku 19.00-24.00 hodin.

 Rada se seznámila s materiálem vyhodnocujícím zpřístupňování televizního vysílání osobám se
sluchovým a zrakovým postižením v roce 2018.
 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 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 2018 na programech Óčko STAR a Óčko Expres
nezpřístupnil alespoň 2 % vysílaných pořadů pro osoby se zrakovým postižením, jelikož v roce
2018 na programech Óčko STAR a Óčko Expres nezpřístupnil pro osoby se zrakovým postižením
žádné pořady. Rada stanovuje lhůtu k nápravě do 31. prosince 2019, a to tak, aby na programech
Óčko STAR a Óčko Expres za celý kalendářní rok 2019 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 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 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 2018 na programu Televize Barrandov
neopatřil alespoň 15 % vysílaných pořadů skrytými nebo otevřenými titulky pro osoby se sluchovým
postižením, jelikož v roce 2018 na programu Televize Barrandov opatřil skrytými nebo otevřenými
titulky pro osoby se sluchovým postižením 14,16 % 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, 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,
žádá provozovatele Magical roof s.r.o., IČ 04899784, sídlem Pobřežní 297, Praha, PSČ 186 00, o
podání vysvětlení, ke kterému z jím provozovaných programů se vztahuje písemné vyjádření
provozovatele ze dne 15. ledna 2019 týkající se zpřístupnění vysílání osobám se sluchovým a
zrakovým postižením, evidované Radou pod č. j. RRTV/956/2019-vra, resp. z jakého důvodu Radě
neposkytl informace o podílu zpřístupněných pořadů na programu JOJ Family (licence udělená
rozhodnutím Rady č. j. RRTV/2536/2016-SMU, sp. zn. 2016/645/SMU/Mag), ačkoli se na vysílání
jmenovaného programu vztahuje povinnost uložená ustanovením § 32 odst. 2 zákona č. 231/2001
Sb. Rada stanovuje 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 platném znění
(dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v souladu s ustanovením § 78 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb.,
zákona o přestupcích a řízení o nich, rozhodla zahájit s provozovatelem Barrandov Televizní Studio
a.s., IČ 41693311, sídlem Kříženeckého náměstí 322/5, Praha, PSČ 15200, řízení o přestupku z
moci úřední pro možné porušení ustanovení § 31 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., jehož se mohl
dopustit odvysíláním pořadu Kauzy Jaromíra Soukupa dne 10. 10. 2018 od 21:25 hodin na
programu Televize Barrandov, neboť moderátor v pořadu uvedl v souvislosti s Jiřím Melicharem,
že „Tento pán poslal na účet LEV 21 čtvrt milionu korun“, a rovněž že „Financování politické strany
podle zákona asi bylo také, ale minimálně je tak trochu podezřelé, protože jedním z hlavních
sponzorů se stal pan Jiří Melichar. To je ten pán, kterého jsem ukazoval, ten pán, který je v
celostátním pátrání, už o něm nikdy nikdo neslyšel, a živil se sběrem odpadu. No tak tenhle ten
pán poslal 250 000 Kč, tedy oficiálně firma Velantis, které ovšem pan Melichar byl majitelem a
jednatelem.“ Z dostupných informací však vyplývá, že uvedené výroky jsou nepravdivé, neboť Jiří
Melichar nebyl v době uzavření předmětné darovací smlouvy jednatelem společnosti Velantis.
Provozovatel tedy divákům neposkytl objektivní a vyvážené informace nezbytné pro svobodné
vytváření názorů.

 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, v
platném znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), 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 č.
250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, dne 12. března 2019 takto: I. Obviněná
společnost, provozovatel televizního vysílání, AMC Networks Central Europe s.r.o., IČ: 27112501,
se sídlem Praha 8 - Karlín, Pobřežní 620/3, PSČ 18600, se uznává vinnou ze spáchání přestupku
dle ustanovení § 49 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., podle něhož je provozovatel vysílání
povinen zajistit, aby obchodní sdělení týkající se erotických služeb, erotických výrobků a
humánních léčivých přípravků nebo doplňků stravy na podporu erekce a sexuální výkonnosti
nebyly zařazovány do vysílání v době od 06.00 hodin do 22.00 hodin, kterého se dopustil tím, že
1) dne 23. července 2018 v čase 14:52:02 hodin na programu SPORT2 odvysílal reklamní spot s
motivem „Clavin PLATINUM“ (ID kreativy 14873591), který byl obchodním sdělením obsahujícím
propagaci doplňku stravy Clavin PLATINUM, který je přípravkem pro podporu erekce. [obrazová
složka: text na balení produktu „PEVNÁ A RYCHLÁ EREKCE“, text pod balením produktu
„Účinnost Clavin zajišťuje/obsahuje mj. (L-Arginin, L-Citrulin), selen, zinek a navíc Tribulus
Terrestris a Crocus, které zlepšují erekci a sexuální prožitek.“] 2) dne 29. července 2018 v čase
12:42:25 na programu SPORT2 odvysílal reklamní spot s motivem „Clavin PLATINUM (ID kreativy
14874018), který byl obchodním sdělením obsahujícím propagaci doplňku stravy Clavin
PLATINUM, který je přípravkem pro podporu erekce. [obrazová složka: text na balení produktu
„PEVNÁ A RYCHLÁ EREKCE“, text pod balením produktu „Účinnost Clavin zajišťuje/obsahuje mj.
(L-Arginin, L-Citrulin), selen, zinek a navíc Tribulus Terrestris a Crocus, které zlepšují erekci a
sexuální prožitek.“] 3) dne 5. srpna 2018 v čase 15:48:43 na programu Sport1 Czechia and
Slovakia odvysílal reklamní spot s motivem „ARGINMAX“ (ID kreativy 14018458), který byl
obchodním sdělením obsahujícím propagaci doplňku stravy ARGINMAX FORTE, který je
přípravkem dlouhodobě zlepšujícím erekci a sexuální výkonnost [zvuková složka: „Arginmax,
dlouhodobě zlepšuje erekci a sexuální výkonnost.“] 4) dne 23. srpna 2018 v čase 8:55:16 na
programu Sport1 Czechia and Slovakia odvysílal reklamní spot s motivem „ARGINMAX“ (ID
kreativy 14018504), který byl obchodním sdělením obsahujícím propagaci doplňku stravy
ARGINMAX FORTE, který je přípravkem dlouhodobě zlepšujícím erekci a sexuální výkonnost
[zvuková složka: „Arginmax, dlouhodobě zlepšuje erekci a sexuální výkonnost.“] 5) dne 29. srpna
2018 v čase 15:40:04 na programu SPORT2 odvysílal reklamní spot s motivem „ARGINMAX“ (ID
kreativy 14021358), který byl obchodním sdělením obsahujícím propagaci doplňku stravy
ARGINMAX FORTE, který je přípravkem dlouhodobě zlepšujícím erekci a sexuální výkonnost
[zvuková složka: „Arginmax, dlouhodobě zlepšuje erekci a sexuální výkonnost.“]. 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 3754-19223001/0710, variabilní symbol 20181043. 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 20181043.
 Rada, jakožto ústřední správní úřad, v rámci své kompetence dané ustanovením § 7 písm. a)
zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění platných předpisů (dále jen „zákon č.
40/1995 Sb.“), dle ustanovení § 8a odst. 2 písm. b) a ustanovení § 8a odst. 6 písm. c) zákona č.
40/1995 Sb. v platném znění, v řízení o přestupku vedeném podle zákona č. 250/2016 Sb., o
odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (dále jen „zákon o odpovědnosti za přestupku“), rozhodla
takto: Obviněná Telemedia Interactv Production Home Limited, sídlem Arch. Makarios III,195
Neocleous House P.C. 3030. Limassol Cyprus Vat: CY10147566V Company Reg. no.: HE 144566,
se uznává vinnou v souladu s ustanovením § 8a odst. 2 písm. b) zákona č. 40/1995 Sb. pro












porušení ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 40/1995 Sb., kterého se dopustila zadáním
teleshoppingového bloku Zavolej a vyhraj vysílaného dne 16. dubna 2018 v čase od 18.05 hodin
na programu JOJ Family, který je nekalou obchodní praktikou podle zvláštního předpisu, tj. podle
ustanovení § 4 odst. 3 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, respektive klamavým
konáním podle § 5 odst. 1) tohoto zákona. Moderátorka v souvislosti se zavoláním do studia
uvedla: „Za osm tisíc korun vy mě tady necháváte čekat? Přitom vím, že tady můžete být opravdu
velmi rychle, protože máme zaplé rychlé přepojování, takže opravdu ten, kdo zvedne telefon, tak
ho náš systém okamžitě zaznamená a voláme hned zpátky.“ Interaktivní hra vysílaná v televizi
přitom podle pravidel na http://www.zavolejavyhraj.cz/ funguje tak, že diváci zavolají na telefonní
číslo a po obdržení šesti tipů na čísla do loterie telefon zavěsí. Následně je na konci kola náhodně
vybrán jeden z diváků matematickým algoritmem, nezáleží tedy na rychlosti, s jakou se lidé do
studia dovolali. Nátlak moderátorky a uvedení nepravdy o tzv. rychlém přepojování mohlo ovlivnit
rozhodnutí diváků a dovést je ke koupi služby, k níž by za jiných okolností nepřistoupili. Jednalo se
tedy jednat o klamavou obchodní praktiku, jelikož obsahovala věcně nesprávnou informaci a byla
tedy nepravdivá. Za přestupek se obviněné v souladu s ustanovením § 8a odst. 6 písm. c) zákona
č. 40/1995 Sb. ukládá pokuta ve výši 250 000,- Kč. Pokuta je splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne
právní moci tohoto rozhodnutí na účet 3754-19223001/0710, variabilní symbol 2018598. V souladu
s ustanovením § 95 odst. 1 zákona č. 250/2016, o odpovědnosti za přestupky, a § 6 vyhlášky č.
520/2005 Sb., uložila Rada účastníku řízení povinnost uhradit paušální částku nákladů řízení ve
výši 1 000, - Kč na účet č. 3711-19223001/0710, variabilní symbol 2018598, úhrada nákladů je
splatná do pěti pracovních dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí.
Rada se seznámila se sdělením Státního ústavu pro kontrolu léčiv ve věci studie týkající se
absence vitamínu D.
Rada v rámci své kompetence dané § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o
změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve
znění platných předpisů (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“), v souladu s ustanovením § 78 odst. 1
zákona č. 250/2016 Sb., zákona o přestupcích a řízeních o nich, rozhodla zahájit se zadavatelem
reklamy, společností Naturprodukt CZ spol. s.r.o. IČ 484 01 722, sídlem Na Viničkách 638,
Šestajovice 250 92, řízení o přestupku pro možné porušení § 5d odst. 2 zákona č. 40/1995 Sb.,
dle čl. 7 odst. 3 a 4 písm. a) Nařízení EP a Rady (EU) č. 1169/2011, kterým se stanoví, že informace
o potravině nesmějí připisovat jakékoli potravině vlastnosti umožňující zabránit určité lidské
nemoci, zmírnit ji nebo ji vyléčit, ani na tyto vlastnosti odkazovat, včetně související reklamy, a to
zadáním reklamy na doplněk stravy Detritin odvysílané premiérově 8. 10. 2018 v 07:19 hod. na
programu Barrandov NEWS, neboť konotace obrazu a verbální složky obchodního sdělení
vyjadřuje nutnost užívání produktu Detritin v zimním období z důvodu možné nemoci nastalé z
nedostatku vitaminu D.
Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele Digital Broadcasting s.r.o., zda pořad
Rockové zprávy (Rock News) zpřístupňuje pro osoby se zrakovým postižením audio složkou
pořadu, čtením psaného informativního textu, které je přímou součástí pořadu a není tak obsaženo
na samostatné audiostopě určené pro audiopopisy pro osoby se zrakovým postižením.
Rada se seznámila s podaným vysvětlením zadavatele reklamy, společnosti Internet Mall, a.s., IČ
26204967, sídlem U Garáží 161/1, 170 00 Praha 7, k obsahu stížnosti č.j. RRTV/20999/2018-vra,
týkající se reklamy propagující akci „Garantované doručení“, která byla odvysílána dne 20.
listopadu 2018 v čase od 7:31:01 hodin na programu Prima.
Rada se seznámila se zprávou z jednání pracovních skupin ERGA konaných ve dnech 5. a 7. 2.
2019 v Bruselu.
Rada se seznámila s obsahem zprávy Evropské audiovisuální laboratoře „Media law enforcement
without frontiers".
„Rada se seznámila s obsahem studie „Regulatory Authorities for Electronic Media and Media
Literacy Comparative Analysis of the Best European Practices"
















AUDIOVIZUÁLNÍ MEDIÁLNÍ SLUŽBY NA VYŽÁDÁNÍ
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 TV7.cz, umístěné na internetové adrese www.tv7.cz, společnost Církev Slovo života,
sbor Brno, IČ 736 352 19, se sídlem Rajhradská 249, Vojkovice, PSČ 667 01, 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 Internetová televize-audiovizuální mediální služba, umístěné na internetové adrese
www.bestorm.cz, společnost Best Flare s.r.o., IČ 061 04 363, se sídlem Merhautova 428/2, Brno,
PSČ 613 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 JOY TV, umístěné na internetové adrese www.joyonline.cz/joy-tv, společnost Burda
International CZ s.r.o., IČ 152 73 598, se sídlem Přemyslovská 2845/43, Praha, PSČ 130 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 JOY TV, umístěné na internetové adrese www.joyonline.cz/joy-tv, společnost Burda
International CZ s.r.o., IČ 152 73 598, se sídlem Přemyslovská 2845/43, Praha, PSČ 130 00, o
podání vysvětlení z jakého důvodu neoznámil změnu evidovaných údajů, jak ukládá § 5 odst. 4
zákona č. 132/2010 Sb.
Rada bere na vědomí ukončení poskytování audiovizuální mediální služby na vyžádání
Zveřejňování reportáží na webové stránce, umístěné na internetové adrese www.tvdrak.cz
poskytovatele KTV GALAXIE, z. s., IČ 032 62 073, se sídlem K Zastávce 408/8a, Věkoše, Hradec
Králové, PSČ 503 41.
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 HBO Europe s.r.o., IČ 614 66 786, se
sídlem Jankovcova 1037/49, 170 00 Praha, o podání vysvětlení, z jakého důvodu doposud Radě
neoznámil poskytování audiovizuální mediální služby na vyžádání HBO ON DEMAND ROMANIA.
Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 20 dní ode dne doručení výzvy.
Rada se seznámila se zprávou o screeningu audiovizuálních mediálních služeb Minimax RO,
Minimax SRB a Minimaxcz TV za období listopad 2018.
Rada se seznámila s podaným vysvětlením poskytovatele Františka Stýbla, IČ 126 20 432 sídlo
Kbel 142, Benátky nad Jizerou, PSČ 294 71 z jakého důvodu doposud Radě neoznámil

poskytování audiovizuální mediální služby na vyžádání, umístěné na adrese
http://styblopictures.cz/.
 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
společnost RTVJ s.r.o., IČ 6554563, se sídlem Konec 268/14, 691 53 Tvrdonice, o podání
vysvětlení, z jakého důvodu Radě doposud neoznámila poskytování audiovizuální mediální služby
na vyžádání umístěné na internetové adrese www.rtvj.cz. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení
30 dní ode dne doručení této výzvy.
 Rada provádí výmaz poskytovatele R MEDIA, spol. s.r.o., IČ 48112135, se sídlem v Praze,
Pernerova 673/47, PSČ 186 00, z Evidence poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb na
vyžádání v souvislosti s uplynutím 1 roku od ukončení poskytování audiovizuální mediální služby
na vyžádání Noviny Kraj Vysočina, umístěné na internetové adrese www.ikrajvysocina.cz.
 Rada provádí výmaz poskytovatele Martin Mithofer, IČ: 64904661, bytem Praha 8, Sokolovská
46/67, PSČ 186 00, z Evidence poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání v
souvislosti s uplynutím 1 roku od ukončení poskytování audiovizuální mediální služby na vyžádání
Internetová kuchařka, umístěné na internetové adrese www.video-recepty.com.
V Praze dne 14. března 2019
Mgr. Martin Bezouška
místopředseda Rady pro rozhlasové
a televizní vysílání
podatelna@rrtv.cz
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