Tisková zpráva z 6. zasedání 2021, konaného dne 23. 3. 2021

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") na svém 6. zasedání
projednala 49 bodů programu. Vyhodnotila 25 stížností diváků a posluchačů, vydala devět
upozornění na porušení zákona.
Rada uložila pokutu provozovateli MWE Networks International s.r.o. ve výši 20 000,- Kč
za porušení povinnosti stanovené § 32 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se
dopustil tím, že neposkytl informace o opatřeních přijatých na podporu mediální
gramotnosti za rok 2019, resp. porušil povinnost na písemnou výzvu poskytnout Radě
vyjádření a informace nezbytné k výkonu její působnosti podle § 5 písm. t) až w) nebo § 6
odst. 1 a 5.
Rada uložila napomenutí zadavateli reklamy Good Nature s.r.o. za spáchání přestupku
porušením ustanovení § 5d odst. 3 zákona č. 40/1995 Sb., kterého se dopustil zadáním
reklamy, respektive teleshoppingu „Express Diet - Chilliburner“ nabízejícího produkt s
názvem „Chilliburner“, odvysílaného dne 21. června 2020 v čase 13:58:25 hodin na
programu Prima, neboť v předmětném obchodním sdělení nebyl uveden povinný text
doplněk stravy.
Rada na svém 6. zasedání udělila tři licence k provozování rozhlasového vysílání, a to
jednu licenci společnosti ULTRAVOX s.r.o. k provozování rozhlasového vysílání
prostřednictvím vysílačů se soubory technických parametrů České Budějovice V 104,8
MHz / 50 W a Liberec město 3 95,1 MHz / 50 W pro program Radio COLOR, jednu licenci
společnosti Rádio Samson spol. s r.o., k provozování rozhlasového vysílání
prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Klatovy 92,4 MHz / 100 W
pro program Rádio Západ a jednu licenci společnosti Rajmont s.r.o., k provozování
rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů se soubory technických
parametrů Líbeznice 1260 kHz / 10 kW a Hradec Králové 792 kHz / 10 kW pro program
Rádio Dechovka.
Na 6. zasedání se konalo veřejné slyšení v řízení o udělení licence k provozování
rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů se soubory technických
parametrů Hradec Králové 3 105,1 MHz / 50 W a Vamberk 2 94,3 MHz / 50 W.
Rada schválila Zprávu o činnosti Rady pro rozhlasové a televizní vysílání a o stavu v
oblasti rozhlasového a televizního vysílání a v oblasti poskytování audiovizuálních
mediálních služeb na vyžádání za rok 2020.
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 soubory technických parametrů Hradec
Králové 3 105,1 MHz / 50 W souřadnice WGS 84: 15 50 08 / 50 12 38 a Vamberk 2 94,3
MHz / 50 W souřadnice WGS 84: 16 17 38 / 50 06 58 projednala se žadatelem otázky
týkající se programové skladby navrhované účastníkem licenčního řízení.
- Rada udělila společnosti ULTRAVOX s.r.o., IČ: 49702785, se sídlem Rašínovo nábřeží
409/34, Nové Město, 128 00 Praha 2, podle § 18 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k
provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů se soubory technických
parametrů České Budějovice V 104,8 MHz / 50 W, souřadnice WGS 84: 14 28 12 /
48 58 03 a Liberec město 3 95,1 MHz / 50 W, souřadnice WGS 84: 15 03 55 / 50 46 11,
pro program Radio COLOR do 10. října 2025.
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- Rada udělila společnosti Rádio Samson spol. s r.o., IČ: 28010957, se sídlem
Podbabská 1112/13, Bubeneč, 160 00 Praha 6, podle § 18 zákona č. 231/2001 Sb. licenci
k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů se souborem technických
parametrů Klatovy 92,4 MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 13 17 40 / 49 23 42, pro
program Rádio Západ do 10. října 2025.
- Rada udělila společnosti Rajmont s.r.o., IČ: 274 72 116, se sídlem Ivana Olbrachta
506/6, PSČ 500 02 Hradec Králové, podle § 18 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k
provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů se souborem
technických parametrů Líbeznice 1260 kHz / 10 kW a Hradec Králové 792 kHz / 10 kW
pro program Rádio Dechovka na dobu 8 let, nejdéle však do 10. října 2025.
- Rada v souladu s ustanovením § 5 písm. b), § 21 odst. 1 písm. e) a § 21 odst. 6 zákona
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších
zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), a ustanovením § 67 a násl.
zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen „zákon č. 500/2004
Sb.“), vydala toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli Rádio Samson spol. s r.o.,
IČ: 28010957, se sídlem Podbabská 1112/13, Bubeneč, 160 00 Praha 6, souhlas se
změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání
šířeného prostřednictvím vysílačů dle § 21 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb.,
spočívající v převodu spočívající v převodu obchodního podílu ve výši 34% ze společnosti
SAMSON A PARTNEŘI a.s., IČ: 28413091, se sídlem K transformátoru 1169/9, Suchdol,
165 00 Praha 6, na společnost A 11 s.r.o., IČ: 271 20 805, se sídlem Ortenovo náměstí
1524/36, Holešovice, 170 00 Praha 7, a se změnou zakladatelské listiny, neboť tato
změna by nevedla k neudělení licence na základě veřejného slyšení.
- Rada v souladu s ustanovením § 5 písm. b), § 21 odst. 1 písm. e) a § 21 odst. 6 zákona
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších
zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), a ustanovením § 67 a násl.
zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen „zákon č. 500/2004
Sb.“), vydala toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli SAMSON MEDIA spol. s r.o.,
IČ: 276 29 775, se sídlem Podbabská 1112/13, Bubeneč, 160 00 Praha 6, souhlas se
změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání
šířeného prostřednictvím vysílačů dle § 21 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb.,
spočívající v převodu spočívající v převodu obchodního podílu ve výši 20% ze společnosti
SAMSON A PARTNEŘI a.s., IČ: 284 13 091, se sídlem K transformátoru 1169/9, Suchdol,
165 00 Praha 6, na společnost A 11 s.r.o., IČ: 271 20 805, se sídlem Ortenovo náměstí
1524/36, Holešovice, 170 00 Praha 7, a se změnou zakladatelské listiny, neboť tato
změna by nevedla k neudělení licence na základě veřejného slyšení.
- Rada se seznámila s analýzami obchodních sdělení odvysílaných provozovateli
MEDIA BOHEMIA a.s. (program Rock Radio; České Budějovice 99,7 MHz) dne 9. března
2021, HAMCO, s.r.o. (program RADIO HANÁ; Olomouc 92,3 MHz) dne 9. března 2021,
RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o. (program SIGNÁL RÁDIO; Liberec město 94,1
MHz) dne 9. března 2021, MEDIA BOHEMIA a.s. (program Hitrádio Černá Hora, Trutnov
105,3 MHz) dne 9. března 2021, NONSTOP s.r.o. (program RÁDIO KROKODÝL; Brno
103,0 MHz) dne 9. března 2021 a MAX LOYD, s.r.o. (program DANCE RADIO; PrahaJinonice 102,9 MHz) dne 9. března 2021.
- Rada se seznámila s oznámením provozovatele Josefa Týce IČ: 03299805 se sídlem
Palackého 26, Blatná, 388 01 doručeným Radě dne dne
2.3.2021,
č.j.:
RRTV/3687/2021-vac spočívajícím v oznámení výpadku vysílání programu RÁDIO
BLATNÁ - na kmitočtu 89,7 MHz, dne 02. 02. 2021 v čase cca 04:57 - 08:20 z důvodu
poruchy RDS kodéru na vysílači a výpadek modulačního signálu MPX, který způsobil
výpadek audio signálu.
- Rada se seznámila s oznámením provozovatele RADIO PROGLAS s.r.o.,
IČ: 49435001, se sídlem Barvičova 85, Brno, PSČ 602 00, doručeným Radě dne 02. 02.
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2021, č.j.: RRTV/1575/2021-vra spočívajícím v oznámení výluk a výpadků vysílání Radia
Proglas za měsíc únor 2021 dle přehledu v uvedeném oznámení.
- Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 1. února 2021, č. j.
17 A 123/2020- 83, kterým byla zamítnuta žaloba společnosti Radiospol s.r.o. proti
rozhodnutí Rady sp. zn. 2014/242/zab, č.j. RRTV/13924/2020-str ze dne 11. srpna 2020,
kterým Rada udělila společnosti Rádio Pálava s.r.o. licenci k provozování rozhlasového
vysílání prostřednictvím vysílačů se soubory technických parametrů Břeclav město 2 93,2
MHz / 100 W, Hodonín město 91,4 MHz / 500 W a Kyjov 91,8 MHz / 100 W pro program
Rádio Jih Cimbálka a zamítla žádost společnosti Radiospol s.r.o.
- Rada se seznámila se stížností č. j. RRTV/3264/2021-pod ohledně údajně
neobjektivního komentáře redaktora Jana Kaliby. Rada se seznámila se stížností č. j.
RRTV/3560/2021-vra ohledně toho, že ČRo Plus se údajně „do značné míry“ podílí na
situaci, která je v republice v souvislostí s pandemií coronaviru. Rada se seznámila se
stížností č. j. RRTV/3721/2021-vra ohledně toho, že moderátor pořadu Rozhlasová
padesátka Jana Rosáka Jan Čenský nedodržoval pandemická opatření. Rada se
seznámila se stížností č. j. RRTV/3181/2021-vra ohledně toho, že se ČRo dopustil „třídění
mrtvých podle politické příslušnosti“ a tím i „rozvracení společnosti“, když na serveru
irozhlas.cz údajně „zveřejnil článek Nejčastější oběti covidu: Voliči ANO, KSČM, ČSSD“.

TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ
- Rada udělila provozovateli, společnosti ViacomCBS Networks International Czech
s.r.o., IČ: 289 70 438, se sídlem Perlová 371/5, Staré Město, 110 00 Praha 1, souhlas se
změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci, č. j.: RRTV/2869/2019-fia, sp. zn.:
RRTV/2019/50/fia, ze dne 19. února 2019, podle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001
Sb., spočívající ve změně označení názvu programu z Nick Jr. Too, dle žádosti ze dne
9. března 2020, č.j.: RRTV/3781/2021-vra.
- Rada udělila podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. e) a § 21 odst. 7 zákona č. 231/2001
Sb. provozovateli ZAK TV s.r.o., IČ: 64835669, se sídlem: Prokopova 166/26, Jižní
Předměstí, 301 00 Plzeň, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci
sp. zn. RRTV/2020/666/smu, č.j. RRTV/14200/2020-smu ze dne 13. října 2020, a to s
převodem částí obchodních podílů stávajících společníků na dva nové společníky takto:
v rozsahu 20% účasti na Společnosti, který odpovídá vkladu do základního kapitálu ve
výši 40 000,- Kč společnost VERSADO s.r.o., IČO: 27991083, se sídlem Studentská
2241/103, Bolevec, 323 00 Plzeň a v rozsahu 10% účasti na Společnosti, který odpovídá
vkladu do základního kapitálu ve výši 20 000,- Kč Zbyňka Chmelíka, v rozsahu žádosti
doručené dne 3. března 2021 pod č.j. RRTV/3558/2021-vra.
- Rada vzala na vědomí, že provozovateli Hudební televize, s.r.o., IČ: 28938071, se
sídlem: Záhřebská 156/26, Vinohrady, 120 00 Praha 2, zanikla podle ustanovení § 24
písm. f) zákona č. 231/2001 Sb., licence sp. zn. 2010/84/zem/Hud, č.j. zem/641/2010 ze
dne 16. února 2010, k provozování televizního vysílání programu Retro Music Television,
šířeného prostřednictvím družice, na základě jeho žádosti doručené Radě dne 4. března
2021 pod č.j. RRTV/3652/2021-vra, a to ke dni 18. února 2021. O této skutečnosti Rada
vydává osvědčení dle § 154 a násl. zákona č. 500/2004 Sb.
- Rada vzala na vědomí, že provozovateli TV Nova s.r.o., IČ: 45800456, se sídlem:
Praha 5, Kříženeckého nám. 1078/5, PSČ 15200, zanikla podle ustanovení § 24 písm. f)
zákona č. 231/2001 Sb., licence sp. zn. 2011/173/zem/CET, č.j. zem/1346/2011 ze dne
19. dubna 2011, k provozování televizního vysílání programu VOYO, šířeného
prostřednictvím zvláštních přenosových systémů, na základě jeho žádosti doručené
Radě dne 4. března 2021 pod č.j. RRTV/3647/2021-vra, a to ke dni 7. března 2021.
O této skutečnosti Rada vydává osvědčení dle § 154 a násl. zákona č. 500/2004 Sb.
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- Rada udělila provozovateli, společnosti České Radiokomunikace a.s., IČ: 247 38 875,
se sídlem Skokanská 2117/1, Břevnov, 169 00 Praha 6, souhlas se změnou skutečností
uvedených v žádosti o licenci, sp. zn.: 2019/481/zem, č.j.: RRTV/9413/2019-zem, ze dne
23. června 2019, podle § 21 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve
změně stanov společnosti, v rozsahu žádosti ze dne 3. března 2021, č.j.:
RRTV/3635/2021-vra, ve znění upřesnění ze dne 17. března 2021, č.j.:
RRTV/4234/2021 - vac.
- Rada se seznámila s oznámením provozovatele, společnosti České Radiokomunikace
a.s., IČ: 247 38 875, se sídlem Skokanská 2117/1, Břevnov, 169 00 Praha 6, se změnou
ostatních skutečností uvedených v žádosti o licenci, sp. zn.: 2019/481/zem, č.j.:
RRTV/9413/2019-zem, ze dne 23. června 2019, podle § 21 odst. 2 zákona č. 231/2001
Sb.
a se změnou skutečností uvedených v přihlášce k registraci, sp. zn.:
2013/736/FIA/Čes, č.j.: FIA/975/2014, ze dne 18. března 2014, podle § 29 odst. 3 zákona
č. 231/2001 Sb., spočívající: 1) ve změně systému vnitřní struktury společnosti z
dualistického systému na systém monistický, tj. nahrazení statutárního orgánu představenstva společnosti, dozorčí rady společnosti Správní radou společnosti CRA;
2) v provedení změny právní formy jediného akcionáře společnosti Communications
Investments Holdings s.r.o. na akciovou společnost s monistickým systémem vnitřní
struktury, v rozsahu podání ze dne 3. března 2021, č.j.: RRTV/3635/2021-vra, ve znění
upřesnění podání ze dne 17. března 2021, č.j.: RRTV/4234/2021-vac.
- Rada se seznámila s oznámením provozovatele, společnosti Czech Digital Group, a.s.,
IČ: 258 42 609, se sídlem Skokanská 2117/1, Břevnov, 169 00 Praha 6, se změnou
ostatních skutečností uvedených v přihlášce k registraci, sp. zn.: 2008/70/FIA/CDG, č.j.:
Fia/645/08, ze dne 22. ledna 2008, podle § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., spočívající:
1) ve změně systému vnitřní struktury společnosti z dualistického systému na systém
monistický, tj. nahrazení statutárního orgánu - představenstva společnosti a dozorčí rady
společnosti Správní radou společnosti CDG; 2) ve změně stanov společnosti, a to v
rozsahu oznámených změn, dle podání ze dne 3. března 2021, č.j.: RRTV/3636/2021vra, ve znění upřesnění podání ze dne 17. března 2021, č.j.: RRTV/4235/2021-vac.
- Rada vrací žadateli, společnosti BIG SCREEN MEDIA s.r.o., IČ 085 23 088, se sídlem
Psohlavců 1696/56, Braník, 147 00 Praha 4, v souladu s ustanovením § 7 odst. 1, písm.
b) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, částku 27 000,- Kč
na účet žadatele, č. 290363458/0300, protože byl zaplacen poplatek, který není stanoven
v sazebníku, v rozsahu dle žádosti doručené dne 1. března 2021 pod č.j.
RRTV/3219/2021-vra.
- Rada se dle ustanovení § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. seznámila s oznámením
provozovatele převzatého vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů, HC
KABEL, s.r.o., IČ: 276 77 320, se sídlem: č. p. 45, 696 12 Hovorany, o změně ostatních
skutečností uvedených v přihlášce k registraci sp. zn.: 2006/164/zem/HCK, č.j.
zem/2581/06, ze dne 5. dubna 2006, spočívajícím: 1) v rozšíření programové nabídky o
televizní programy: a) české veřejnoprávní: ČT3, ČT Sport, ČT:D/ČT ART; o programy
licencované Radou: Nova 2, Nova Action, Nova Gold, Nova sport 1, Prima ZOOM, Prima
MAX, Prima KRIMI, CNN Prima News, Paramount Network, CS Mystery, Sport1 Czechia
and Slovakia, SPORT2, TV Paprika, HBO 3; b) zahraniční: Animal Planet, Food Network,
TLC; 2) v ukončení vysílání programů: a) televizních českých: ČT4 SPORT, Prima family,
GALAXIE SPORT, Z1; b) zahraničních: BBC NEWS, Hallmark, PRO 7, RTL, VOX; c)
rozhlasových českých: ČRo 1 - Radiožurnál, Čro 2 - Radiožurnál, Čro 3 - Vltava, Čro 6,
Frekvence 1, Rádio Impuls, v rozsahu oznámení ze dne 15. ledna 2021, č.j.:
RRTV/858/2021-vra a odstranění nedostatků oznámení ze dne 19. února 2021, č.j.:
RRTV/3015/2021-vra a 5. března 2021, č.j.: RRTV/3701/2021-vra.
- Rada se dle § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., seznámila s oznámením
provozovatele Prague Digital TV s.r.o., IČ 289 91 800, se sídlem Ortenovo náměstí
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1571/15a, Holešovice, 170 00 Praha 7, o změně skutečností uvedených v přihlášce k
registraci převzatého vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů, registrace č.j.:
sve/4200/2012, sp. zn.: 2012/767/sve/adm, ze dne 30. října 2012, spočívající ve změně
programové nabídky, a to dnem 15. února 2021 dochází v Regionální síti 4 vysílající na
kanále 46 v Praze a okolí: a) k rozšíření programové nabídky o programy televizní české:
AMC Channel, CS film a o programy televizní zahraniční: Viasat History, NATGEO WILD;
b) k ukončení vysílání českých televizních programů Nova HD a Prima HD. Nadále budou
v Regionální síti 4 vysílány volně (FTA) programy Praha TV a rozhlasové stanice Rádio
Dechovka a Český Impuls, v rozsahu oznámení ze dne 18. února 2021, č.j.:
RRTV/2971/2021-vra, ve znění doplnění oznámeni ze dne 5. března 2021, č.j.:
RRTV/3695/2021-vra.
- Rada se dle ustanovení § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., seznámila s oznámením
provozovatele převzatého vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů,
Vodafone Czech Republic a.s., IČ: 257 88 001, se sídlem: náměstí Junkových 2802/2,
Stodůlky, 155 00 Praha 5, o změně ostatních skutečností uvedených v přihlášce k
registraci sp. zn.: RRTV/2019/395/smu, č.j.: RRTV/8190/2019-smu ze dne 25. června
2019, spočívajícím v rozšíření programové nabídky o zahraniční televizní program: CGTN
(China Global Television Network, oprávnění ze dne 2. března 2021, uděleno CSA,
Francie), dle oznámení ze dne 17. března 2021, č.j.: RRTV/3963/2021-vra.
- Rada se dle ustanovení § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., seznámila s oznámením
provozovatele převzatého vysílání šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových
systémů, Vodafone Czech Republic a.s., IČ: 257 88 001, se sídlem: náměstí Junkových
2802/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5, o změně ostatních skutečností uvedených v přihlášce
k registraci sp. zn.: RRTV/2019/419/smu, č.j.: RRTV/8188/2019-smu ze dne 25. června
2019, spočívajícím v rozšíření programové nabídky o zahraniční televizní program: CGTN
(China Global Television Network, oprávnění ze dne 2. března 2021, uděleno CSA,
Francie), dle oznámení ze dne 17. března 2021, č.j.: RRTV/3963/2021-vra.
- Rada se seznámila s oznámením provozovatele České Radiokomunikace a.s.,
IČ: 24738875, doručeným Radě dne 8. března 2021 pod č.j. RRTV/3734/2021-vra,
spočívajícím v opětovném zahájení vysílání programu Nalaďte se na DVB-T2 dne
3. března 2021 v 10:00 hod. v celoplošné Vysílací síti 22.
- Rada se seznámila s oznámením provozovatele Hudební televize, s.r.o., IČ: 28938071,
se sídlem Záhřebská 156/26, Vinohrady, 120 00 Praha 2, o zahájení vysílání programu
Retro Music Television dne 9. března 2021. Program je šířen prostřednictvím vysílačů,
družice a kabelových systémů.
- Rada se seznámila se stanoviskem ERGA, které bylo vydáno v souladu s čl. 3 (2)
Směrnice AVMS, ve věci pozastavení šíření televizního vysílání programu Rossija RTR
na území Lotyšska národním regulátorem NEPLP.
- Rada se seznámila s následujícími podáními k obsahu televizních programů
doručenými v období od 1. do 12. března 2021 (celkem 21 podání): Barrandov Televizní
Studio a.s. / Televize Barrandov - Kauzy Jaromíra Soukupa, téma Kauza H-System,
24. února 2021 od 22:00 hodin; Emporia Style s.r.o. / KLENOT TV - teleshopping
KLENOT TV, 26. února 2021 v úseku 11:09:40-11:24:40 hodin; Česká televize, TV Nova
s.r.o., FTV Prima, spol. s r.o. / Nespecifikované programy - téma očkování ve
zpravodajství bez specifikace pořadů a doby vysílání; Česká televize / ČT24 - Fokus
Václava Moravce, téma Občanská neposlušnost, 16. února 2021 od 20:05 hodin; Česká
televize / ČT24 - působení programu ČT24 a České televize v současné době; Česká
televize / ČT1 - Studio 6, téma Povinné respirátory v obchodech, 22. února 2021 v úseku
8:38-8:47 hodin; České Radiokomunikace a. s. / Nalaďte se na DVB-T2 - informativní
sdělení o vysílání DVB-T2; Česká televize / nespecifikovaný program - nezařazení
sdělení z YouTube; Česká televize / ČT1 - Reportéři ČT, reportáž Šlechtična z bulváru,
2. března 2020 od 22:00 hodin; FTV Prima, spol. s r.o. / Prima - programová upoutávka
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na pořad Poslouchej v přerušení filmu Čarodějovy hodiny, 6. března 2021 ve 20:48 hodin;
Česká televize / ČT1 a ČT24 - plnění veřejnoprávní funkce, vyvážené a objektivní
zpravodajství; Česká televize / ČT1 a ČT24 - Události, téma demonstrací v Praze,
7. března 2021 od 19:00 hodin; TV Nova s.r.o. / NOVA - Výměna manželek XIII (1),
6. ledna 2021 od 20:20 hodin; Česká televize / nespecifikované programy - geografická
omezenost zpravodajství na téma covid-19; SAZKA a.s. (zadavatel obchodního sdělení)
- reklama Sazka - nekonečný svět zábavy, odvysílaná např. na programu Nova Cinema
4. října 2020 v 5:14:46 hodin, či na programu Seznam.cz TV 7. října 2020 v 17:55:10
hodin; Jana Peterková / TELEVIZE NATURA - Víra a důvěra, 8. března 2021 od 10:43
hodin; Emporia Style s.r.o. / KLENOT TV - teleshopping KLENOT TV, 9. března 2021 v
úseku 9:55-10:14 hodin a v úseku 10:46-11:01 hodin; TV Nova s.r.o. / NOVA - nevhodné
upoutávky na pořad Malé lásky například během vysílání seriálu Ulice, 8. března 2021 od
18:25 hodin; Česká televize / ČT1 - reportáže na téma léku Ivermektin v pořadu Události,
9. března 2021 od 19:00 hodin, a v pořadu Epicentrum, 9. března 2021 od 20:06 hodin,
a příspěvky na téma vakcíny Sputnik V v pořadu Události 2. - 4. března 2021 od 19:00
hodin; Česká televize / nespecifikované programy - objektivita a vyváženost vysílání ČT
bez konkrétní specifikace pořadů a doby vysílání, personální záležitosti ČT, rozsah
vysílání ČT, placení televizního poplatku.
- Rada se seznámila s podáním č. j. RRTV/3709/2021-vra ve věci reportáže Šlechtična
z bulváru odvysílané v rámci pořadu Reportéři ČT dne 2. března 2020 od 22:00 hodin na
programu ČT1.
- Rada se seznámila s analýzou kontinuálního úseku vysílání programu Nova,
provozovatele TV Nova s.r.o., ze dne 23. února 2021, v časovém 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 TV Nova s.r.o., IČ 45800456, sídlem Kříženeckého nám. 1078/5, Praha 5,
PSČ 15200, na porušení ustanovení § 53 odst. 4 zákona č. 231/2001 Sb., jehož se
dopustil tím, že sponzor pořadu Mentalista VII (11), odvysílaného dne 23. února 2021 od
15:10 hodin na programu Nova, MAGNEZUM DEAD SEA, sponzoři pořadu Mentalista VII
(12), odvysílaného dne 23. února 2021 od 16:00 hodin na programu Nova, Relax SNACK
a ive, sponzoři pořadu Co na to Češi, odvysílaného dne 23. února 2021 od 17:35 hodin
na programu Nova, ENZYCOL a Dia Mizin, sponzoři pořadu Ulice 3997, odvysílaného
dne 23. února 2021 od 18:30 hodin na programu Nova, Capillus a HEMOSTOP GEL
MAX, a sponzor pořadu Anatomie života 7, odvysílaného dne 23. února 2021 od 20:20
hodin na programu Nova, Vlasové hnojivo, nebyli na začátku pořadů označeni jménem
nebo názvem, obrazovým symbolem (logem) nebo jinou značkou sponzora, čímž se
provozovatel dopustil porušení povinnosti 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 30 dní ode dne doručení upozornění.
- Rada se seznámila s analýzou kontinuálního záznamu vysílání programu Plzeň TV
provozovatele Mediapoint Consulting s.r.o. ze dnů 7. a 8. února 2021 v časovém úseku
od 00:00 do 24:00 hodin.
- 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
Mediapoint Consulting s.r.o., IČ 27970043, sídlem Prokopova 166/26, Plzeň, PSČ 30100,
o podání vysvětlení, zda v souladu s podmínkami licence (licence udělená rozhodnutím
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Rady č. j. zem/156/2013 ze dne 8. ledna 2013, sp. zn. 2012/879/zem/Sty, ve znění
pozdějších změn) denně aktualizuje zpravodajskou část vysílání programu Plzeň TV,
resp. zda dne 7. února 2021 zařadil aktualizované vysílání zpravodajské relace Zprávy, a
dále, z jakého důvodu ve vysílání programu Plzeň TV ze dnů 7. a 8. února 2021
absentovala infografika s aktuálními informacemi z plzeňského regionu, která má být dle
podmínek licence součástí programové skladby. Rada stanovila lhůtu k podání vysvětlení
30 dní ode dne doručení této výzvy.
- Rada v rámci své kompetence dané § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném
znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele
Mediapoint Consulting s.r.o., IČ 27970043, sídlem Prokopova 166/26, Plzeň, PSČ 30100,
o podání vysvětlení, zda záznamy vysílání programu Plzeň TV ze dnů 7. a 8. února 2021
zapůjčené na žádost Rady (žádost č. j. RRTV/2593/2021-bur) prostřednictvím veřejné
datové sítě ve formě dvou dvacetiminutových videozáznamů formátu mp4, představují
záznamy všech pořadů včetně dalších částí vysílání programu Plzeň TV v podobě, v jaké
byly zařazeny do vysílání. Rada stanovila lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne
doručení této výzvy.
- Rada v rámci své kompetence dané § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném
znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele
Mediapoint Consulting s.r.o., IČ 27970043, sídlem Prokopova 166/26, Plzeň, PSČ 30100,
o podání vysvětlení, z jakého důvodu na internetových stránkách programu Plzeň TV v
sekci Kontakt (https://tv.plzen.cz/kontakt) uvádí jako své sídlo adresu Zahradní 2, 326 00
Plzeň, když se podle informací z obchodního rejstříku aktuální sídlo společnosti nachází
na adrese Prokopova 166/26, 301 00 Plzeň, resp. jakým způsobem divákům programu
Plzeň TV umožňuje snadný, přímý a trvalý přístup k údaji o svém sídle. Rada stanovila
lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
- Rada v rámci své kompetence dané § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném
znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele
Mediapoint Consulting s.r.o., IČ 27970043, sídlem Prokopova 166/26, Plzeň, PSČ 30100,
o podání vysvětlení, z jakého důvodu nebylo ve vysílání programu Plzeň TV ze dnů 7. a
8. února 2021 v čase od 00:00 do 24:00 hodin, resp. v záznamech vysílání (vysílacích
smyčkách) programu zapůjčených provozovatelem na písemnou žádost Rady (žádost č.
j. RRTV/2593/2021-bur), uvedeno označení programu (logo). Rada stanovila 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 Mediapoint Consulting s.r.o., IČ 27970043, sídlem Prokopova 166/26,
Plzeň, PSČ 30100, na porušení ustanovení § 53 odst. 5 zákona č. 231/2001 Sb., kterého
se dopustil odvysíláním sponzorského oznámení sponzora programu „Veřejné golfové
hřiště Chip&Putt v Mariánských lázních“, na programu Plzeň TV ve dnech 7. a 8. února
2021, vždy na začátku vysílání programové smyčky. Sponzorské oznámení obsahovalo
pouze název golfového hřiště (Veřejné golfové hřiště Chip&Putt v Mariánských lázních),
tj. poskytované služby, nikoli jméno či název sponzora (fyzické či právnické osoby) a
hlavní předmět činnosti, kterou se tento subjekt zabývá. Tím se dopustil porušení
povinnosti zřetelně označit jméno nebo název sponzora a uvést hlavní předmět jeho
činnosti. Oznámení bylo zároveň odvysíláno bezprostředně před začátkem zpravodajské

7

relace Zprávy, od které nebylo žádným způsobem odděleno, ačkoli oznámení o
sponzorování programu nesmí být vysíláno v upoutávkách na pořad, v průběhu pořadu a
bezprostředně před začátkem nebo po ukončení pořadu. Rada stanovila lhůtu k nápravě
20 dnů od doručení upozornění.
- Rada se seznámila s analýzou záznamu vysílání programu KINO BARRANDOV
provozovatele Barrandov Televizní Studio a.s. ze dne 16. 2. 2021 od 10:00 do 22:00 hod.
- Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb.,
o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen
zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele
Barrandov Televizní Studio a.s., IČ: 41693311, se sídlem Kříženeckého náměstí 322/5,
Praha 5, PSČ 152 00, o podání vysvětlení, jakým způsobem sestavuje programové
schéma programu KINO BARRANDOV, které má být dle licenčních podmínek složeno
převážně z akviziční filmové a seriálové tvorby, resp. premiér a repríz převážně filmů a
seriálů, zejména zahraniční provenience různého žánrového zaměření. Dle dostupných
přehledů pořadů program obsahuje zejména zábavní pořady a reality show
provozovatele. Rada stanovila lhůtu k podání vysvětlení 30 dnů ode dne doručení této
výzvy.
- Rada se seznámila s analýzou kontinuálního úseku vysílání programu OKO1
provozovatele Jiří Ouda ze dnů 7. - 8. února 2021 v časovém úseku od 00.00 do 24.00
hodin.
- Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3
zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně
dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje
provozovatele Jiří Ouda, IČ 18379575, bytem Klášterec nad Ohří, Luční 657,
PSČ 431 51, na porušení licenčních podmínek, kterého se dopustil tím, že ve dnech 7. 8. února 2021 vysílal smyčku o délce 10:46 minut, přestože dle podmínek licence má být
vysílání sestaveno ze smyčky o délce „cca 2 hodiny“. Rada stanovila lhůtu k nápravě do
31. 8. 2021.
- Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3
zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně
dalších zákonů (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), v platném znění, upozorňuje
provozovatele Jiří Ouda, IČ 18379575, bytem Klášterec nad Ohří, Luční 657,
PSČ 431 51, na porušení ustanovení § 50 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., podle něhož
čas vyhrazený reklamě a teleshoppingovým šotům v televizním vysílání nesmí
přesáhnout v průběhu jedné vysílací hodiny 12 minut, kterého se dopustil tím, že ve
vysílání programu OKO1 měly v rámci vysílací smyčky ve dnech 7. - 8. února 2021
reklamy stopáž 2 minuty a 37 sekund, což při opakování smyčky o délce 10:46 minuty
představuje např. v první vysílací hodině celkovou stopáž reklamy 13 minut a 30 sekund,
ve druhé vysílací hodině 15 minut a 17 sekund atd. Rada stanovila lhůtu k nápravě 30 dní
ode dne doručení upozornění.
- Rada se seznámila s výsledky analýzy obchodních sdělení za měsíc prosinec 2020.
- 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 vysílání, společnost Barrandov Televizní Studio a.s., IČ 41693311, se
sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 322, PSČ 15200, na porušení ustanovení § 48 odst.
1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 14. prosince 2020 v
čase 14:17:40 hodin na programu Televize Barrandov odvysílal obchodní sdělení /
teleshopping s motivem Soukup shop, v němž účinkoval moderátor Jaromír Soukup, čímž
byla porušena povinnost nezařazovat do vysílání obchodní sdělení, v nichž účinkují
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hlasatelé, moderátoři a redaktoři zpravodajských a politicko-publicistických pořadů. Rada
stanovila lhůtu k nápravě 7 dnů ode dne doručení upozornění.
- Rada žádá Státní ústav pro kontrolu léčiv o stanovisko ve věci produktu FITCANN
CBD, který byl propagován v rámci obchodního sdělení / teleshoppingu Soukup Shop,
odvysílaného dne 14. prosince 2020 v čase 14:17:40 hodin na programu Televize
Barrandov.
- Rada coby ústřední správní úřad v souladu s ustanovením § 5 písm. b) a § 21 odst. 1
písm. b) a d) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání,
v platném znění (dále jen "zákon č. 231/2001 Sb.") a ustanovením § 67 odst. 1 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen "zákon č. 500/2004 Sb.") vydala dne 23. března
2021 toto rozhodnutí: Rada vydává provozovateli AMC Networks Central Europe s. r. o.,
IČ: 27112501, se sídlem Praha 8 - Karlín, Pobřežní 620/3, PSČ 186 00, souhlas se
změnou licenčních podmínek licence k provozování televizního vysílání programu
SPORT 3, č. j. RRTV/1273/2015-zem, šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových
systémů, spočívající v následující úpravě licenčních podmínek dle žádosti provozovatele
doručené Radě dne 19. února 2021 pod č. j. RRTV/3002/2021-vra: Programová skladba
bude obsahovat přenosy závodů Formule 1, resp. speciální doplňkové vysílání k
přenosům závodů Formule 1 sestávající z několika možných pohledů, například: a)
pohledy ze servisních boxů, b) pohled na mapu konkrétního okruhu zachycující okamžité
pozice závodních vozů na dané dráze, c) pohledy z kabiny jezdce, d) přehledy aktuálního
pořadí, statistika závodu, e) hlavní události závodu. Programové schéma vysílání:
Nepravidelné, časově omezené vysílání, odvislé od data a času jednotlivých závodů
Formule 1. Časový rozsah vysílání: Nepravidelné, časově omezené vysílání, odvislé od
data a času jednotlivých závodů Formule 1.
- Rada jako orgán dozoru pro oblast regulace reklamy dle § 7 písm. a) zákona č. 40/1995
Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
č. 40/1995 Sb.“), a na základě § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá
fyzickou osobu, pana T. L., IČ: 87835576, o podání vysvětlení ve věci obchodního sdělení
/ oznámení sponzora s motivem SHISHA ORIGINAL, odvysílaného dne 2. srpna 2020 v
čase 19:00:32 hodin na programu Óčko. Rada stanovila lhůtu k podání vysvětlení 30 dní
ode dne doručení této žádosti.
- Rada jakožto ústřední správní úřad, v rámci své kompetence dané § 7 písm. a) zákona
č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění platných předpisů, (dále jen
„zákon č. 40/1995 Sb.“), a ustanovení § 45 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za
přestupky a řízení o nich (dále jen zákon č. 250/2016 Sb.), v platném znění, vydala
následující rozhodnutí: Obviněná společnost Good Nature s.r.o., IČ: 36214230, se sídlem
Kollárova 88, Martin 036 01, Slovenská republika, se uznává vinnou ze spáchání
přestupku porušením ustanovení § 5d odst. 3 zákona č. 40/1995 Sb., kterého se dopustila
zadáním reklamy, respektive teleshoppingu „Express Diet - Chilliburner“ nabízejícího
produkt s názvem „Chilliburner“, odvysílaného dne 21. června 2020 v čase 13:58:25 hodin
na programu Prima, neboť v předmětném obchodním sdělení není uveden povinný text
doplněk stravy. Rada dle ustanovení § 45 zákona č. 250/2016 Sb., rozhodla uložit
pachateli, společnosti Good Nature s.r.o., IČ: 36214230, se sídlem Kollárova 88, Martin
036 01, Slovenská republika, napomenutí, kterým se pachatel výslovně upozorňuje na
důsledky svého protiprávního jednání, které mu hrozí v případě opakování výše
uvedeného protiprávního jednání, a to trest ve formě peněžité sankce. Pachateli je možné
v budoucnu uložit pokutu ve výši 2 000 000 Kč. 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
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na účet č. 3711- 19223001/0710, variabilní symbol 2020853. Úhrada nákladů je splatná
do pěti pracovních dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí.
- Rada coby ústřední správní úřad v rámci své působnosti dané § 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 § 60 odst. 1 písm. t) a § 60
odst. 7 písm. a) zákona č. 231/2001 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 přestupky“), rozhodla dne 23. března 2021 takto: I. Obviněný z
přestupku, provozovatel MWE Networks International s.r.o., IČ: 07334800, sídlem
Krakovská, č.o.7, č.p.1392, Nové Město, Praha, 11000, se uznává vinným v souladu s
§ 60 odst. 1 písm. t) zákona č. 231/2001 Sb. pro porušení povinnosti stanovené § 32 odst.
6 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že neposkytl informace o opatřeních
přijatých na podporu mediální gramotnosti za rok 2019, resp. porušil povinnost na
písemnou výzvu poskytnout Radě vyjádření a informace nezbytné k výkonu její
působnosti podle § 5 písm. t) až w) nebo § 6 odst. 1 a 5. II. Za přestupek se pachateli v
souladu s ustanovením § 60 odst. 1 písm. t), 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 20 000,- Kč. Pokuta je splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne právní moci
tohoto rozhodnutí na účet 3 754-19223001/0710, variabilní symbol 2020391.
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 2020391.
- 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 S&P Broadcasting a.s., IČ: 04117310, se sídlem na adrese Dukelských
hrdinů 976/12, Holešovice, 170 00 Praha 7, na porušení ustanovení § 48 odst. 1 písm. h)
zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil zařazením skrytého obchodního sdělení v
podobě injektáže „YAM YAM Karlín TAKE AWAY Nenechte nás v tom!“ do pořadu
Všechny chutě Maďarska, odvysílaného dne 25. prosince 2020 od 13:03 na programu
Mňam TV. V daném případě došlo k odvysílání skrytého obchodního sdělení, které
záměrně sledovalo reklamní cíl spočívající v propagaci restaurace YAM YAM, ve snaze
přimět diváky k učinění objednávky z této restaurace. Sdělení bylo zároveň způsobilé
uvést diváky co do své povahy v omyl, neboť divák nebyl nikterak upozorněn, že se jedná
o obchodní sdělení. Rada stanovila lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení upozornění.
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením zadavatele obchodního sdělení,
společnost Emporia Style Kft., IČO: 0109170422, se sídlem 1012 Budapest, Márvány u.
17., DIČ: 12239856-2-41, o týkajícím se teleshoppingového bloku s přímou nabídkou
mobilního telefonu Blaupunkt, odvysílaného dne 28. dubna 2020 od 14:42 hodin na
programu KLENOT TV.
- 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, rozhodla v souladu s ustanovením § 76
odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v
platném znění, ve věci možného přestupku spáchaného odvysíláním teleshoppingu s
nabídkou mobilního telefonu Blaupunkt 28. dubna 2020 od 14:42 hodin na programu
KLENOT TV, že věc odkládá.
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele Česká televize,
IČ: 00027383, sídlem: Kavčí hory, Praha 4, PSČ 140 70, k obsahu příspěvku Čínská
nemoc zařazenému v pořadu Reportéři ČT, který byl odvysílaný dne 6. dubna 2020 ve
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21.58 hodin na programu ČT1, zejména z jakého důvodu redaktoři při tvorbě reportáže
neoslovili ministry vlády a členy Ústředního krizového štábu a nedali jim prostor reagovat
na konkrétní diskutovaná témata.
- Rada coby ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm.
a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně
dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76
odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v
platném znění, ve věci možného přestupku spáchaného odvysíláním reportáže Čínská
nemoc v pořadu Reportéři ČT, 6. 4. 2020 od 21:58 hodin na programu ČT1, že věc
odkládá.
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele vysílání JTV a.s.,
IČ: 25156527, sídlem Křižíkova 1696, České Budějovice 6, 370 01 České Budějovice, k
pořadům Krajské volby 2020, které byly premiérově vysílány na programu JIHOČESKÁ
TELEVIZE ("JTV") ve dnech 29. a 30. září 2020, respektive s vysvětlením, z jakého
důvodu v debatách lídrů kandidátek politických stran, hnutí a koalic ve volbách do
zastupitelstva Jihočeského kraje v těchto pořadech dostal vždy jeden host ze čtyř v
daném pořadu výrazně větší celkový prostor pro svá vyjádření než ostatní účastníci
debaty - podíl Ivany Stráské (ČSSD) v první debatě a Martina Kuby (ODS) v druhé debatě
na celkové době pro vyjádření hostů byl v těchto debatách dvojnásobný oproti podílu
účastníků téže debaty.
- 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 vysílání JTV a.s., IČ: 25156527, sídlem Křižíkova 1696, České Budějovice
6, 370 01 České Budějovice, na porušení ustanovení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001
Sb., kterého se dopustil tím, že v pořadech Krajské volby 2020, které byly premiérově
vysílány na programu JIHOČESKÁ TELEVIZE ("JTV") ve dnech 29. a 30. září 2020, a
kde probíhaly debaty lídrů kandidátek politických stran, hnutí a koalic ve volbách do
zastupitelstva Jihočeského kraje, dostal vždy jeden host ze čtyř v daném pořadu výrazně
větší celkový prostor pro svá vyjádření než ostatní účastníci debaty - podíl Ivany Stráské
(ČSSD) v první debatě a Martina Kuby (ODS) v druhé debatě na celkové době pro
vyjádření hostů byl v těchto debatách dvojnásobný oproti podílu účastníků téže debaty,
kteří získali nejméně prostoru, a moderátor opakovaně u nejdéle hovořících nikterak
nezasahoval do jejich nadprůměrně dlouhých promluv, ani nekompenzoval dlouhý čas
těchto jejich promluv, respektive výrazně delší celkový čas jejich vystupování ostatním
účastníkům debaty. Touto prezentací došlo ke zvýhodnění Ivany Stráské a Martina Kuby
jako kandidátů, případně znevýhodnění kandidátů ostatních, v politickém (volebním)
soutěžení. Tím došlo k porušení zákonné povinnosti provozovatele vysílání zajistit, aby
nebyla v celku vysílaného programu jednostranně zvýhodňována žádná politická strana
nebo hnutí, popřípadě jejich názory nebo názory jednotlivých skupin veřejnosti, a to s
přihlédnutím k jejich reálnému postavení v politickém a společenském životě. Rada
stanovila lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení tohoto upozornění.
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele vysílání JTV a.s.,
IČ: 25156527, sídlem Křižíkova 1696, České Budějovice 6, 370 01 České Budějovice, ke
zpracování reportáže Řev a výhrůžky v Otakarově ulici v pořadu Zprávy z Jihočeského
kraje dne 22. září 2020 na programu JIHOČESKÁ TELEVIZE ("JTV"), respektive s
vysvětlením, z jakých důvodů nedal v reportáži prostor k aktuálnímu vyjádření
kritizovaným, tj. vedení města České Budějovice, primátorovi a městské policii, a dále o
jaké informace nebo zdroje se opíralo redakční skutkové tvrzení v reportáži, že návrh
novely zákona o sociálním bydlení „předal Martin Kuba s kolegy Poslanecké sněmovně“,
když Martin Kuba není poslancem a nemůže být členem skupiny poslanců, která
předkládá Poslanecké sněmovně návrh zákona.
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- Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3
zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně
dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje
provozovatele vysílání JTV a.s., IČ: 25156527, sídlem Křižíkova 1696, České Budějovice
6, 370 01 České Budějovice, na porušení ustanovení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001
Sb., kterého se dopustil odvysíláním reportáže Řev a výhrůžky v Otakarově ulici v pořadu
Zprávy z Jihočeského kraje dne 22. září 2020 na programu JIHOČESKÁ TELEVIZE
("JTV"), když v reportáži zazněla pouze kritika ze strany obyvatel a ze strany Martina
Kuby, který byl v té době kandidátem ve volbách do krajského zastupitelstva Jihočeského
kraje za ODS, a nebyl dán prostor k aktuálnímu vyjádření kritizovaným, tj. vedení města
České Budějovice, primátorovi a městské policii. Tímto jednáním došlo ke zvýhodnění
Martina Kuby jako kandidáta v politickém (volebním) soutěžení. Tím došlo k porušení
zákonné povinnosti provozovatele vysílání zajistit, aby nebyla v celku vysílaného
programu jednostranně zvýhodňována žádná politická strana nebo hnutí, popřípadě jejich
názory nebo názory jednotlivých skupin veřejnosti, a to s přihlédnutím k jejich reálnému
postavení v politickém a společenském životě. Rada stanovila lhůtu k nápravě 7 dní ode
dne doručení tohoto upozornění.
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele vysílání JTV a.s.,
IČ: 25156527, sídlem Křižíkova 1696, České Budějovice 6, 370 01 České Budějovice, k
obsahu vysílání pořadu Zprávy z Jihočeského kraje v období 30. července - 3. října 2020
na programu JIHOČESKÁ TELEVIZE ("JTV"), respektive s vysvětlením, z jakých důvodů
poskytl v uvedeném období možnost k vystoupení Martinu Kubovi, který byl v té době
kandidátem ve volbách do krajského zastupitelstva Jihočeského kraje za ODS, v celkem
14 příspěvcích, což bylo výrazně více příspěvků, než ve kterých vystoupil jiný politik,
respektive kandidující v uvedených volbách za stejné období v témže pořadu.
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele vysílání JTV a.s.,
IČ: 25156527, sídlem Křižíkova 1696, České Budějovice 6, 370 01 České Budějovice, k
obsahu vysílání pořadu Zprávy z Jihočeského kraje v období 30. července - 3. října 2020
na programu JIHOČESKÁ TELEVIZE ("JTV"), respektive s vysvětlením, z jakých důvodů
poskytl v uvedeném období možnost k vystoupení zástupci České pirátské strany v jediné
krátké reportáži a z jakých důvodů neposkytl v témže období a pořadu prostor k žádnému
vystoupení zástupcům KSČM a SPD.
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané
ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 13 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 vysílání JTV a.s., IČ: 25156527, sídlem
Křižíkova 1696, České Budějovice 6, 370 01 České Budějovice, na porušení ustanovení
§ 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil ve vysílání pořadu Zprávy z
Jihočeského kraje v období 30. července - 3. října 2020 na programu JIHOČESKÁ
TELEVIZE ("JTV"), když v uvedeném období poskytl možnost k vystoupení zástupci
České pirátské strany pouze v jediné krátké reportáži pořadu Zprávy z Jihočeského kraje
dne 8. září 2020, což je četnost a prostor nepoměrně menší než u vystupování zástupců
jiných stran, hnutí či koalic s podobným postavením v politickém životě v Jihočeském kraji
za stejné období v témže pořadu, a dále neposkytl v témže období a pořadu prostor k
žádnému vystoupení zástupcům KSČM a SPD. Uvedeným jednáním došlo k
znevýhodnění kandidátů těchto politických stran v politickém (volebním) soutěžení. Tím
se provozovatel dopustil porušení zákonné povinnosti zajistit, aby nebyla v celku
vysílaného programu jednostranně zvýhodňována žádná politická strana nebo hnutí,
popřípadě jejich názory nebo názory jednotlivých skupin veřejnosti, a to s přihlédnutím k
jejich reálnému postavení v politickém a společenském životě. Rada stanovila lhůtu k
nápravě 7 dní ode dne doručení tohoto upozornění.
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- Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele vysílání JTV a.s.,
IČ: 25156527, sídlem Křižíkova 1696, České Budějovice 6, 370 01 České Budějovice,
jakým způsobem při prezentaci kandidátů ve volbách do krajského zastupitelstva
Jihočeského kraje za ODS Martina Kuby a Jana Kroba v obchodních sděleních
odvysílaných na programu JIHOČESKÁ TELEVIZE ("JTV") zohlednil ustanovení § 48
odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb., podle kterého provozovatelé vysílání nesmějí
zařazovat do vysílání obchodní sdělení politických stran a hnutí a obchodní sdělení
nezávislých kandidátů na poslance, senátory, prezidenta republiky nebo členy
zastupitelstva územního samosprávného celku, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak.
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele vysílání JTV a.s.,
IČ: 25156527, sídlem Křižíkova 1696, České Budějovice 6, 370 01 České Budějovice,
zda při zařazení rozhovoru s Martinem Kubou do příspěvku Jihočeské naděje podpoří
nové talenty vysílaného v rámci pořadu Zprávy z Jihočeského kraje v období 30. července
2020 do 3. října 2020 na programu JIHOČESKÁ TELEVIZE („JTV“) zohlednil jeho
kandidaturu ve volbách do zastupitelstva Jihočeského kraje v roce 2020 a skutečnost, že
rozhovor, který se tématem a zpracováním vymykal z okruhu promluv ostatních kandidátů
ve vysílání daného programu, poskytl Martinu Kubovi nezanedbatelný mediální prostor
pro prezentaci a tím mohl daného kandidáta zvýhodnit či ostatní kandidáty znevýhodnit v
politické (volební) soutěži.
- Rada se seznámila s reakcí provozovatele JTV a.s., IČ: 25156527, sídlem Křižíkova
1696, České Budějovice 6, 370 01 České Budějovice, na uložené upozornění na porušení
ustanovení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že v období
2. srpna - 28. září 2020 vysílal na programu JIHOČESKÁ TELEVIZE ("JTV") cyklické
pořady s moderátory Janem Krobem a Hanou Šťastnou, kteří kromě toho, že byli
moderátory, byli také kandidáty ODS ve volbách do zastupitelstva Jihočeského kraje
2. - 3. října 2020.
- Rada se seznámila s hodnocením sněmovního tisku 981/2020, dle jehož závěrů nebyly
splněny požadavky evropské směrnice 2018/1808/EU v oblasti zpřístupňování pořadů
osobám se sluchovým postižením.

AUDIOVIZUÁLNÍ MEDIÁLNÍ SLUŽBY NA VYŽÁDÁNÍ
- Rada se seznámila s monitoringem internetových stránek tv.plzen.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 Mediapoint Consulting s.r.o., IČ 27970043, sídlem
Prokopova 166/26, Plzeň, PSČ 30100, o podání vysvětlení, z jakého důvodu Radě
doposud neoznámila poskytování audiovizuální mediální služby na vyžádání umístěné na
internetové adrese tv.plzen.cz. Rada stanovila lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne
doručení výzvy.
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením poskytovatele audiovizuální mediální
služby na vyžádání Internetová televize, umístěné na internetové adrese www.obbod.cz,
společnosti OBBOD s.r.o., IČ 05146232, se sídlem Široká 56, Praha, PSČ 110 00, 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 provádí výmaz poskytovatele OBBOD s.r.o., IČ 05146232, se sídlem Široká 56,
Praha, PSČ 110 00, z Evidence poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb na
vyžádání, v souvislosti s ukončením poskytování služby Internetová televize, umístěné
na adrese www.obbod.cz

13

- Rada se seznámila s podaným vysvětlením poskytovatele audiovizuálních mediálních
služeb na vyžádání Kuki Kino, umístěné na internetové adrese www.kuki.cz a NETBOX
(R) Kino, šířené prostřednictvím kabelových rozvodů, společnost SMART Čomp. a.s.,
IČ 25517767, se sídlem Kubíčkova 1115, Brno, PSČ 635 00, 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 v rámci své působnosti podle ustanovení § 4 odst. 2 písm. a) a § 5 odst. 3 zákona
č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání, a podle ustanovení
§ 158 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, vydává na základě písemného
oznámení poskytovatele STARMAX MEDIA s.r.o. ze dne 18. února 2021, toto potvrzení:
Poskytovatel STARMAX MEDIA s.r.o., se sídlem Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00
Brno, IČ 09124209, byl dne 23. března 2021 zapsán do Evidence poskytovatelů
audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání ve smyslu ustanovení § 5 zákona
č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání; audiovizuální
mediální služba na vyžádání, je poskytována ode dne 1. května 2020 pod názvem
FILMOTÉKA v rámci platformy Skylink.

V Praze dne 25. 3. 2021
Bc. Ivan Krejčí
předseda Rady pro rozhlasové
a televizní vysílání
kontakt: podatelna@rrtv.cz
274 813 830
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