Tisková zpráva ze 7. zasedání 2017, konaného dne 4. 4. 2017

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") na svém 7. zasedání
projednala 53 bodů programu.
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 2016.
Vyhodnotila 76 stížností diváků a posluchačů, vydala pět upozornění na porušení zákona,
rozhodla o zahájení dvou správních řízení.
Rada udělila licenci společnosti LION ONE TV s.r.o. k provozování televizního vysílání
programu ARKADA TV šířeného prostřednictvím družice a licenci společnosti EFB
NETWORK s.r.o. k provozování televizního vysílání programu UP NETWORK šířeného
prostřednictvím kabelových systémů a družice.
Na 7. zasedání proběhlo jedno veřejné slyšení v licenčním řízení o udělení licence k
provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů, a to se souborem
technických parametrů Břeclav město 97,4 MHz / 100 W.
Rada zaevidovala jednoho nového poskytovatele audiovizuálních mediálních služeb na
vyžádání (celkem tak k dnešnímu dni eviduje 144 zapsaných poskytovatelů těchto
služeb).
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 Břeclav
město 97,4 MHz / 100 W projednala se žadateli otázky týkající se programové skladby
navrhované účastníky licenčního řízení.
- 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/100/01), spočívající ve změně souboru technických parametrů licence a
územního rozsahu vysílání, a to přidělením kmitočtu Třebíč 103,7 MHz / 100 W, toto
rozhodnutí: Rada vyhodnotila změnu územního rozsahu vysílání, ke kterému by došlo
přidělením souboru technických parametrů Třebíč 103,7 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/100/01), spočívající ve změně souboru technických parametrů
licence a územního rozsahu vysílání, a to v přidělení kmitočtu Třebíč 103,7 MHz / 100 W.
- 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 HAMCO s.r.o. IČ: 476 68 962 se sídlem Olomouc,
Blažejské náměstí 97/7, PSČ 779 00, o změnu skutečností uvedených v žádosti o licenci
k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu RADIO HANÁ
okruh SkyRock (licence Ru/101/01), spočívající ve změně souboru technických
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parametrů licence a územního rozsahu vysílání, a to přidělením kmitočtu Kroměříž 99,9
MHz / 50 W, toto rozhodnutí: Rada neuděluje provozovateli HAMCO s.r.o. IČ: 476 68 962
se sídlem Olomouc, Blažejské náměstí 97/7, PSČ 779 00, souhlas ke změně skutečností
uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím
vysílačů programu RADIO HANÁ okruh SkyRock (licence Ru/101/01), spočívající ve
změně souboru technických parametrů licence a územního rozsahu vysílání, a to
přidělením kmitočtu Kroměříž 99,9 MHz / 50 W z důvodu negativního stanoviska Českého
telekomunikačního úřadu.
- Rada v souladu s ustanovením § 5 písm. b) a § 21 odst. 1 písm. a) a d) 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., správní řád, v platném znění (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“),
vydala toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli RADIO UNITED BROADCASTING
s.r.o. IČ: 291 31 901, se sídlem Říčanská 2399/3, Vinohrady, 101 00 Praha 10, souhlas
se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového
vysílání programu Kiss Morava (licence č.j. Ru/117/01) podle § 21 odst. 1 písm. a) a d)
zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně názvu programu na nový název KISS a ve
změně licenčních podmínek, neboť tyto změny by nevedly k neudělení licence na základě
veřejného slyšení. Aktuální a platné znění licenčních podmínek tvoří přílohu tohoto
rozhodnutí.
- Rada v souladu s ustanovením § 5 písm. b) a § 21 odst. 1 písm. a) a d) 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., správní řád, v platném znění (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“),
vydala toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli RADIO UNITED BROADCASTING
s.r.o. IČ: 291 31 901, se sídlem Říčanská 2399/3, Vinohrady, 101 00 Praha 10, souhlas
se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového
vysílání programu Kiss / Kiss Delta / Kiss jižní Čechy (licence č.j. Ru/116/01) podle § 21
odst. 1 písm. a) a d) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně názvu programu na
nový název KISS a ve změně licenčních podmínek, neboť tyto změny by nevedly k
neudělení licence na základě veřejného slyšení. Aktuální a platné znění licenčních
podmínek tvoří přílohu tohoto rozhodnutí.
- Rada v souladu s ustanovením § 5 písm. b) a § 21 odst. 1 písm. a) a d) 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., správní řád, v platném znění (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“),
vydala toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli RADIO UNITED BROADCASTING
s.r.o. IČ: 291 31 901, se sídlem Říčanská 2399/3, Vinohrady, 101 00 Praha 10, souhlas
se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového
vysílání programu Kiss Delta (licence č.j. Ru/172/99) podle § 21 odst. 1 písm. a) a d)
zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně názvu programu na nový název KISS a ve
změně licenčních podmínek, neboť tyto změny by nevedly k neudělení licence na základě
veřejného slyšení. Aktuální a platné znění licenčních podmínek tvoří přílohu tohoto
rozhodnutí.
- Rada v souladu s ustanovením § 5 písm. b) a § 21 odst. 1 písm. a) a d) 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., správní řád, v platném znění (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“),
vydala toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli RADIO UNITED BROADCASTING
s.r.o. IČ: 291 31 901, se sídlem Říčanská 2399/3, Vinohrady, 101 00 Praha 10, souhlas
se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového
vysílání programu Kiss Proton (licence č.j. Ru/171/99) podle § 21 odst. 1 písm. a) a d)
zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně názvu programu na nový název KISS a ve
změně licenčních podmínek, neboť tyto změny by nevedly k neudělení licence na základě
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veřejného slyšení. Aktuální a platné znění licenčních podmínek tvoří přílohu tohoto
rozhodnutí.
- Rada v souladu s ustanovením § 5 písm. b) a § 21 odst. 1 písm. a) a d) 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., správní řád, v platném znění (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“),
vydala toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli RADIO UNITED BROADCASTING
s.r.o. IČ: 291 31 901, se sídlem Říčanská 2399/3, Vinohrady, 101 00 Praha 10, souhlas
se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového
vysílání programu KISS PUBLIKUM (licence č.j. Ru/47/99) podle § 21 odst. 1 písm. a) a
d) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně názvu programu na nový název KISS a
ve změně licenčních podmínek, neboť tyto změny by nevedly k neudělení licence na
základě veřejného slyšení. Aktuální a platné znění licenčních podmínek tvoří přílohu
tohoto rozhodnutí.
- Rada zastavuje správní řízení vedené se společností Pila Jehnice, s.r.o., IČ: 645 06
771, se sídlem Jiráskova 244/44, Veveří, 602 00 Brno, pro možné porušení § 4 odst. 1
písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ke kterému mělo dojít zadáním
reklamy na Pivovar Pegas a alkoholický nápoj New Zealand Pale Ale, která byla
odvysílána dne 2. listopadu 2016 v čase 11:59:09 hodin na programu Country MORAVA
(96,8 MHz Brno), neboť nebylo prokázáno, že k porušení zákona došlo. Tímto odpadl
důvod správního řízení.
- Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb.,
o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen
„zákon č. 231/2001 Sb.“), v platném znění, a na základě ustanovení § 137 odst. 1 zákona
č. 500/2004 Sb., správního řádu, vyzývá provozovatele RadioPraha s.r.o., IČ: 289 39 875,
se sídlem U Prutníku 232, PSČ 250 72 Předboj, k podání vysvětlení, z jakého důvodu
není na kmitočtech Milevsko 101,1 MHz / 0,025 kW a Orlík nad Vltavou 94,5 MHz / 0,1
kW vysílán program Rádio Dechovka (licence č.j. RRTV/2898/2015-zab, sp. zn.
2014/955/zab ze dne 4.8.2015). Rada stanovila lhůtu k podání vysvětlení v délce 20 dnů
ode dne doručení této výzvy.
- Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb.,
o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen
„zákon č. 231/2001 Sb.“), v platném znění, a na základě ustanovení § 137 odst. 1 zákona
č. 500/2004 Sb., správního řádu, vyzývá provozovatele Route Radio s.r.o., IČ: 27852474,
se sídlem Stavební 992/1, PSČ 708 00 Ostrava, k podání vysvětlení, z jakého důvodu je
z celkového počtu třicetišesti vysílačů, na kterých je provozovatel na základě licence č.j.
RRTV/469/2015-CUN, sp. zn. 2013/831/zab ze dne 16. prosince 2014 oprávněn šířit
program Rádio Dálnice, v provozu pouze vysílač Holubice 96,1 MHz / 0,05 kW. Rada
stanovila lhůtu k podání vysvětlení v délce 20 dnů ode dne doručení této výzvy.
- Rada se seznámila s analýzou programu Free Rádio provozovatele Rádio Student,
s.r.o. ze dne 6. 3. 2017 od 00:00 do 24:00 hodin a shledala, že vysílání bylo v souladu se
zákonem o rozhlasovém a televizním vysílání a v souladu s platnými licenčními
podmínkami.
- Rada se seznámila s podnětem (č. j. RRTV/5501/2017-vra) pisatele, který obsahem
nespadá do kompetencí Rady a rozhodla o jeho postoupení Radě ČRo; s podnětem (č.
j. RRTV/5465/2017-vra) na údajně neobjektivní zprávu odvysílanou dne 15. března na
programu ČRo 1 Radiožurnál.
- Rada se seznámila s analýzou zpravodajského příspěvku, který byl dne 15. března v
čase 7:01:45 – 7:02:23 hodin odvysílán na programu ČRo 1 Radiožurnál a shledala jej v
souladu se zákonem č. 231/2001 Sb. o provozování rozhlasového a televizního vysílání.
- Rada se seznámila s analýzami obchodních sdělení odvysílaných provozovateli Rádio
Student, s.r.o. (program Free Rádio; Brno-Kohoutovice 107,0 MHz) dne 24. března 2017,
FRANTIŠEK VOSTÁL s.r.o. (program Hitrádio Vysočina 94.3 FM; Jihlava 94,3 MHz) dne
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24. března 2017, MEDIA BOHEMIA a.s. (program Hitrádio FM; Ústí nad Labem 102,8
MHz), RADIO BONTON a.s. (program Radio Bonton; Česká Lípa 96,9 MHz) dne 24.
března 2017, RADIO UNITED BROADCASTING s. r. o. (program KISS PUBLIKUM; Zlín
90,3 MHz) dne 24. března 2017 a RadioZET s.r.o. (program ZET; Praha 101,1 MHz) dne
24. března 2017.

TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ
- Rada dle ustanovení § 25 zákona č. 231/2001 Sb. udělila právnické osobě LION ONE
TV s.r.o., IČ: 01848569, se sídlem: Gogolova 228/8, Hradčany, 118 00 Praha 1, licenci k
provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím družice, na 12 let; označení
(název) programu: ARKADA TV; základní programová specifikace: Tematický lifestylový
program zaměřený na architekturu, design, dům, bydlení, cestování a zábavu; výčet
států, na jejichž území má být vysílání zcela nebo převážně směrováno: Česká republika;
časový rozsah vysílání: min. 16 hodin, max. 24 hodin denně, hlavní jazyk vysílání: český
jazyk, v rozsahu dle žádosti ze dne 24. ledna 2017 č.j. RRTV/2443/2017-vra a ve znění
jejího doplnění a upřesnění č.j. RRTV/3741/2017-vra ze dne 14. února 2017 a č.j.
RRTV/4792/2017-vra ze dne 7. března 2017.
- Rada udělila společnosti EFB NETWORK s.r.o., IČ: 057 48 208, se sídlem V Oblouku
114, 251 01 Čestlice, dle § 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci k provozování televizního
vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů a družice na 12 let; název
(označení) programu: UP NETWORK; základní programová specifikace: Dokumentární
program; územní rozsah kabelového vysílání: Česká republika: katastrální území České
republiky dle vyhlášky č. 412/2008 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s
přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, v platném znění, a
všechny okresy dle zákona č. 36/1960 Sb., o územním členění státu, v platném znění;
výčet států, na jejichž území má být družicové vysílání zcela nebo převážně směřováno:
Česká republika, Slovenská republika, Nizozemsko, Belgie; hlavní jazyk vysílání: český
jazyk; časový rozsah vysílání: 24 hodin denně; dle žádosti, ze dne 2. března 2017, č.j.:
RRTV/4693/2017-vra a doplnění žádosti ze dne 21. března 2017, č.j.: RRTV/5543/2017vra.
- Rada informuje regulační orgán členských států Evropské unie, tj. Slovenské republiky,
Nizozemska a Belgie, na jejíž území bude televizní vysílání zcela nebo převážně
směřováno o udělení licence společnosti EFB NETWORK s.r.o., IČ: 057 48 208, se
sídlem V Oblouku 114, 251 01 Čestlice, k televiznímu vysílání programu UP NETWORK,
šířeného prostřednictvím družice se základní programovou specifikací: Dokumentární
program.
- Rada se seznámila s písemným vyjádřením provozovatele S&P Broadcasting a.s., IČ:
041 17 310, se sídlem Podkovářská 674/2, Vysočany, 190 00 Praha 9, ze dne 23. března
2017, č.j. RRTV/5614/2017-vra, ve věci zjištění, zda provozovatel televizního vysílání
šířeného prostřednictvím zvláštních systémů, na základě platných licencí zahájil vysílání
programů Mňau TV (sp. zn.: 2016/875/FIA/S&P, č.j.: RRTV/3124/2016-FIA, ze dne 25.
října 2016) a Mňam TV (sp. zn.: 2016/876/FIA/S&P, č.j.: RRTV/3126/2016-FIA, ze dne
25. října 2016) v souladu se zákonem č. 231/2001 Sb.
- Rada se seznámila s žádostí Ministerstva kultury o stanovisko ve věci možné revize
Evropské úmluvy o přeshraniční televizi a schvaluje návrh odpovědi.
- Rada v rámci správního řízení sp.zn. 2016/1135/RUD/ABC provedla důkaz zhlédnutím
záznamu teleshoppingového bloku „IQ kvíz“ odvysílaného dne 6. července 2016 od 09:15
hodin a dne 22. července 2016 od 23:45 hodin na programu Rebel, respektive zhlédnutím
vždy posledního dvacetiminutového úseku vysílání obou teleshoppingových bloků.
- Rada v rámci správního řízení sp.zn. 2016/1164/RUD/CET provedla důkaz zhlédnutím
záznamu pořadu Ordinace v růžové zahradě 2, který byl odvysílán dne 15. listopadu 2016
od 20:20 hodin na programu NOVA, respektive zhlédnutím té části pořadu, v níž probíhala
prezentace umístění produktu Innogy.
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- Rada v rámci správního řízení sp.zn. 2016/1160/RUD/CET provedla důkaz zhlédnutím
záznamu pořadu Snídaně s Novou odvysílaného dne 21. října 2016 od 05:55 hodin na
programu NOVA.
- Rada se seznámila s analýzou programu kinoSvět provozovatele Československá
filmová společnost, s.r.o. ze dne 13. února 2017 v čase od 10:00 do 22:00 hodin.
- Rada se seznámila s analýzou programu FESTIVAL provozovatele FILM EUROPE,
s.r.o. ze dne 27. února 2017 z časového úseku 22:00–06:00 hodin.
- Rada se seznámila s analýzou záznamu vysílání programu (TIK) Televizní informační
kanál Bohumín provozovatele Spáčil Marek ze dnů 15.–16. 1. 2017 od 00.00 hod. do
24.00 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 Spáčil
Marek, IČ 68314957, se sídlem Šunychelská 980, Bohumín, o podání vysvětlení, jakým
způsobem naplňuje ustanovení § 32 odst. 7 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., ukládající
provozovatelům povinnost poskytnout divákům programu (TIK) Televizní informační
kanál Bohumín snadný, přímý a trvalý přístup k informaci o sídlu provozovatele vysílání,
resp. bydliště, je-li provozovatelem fyzická osoba, které patří mezi základní údaje o
provozovateli vysílání, a to s přihlédnutím k tomu, že kontaktní údaje a adresa sídla
provozovatele nejsou shodné. Rada stanovila lhůtu k podání vysvětlení 30 dnů ode dne
doručení této výzvy.
- 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 Spáčil
Marek, IČ 68314957, se sídlem Šunychelská 980, Bohumín, o podání vysvětlení, z jakého
důvodu doplnil ve vysílání programu (TIK) Televizní informační kanál Bohumín z
časového období 15.–16. ledna 2017 od 00.00 do 24.00 hod. videotextovou smyčku v
okně umístěném v levé části obrazovky o pořad Bohumínské zpravodajství označený
02/1, 7. 1.–13. 1. 2017, který byl současně i její zvukovou složkou, pokud licenční
podmínky programu uvádějí, že „24 hodinové vysílání TIK Bohumín bude obsahovat
smyčku videotextových stránek. (...) V této části bude hudební podkres tvořen
regionálním rádiem Kiss Morava“. Rada stanovila lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode
dne doručení této výzvy.
- Rada se seznámila s analýzou záznamu vysílání programu Infokanál provozovatele
Mikroregion Pernštejn ze dnů 15.–16. 1. 2017 od 00.00 hod. do 24.00 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
Mikroregion Pernštejn, IČ 75123827, se sídlem Nedvědice, 42/0, PSČ 59262, o podání
vysvětlení, jakým způsobem naplňuje ustanovení § 32 odst. 7 písm. a) a písm. c) zákona
č. 231/2001 Sb., ukládající provozovatelům povinnost poskytnout divákům programu
Infokanál snadný, přímý a trvalý přístup k identifikačnímu číslu provozovatele vysílání,
které patří mezi základní údaje o provozovateli vysílání, a k informaci o tom, že orgánem
dohledu nad provozováním televizního vysílání je Rada. Rada stanovila lhůtu k podání
vysvětlení 30 dnů 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 Mikroregion Pernštejn, IČ 75123827, se sídlem Nedvědice, 42/0, PSČ
59262, na porušení podmínek licence, neboť stopáže videotextových smyček na
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záznamu vysílání programu Infokanál z časového období 15.–16. ledna 2017 od 00.00
do 24.00 hod., tj. z období dvou dnů, byly 6.41 minut (smyčka z 15. ledna 2017 od 00.00
hod. do cca 10 hod. 16. ledna 2017), 05.06 minut (smyčka ze dne 16. ledna 2017 od cca
10 hod. do cca 14.30 hod.) a 05.25 minut (smyčka ze dne 16. ledna 2017 od cca 14.30
hod. do 24 hod.), přestože v licenčních podmínkách je uvedena stopáž videotextové
smyčky v rozsahu 10 – 40 minut. Rada stanovila lhůtu k nápravě 30 dní ode dne doručení
tohoto upozornění.
- Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb.,
o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen
zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele
Mikroregion Pernštejn, IČ 75123827, se sídlem Nedvědice, 42/0, PSČ 59262, o podání
vysvětlení, z jakého důvodu na žádost Rady o zaslání záznamu vysílání programu
Infokanál z časového období 15.–16. ledna 2017 od 00.00 do 24.00 hod., tj. z období
dvou dnů, zaslal pouze záznamy jedné mutace vysílání, pokud licenční podmínky
programu uvádějí, že „program Infokanál bude v jednotlivých obcích vysílán v lokálních
mutacích (dle přiloženého Seznamu obcí, výčtu katastrálních území a okresů", který je
nedílnou součástí rozhodnutí).“ V tomto výčtu jsou pak uvedeny obce Skorotice, Červnír,
Sejřek, Býšovec, Ujčov a Nedvědice. Rada stanovila lhůtu k podání vysvětlení 30 dnů
ode dne doručení této výzvy.
- Rada se seznámila s monitoringem vysílání programu LTV PLUS provozovatele LOCAL
TV PLUS, spol. s r.o. v období 19. září - 7. října 2016.
- Rada v rámci své kompetence dané § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném
znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele
vysílání LOCAL TV PLUS, spol. s r.o., IČ: 48394866, se sídlem Požárnická 140, 742 83
Klimkovice, o podání vysvětlení, jakým způsobem umožňuje divákům programu LTV
PLUS přístup k údajům a informacím povinně zveřejňovaným podle § 32 odst. 7 zákona
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších
zákonů, v platném znění, zejména k identifikačnímu číslu provozovatele televizního
vysílání a k informaci o tom, že orgánem dohledu nad provozováním televizního vysílání
je Rada. Rada stanovila lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
- Rada se seznámila s analýzou kontinuálního úseku vysílání programu FILMpro
provozovatele Pavel Kalista z období 15. - 16. ledna 2017.
- Rada se seznámila s analýzou kontinuálního úseku vysílání programu Brno TV
provozovatele AIDEM & Vyšší odborná škola televizní Brno a.s. ze dne 8. února 2017,
časového úseku 12:00 – 24:00 hodin.
- Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001
Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále
jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, v souladu s ustanovením § 46 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, rozhodla zahájit s provozovatelem vysílání
AIDEM & Vyšší odborná škola televizní Brno a.s., IČ: 27695964, sídlem Zengrova 2693/2,
Brno, PSČ: 61500, správní řízení z moci úřední pro možné porušení licenčních podmínek,
kterého se mohl dopustit tím, že dne 8. února 2017 v časovém úseku 12:00 – 24:00 hodin
byla podoba vysílání programu Brno TV v rozporu s programovou skladbou uvedenou v
licenčních podmínkách, zejména tím, že nebyly vysílány žádné aktuální zpravodajské
pořady, a že se v rámci programu nestřídaly centrální a regionální hodiny.
- Rada se seznámila s analýzou kontinuálního úseku vysílání programu Televize Jéčko
provozovatele PALMOVKA TV REGIO s.r.o. ze dne 25. ledna 2017, časového úseku
12.00 - 24.00 hodin.
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- Rada se seznámila s výsledky systematického monitoringu hlasitosti obchodních
sdělení na programu Prima Comedy Central provozovatele MTV NETWORKS s.r.o. ze
dne 10. března 2017, 19:00 - 20:00 hodin.
- Rada se seznámila s výsledky analýzy obchodních sdělení za měsíc listopad 2016.
- Rada zadává vypracování odborného stanoviska lékaře/urologa ve věci prezentace
doplňku stravy/potraviny Blokurima, který je propagován v bezprostřední souvislosti s
tvrzením „Chytře na bakterie E.coli“.
- Rada žádá Ministerstvo financí ČR o stanovisko ve věci herní aplikace „Starliga“, která
byla předmětem obchodního sdělení odvysílaného dne 26. listopadu 2016 v čase
16:33:20 hodin na programu ČT sport.
- Rada se seznámila s následujícími podáními k obsahu televizních programů
doručenými v období od 10. března do 24. března 2017 (celkem 74 podání): Barrandov
Televizní Studio a.s. / Kino Barrandov – teleshopping Renumax; CET 21 spol. s r.o. /
Nova – Tvoje tvář má známý hlas 12. března 2017; Stanice O, a.s. / O (Óčko) – MIXXXER
SHOW; FTV Prima, spol. s r.o. / Prima – Pevnost Boyard; CET 21 spol. s r.o. / Nova –
Tvoje tvář má známý hlas 19. března 2017; Česká televize / ČT24 - Události, komentáře;
Česká televize / ČT1 – Sama doma; Česká televize / nespecifikovaný program – výběr
hostů ve vysílání; Česká televize / ČT1 – Máte slovo; Česká televize / ČT1 a ČT24 –
Otázky Vácava Moravce 12. března 2017; Swiss Pharmaceutical Investment / Enzycol;
Simply You Pharmaceuticals a.s. / Cannaderm; FTV Prima, spol. s r.o. / Prima – Ohnivé
kuře; Česká televize / ČT24 – přenosy sjezdů ANO a ČSSD; Česká televize / ČT1 a ČT24
– Otázky Václava Moravce; Česká televize / ČT1 – Spravedlnost; Česká televize / ČT24
– blok týkající se parlamentních voleb v Nizozemsku; POLAR televize Ostrava, s.r.o. /
POLAR – Magazín 112; Barrandov Televizní Studio a.s. / Kino Barrandov – odchylka od
televizního programu a infotextové soutěže; GlaxoSmithKline s. r. o. / Flixonase; Česká
televize / různé programy – Události, komentáře; Česká televize / ČT1 a ČT24 – Události;
HORNBACH BAUMARKT CS / Hornbach; Česká televize/ČT1 – Fotbalista roku;
Barrandov Televizní Studio a.s. / Kino Barrandov – Týden s prezidentem; Česká televize
/ ČT – AZ-kvíz; FTV Prima, spol. s r.o. / Prima – Prostřeno; Regionální televize CZ s.r.o.
/ regionalnitelevize – neoznačený teleshopping; Reakce Ministerstva kultury a společnosti
CET 21 spol. s r.o. na otevřený dopis; ČT a „Kulturní tunel“; Cannabis is the Cure; Alza.cz
a.s. /Alza.cz; Barrandov Televizní Studio a.s. / Kino Barrandov – Klenot TV; Digital
Broadcasting s.r.o. / Rebel – IQ Kvíz; CET 21 spol. s r.o. / Nova a Nova Cinema – hlasitost
reklamních bloků.
- 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 § 12 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) vydala dne 4. dubna 2017
toto usnesení: Rada vrací stížnost Jiřího Štěpánka, postoupenou Českou obchodní
inspekcí, sp. zn. ČOI 23159/17/O100, č. j. ČOI 24692/17/O100, evidovanou Radou pod
ID 238508 – RRTV, č. j. RRTV/3969/2017-vra, Ústřednímu inspektorátu České obchodní
inspekce, neboť Rada není věcně příslušným orgánem v předmětné věci.
- Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb.,
o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání, ve znění platných předpisů (dále jen „zákon č. 40/
1995 Sb.), v souladu s ustanovením § 46 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen
„zákon č. 500/2004 Sb.“) rozhodla zahájit se zadavatelem obchodního sdělení,
společností TV OFFERS, s.r.o., IČ 04294882, se sídlem Jurečkova 643/20, Moravská
Ostrava, 702 00 Ostrava, správní řízení z moci úřední pro možné porušení § 2 odst. 1
písm. b) zákona č. 40/1995 Sb., kterého se mohl dopustit zadáním reklamy, respektive
teleshoppingu „Renumax“, který byl odvysílán dne 10. března 2017 v čase 14:59:02 hodin
na programu Nova Cinema a který může být nekalou obchodní praktikou podle zvláštního
předpisu, tj. podle ustanovení § 4 odst. 3 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele,
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respektive písm. s) Přílohy 1 k tomuto zákonu, neboť v teleshoppingu nabízí za cenu
1399,- Kč produkt/lahvičku „Renumax“, přičemž další tři produkty (druhý produkt/lahvička
Renumax, SmartPolish a kompaktní autovysavač) jsou prezentované jako „zadarmo“,
ovšem je zcela evidentní, že ony tři zmiňované „dárky“ nejsou věcmi dodávanými k
prodávané lahvičce Renumaxu zdarma; naopak tvoří integrální součást jedné sady,
žádný z těchto produktů není prodáván samostatně. Je zřejmé, že zákazník si nemůže
zakoupit samostatný produkt Renumax, ale musí si za uvedenou cenu 1399,- Kč zakoupit
celý balíček oněch čtyř produktů (dvě lahvičky produktu Renumax, SmartPolish a
kompaktní autovysavač). Užitím slova „zdarma“ a “gratis“, se tak zadavatel dopouští
klamavé obchodní praktiky, kdy v divákovi, resp. spotřebiteli vyvolává klamavý dojem, že
kupuje samostatný produkt/lahvičku Renumax za cenu 1399,- Kč, k němuž získává tři
dárky, ale ve skutečnosti divák kupuje nedílnou sadu výrobků za cenu 1399,- Kč, a žádný
dárek zdarma nezískává.
- Rada v rámci své kompetence dané § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen
„zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele vysílání Česká
televize, IČ 00027383, se sídlem Kavčí hory, 140 70 Praha 4, o podání vysvětlení, z
jakého důvodu nedostal v pořadu Události, komentáře, odvysílaném dne 9. ledna 2017
od 22:00 hodin na programu ČT24, resp. v pasáži věnované policejní reformě, prostor
zastánce vzniku, chodu či řízení Národní centrály proti organizovanému zločinu. Rada
stanovila lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
- Rada v rámci své kompetence dané § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen
„zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele vysílání Česká
televize, IČ 00027383, se sídlem Kavčí hory, 140 70 Praha 4, o podání vysvětlení, zda
přítomnost Evy Kiedroňové a vizuální prezentace tzv. „polovysypané peřové dečky“ v
pořadu Sama doma, odvysílaném dne 10. března 2017 od 12:30 hodin na programu ČT1,
proběhla ze strany Evy Kiedroňové za úplatu či obdobnou protihodnotu, resp. na základě
ujednání o umístění produktu. Rada stanovila lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne
doručení této výzvy.
- Rada na základě ustanovení § 5 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen
zákon č. 231/2001 Sb.), a podle ustanovení § 66 odst. 1 písm. c), d) zákona č. 500/2004
Sb., správního řádu (dále jen zákon č. 500/2004 Sb.), vydává toto usnesení: Správní
řízení ve věci žádosti provozovatele AIDEM & Vyšší odborná škola televizní Brno a.s., IČ:
27695964, se sídlem Zengrova 2693/2, Brno-Židenice, PSČ 61500, o udělení souhlasu
se změnou licenčních podmínek pro vysílání televizního programu Brno TV, licence sp.
zn. 2008/166/sve/AID, č. j. sve/1519/08 ze dne 26. února 2008, šířeného prostřednictvím
kabelových systémů, se zastavuje, neboť žadatel nezaplatil ve stanovené lhůtě správní
poplatek, k jehož zaplacení byl v řízení povinen a neodstranil podstatné vady žádosti,
které brání v pokračování řízení.
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele ČESKÁ TELEVIZE, IČ
00027383, sídlem Kavčí hory, Praha 4, PSČ 14070, z jakého důvodu v rámci
zpravodajské relace Události, odvysílané dne 1. ledna 2017 od 19:00 hodin na programu
ČT1, resp. v průběhu zpravodajské reportáže reflektující nová legislativní opatření (v čase
29:18 minut od začátku pořadu), prezentoval tzv. protikuřácký zákon převážně jako
omezení dopadající nežádoucím způsobem na provozovatele i návštěvníky
restauračních zařízení.
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením České televize ve věci odvysílání přenosu
Jizerská 50 v rámci vysílání.cz, konkrétně sportovního přenosu ze dne 10. ledna 2016
původně vysílaného na programu ČT 4 Sport.
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- Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele CET 21 spol. s r.o., IČ:
45800456, se sídlem Kříženeckého nám. 1078/5, 152 00 Praha 5, z jakého důvodu nebyl
v reportáži s názvem „Na nohou měla řidička žabky“, odvysílané v pořadu Televizní
noviny dne 12. září 2016 od 19:30 hodin na programu NOVA, dán prostor také ženě, která
měla dle reportáže způsobit nehodu autobusu, aby se vyjádřila k tvrzením ukazujícím, že
možná příčina nehody tkvěla v jejím nevhodném obutí, resp. aby se vyjádřila k příčinám
nehody.
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením společnosti TEREZIA COMPANY s.r.o., IČ:
27251659, sídlem Na návrší 997/14, Michle, 141 00 Praha 4, ve věci obchodního
sdělení/reklamního spotu „B17 APRICARC“, odvysílaného dne 28. září 2016 v čase
19:02:17 hodin na programu regionalnitelevize.cz.
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele AMC Networks Central
Europe s. r. o., z jakého důvodu dne 28. listopadu 2016 v úseku 20:20:14-21:57:53 hodin
místního času na programu AMC CHANNEL ROMANIA, jehož vysílání provozuje na
základě rozhodnutí č.j. RRTV/1988/2016-FIA ze dne 21. června 2016, sp. zn.
2016/553/FIA/AMC, odvysílal film China Moon ve dvou jazykových mutacích, jedné v
původním anglickém znění, a druhé v maďarském znění, v obou případech bez
rumunských či jiných titulků – přičemž nepřítomnost titulků je jádrem otázky, a sice aby
to vysvětlil v kontextu ustanovení dalších programových podmínek licence, že „pořady v
programu AMC CHANNEL ROMANIA budou vysílány v původním znění s titulky v
rumunském jazyce a/nebo i v maďarském jazyce“.
- Rada se seznámila s reakcí provozovatele LINARXUS Czech s.r.o., IČ: 02810972, se
sídlem: Pobřežní 620/3, Karlín, 186 00 Praha 8, na uložené upozornění na porušení
ustanovení § 32 odst. 1 písm. j) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne
30. listopadu 2016 od 15:05 hodin odvysílal na programu Film+ pořad Utrpení, který
obsahoval vulgarismy a nadávky „ty spratku“ (čas 15:33:32 hodin), „blbec“ (15:39:00),
„průser“ (15:39:06), „idiote“ (15:46:09). „pitomče“ (16:10:39), „na hovno“ (16:10:50 a
16:10:52), „smrade“ (čas 16:22:54 hodin).
- Rada se seznámila s reakcí provozovatele AMC Networks Central Europe s. r. o.
doručenou Radě dne 16. 3. 2017 č.j. RRTV/5431/2017-vra na upozornění č.j.
RRTV/4241/2017-LOJ sp.zn.: RRTV/2017/195/LOJ na porušení ustanovení § 32 odst. 1
písm. n) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že na programu Spektrum dne
15. října 2016 v průběhu vysílání pořadu Tájak És A Csillagos Ég I – Landscapes and
Starry Sky I v čase 08.54.54 – 08.56.37 hod., dne 31. října 2016 v průběhu vysílání pořadu
Tájak És A Csillagos Ég II – Landscapes and Starry Sky II v čase 05.27.43 – 05.30.10
hod. a dne 20. října 2016 v průběhu vysílání pořadu Légi Tünemények II. – Aerial
Phenomena II v čase 04.57.39 – 04.59.04 hod. neuváděl označení televizního programu
(logo).
- Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze č. j. 9A 19/2014 – 35 ze
dne 22. 2. 2017, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady ze dne 17. 1. 2013, sp. zn./Ident.:
2013/718/had/TER, č. j.: had/10/2014, jímž byla uložena pokuta společnosti TEREZIA
COMPANY s.r.o., IČ: 272 51 659, se sídlem Praha 4 - Nusle, Na Veselí 744/26, PSČ 140
00 ve výši 100 000,- Kč pro porušení povinnosti § 5d odst. 2 písm. d) zákona č. 40/1995
Sb., ke kterému došlo zadáním reklamy/teleshoppingu propagující produkt rakytníkový
olej, odvysílané dne 28. května 2013 od 12:55:53 hodin na programu TV Šlágr.
- Rada bere zpět kasační stížnost podanou proti rozsudku Městského soudu v Praze č.
j. 9A 19/2014 – 35 ze dne 22. 2. 2017, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady ze dne 17.
1. 2013, sp. zn./Ident.: 2013/718/had/TER, č. j.: had/10/2014.
- Rada jakožto ústřední správní úřad na základě ustanovení § 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 podle ustanovení § 66 odst. 2 a ustanovení § 76 zákona č.
500/2004 Sb., správního řádu, (dále jen zákon č. 500/2004 Sb.), vydala dne 4. dubna
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2017 toto usnesení: Rada zastavuje správní řízení se zadavatelem obchodního sdělení
společností TEREZIA COMPANY s.r.o., IČ: 272 51 659, se sídlem Praha 4 - Nusle, Na
Veselí 744/26, PSČ 140 00, vedené pro možné porušení § 5d odst. 2 písm. d) zákona č.
40/1995 Sb., ke kterému mělo dojít zadáním reklamy/teleshoppingu propagující produkt
rakytníkový olej, odvysílané dne 28. května 2013 od 12:55:53 hodin na programu TV
Šlágr, neboť se porušení zákona účastníkem řízení neprokázalo, čímž odpadl důvod pro
vedení správního řízení.
- Rada se seznámila se stanoviskem SZPI ve věci užití zdravotních tvrzení v případě
reklamy na mléčné produkty zadavatele společnosti Mlékárna Hlinsko, a.s., která byla
premiérově odvysílána dne 26. září 2016 v čase 5:31:29 hodin na programu Televize
Barrandov.
- Rada se seznámila se zněním novely zákona o regulaci reklamy.

AUDIOVIZUÁLNÍ MEDIÁLNÍ SLUŽBY 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 OBBOD s.r.o., ze dne 6. října 2016, doručeného Radě dne 24.
března 2017, toto potvrzení: Poskytovatel OBBOD s.r.o., IČ: 05146232, se sídlem v
Praze, Široká 56/10, PSČ 110 00, byl dne 4. dubna 2017 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 14. prosince 2016
pod názvem internetová televize, umístěná na internetové adrese www.obbod.com.
- Rada provádí výmaz poskytovatele Michala Šebka, IČ: 62625292, Blovice, Spojovací
537, PSČ 336 01 z Evidence poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb na
vyžádání v souvislosti s uplynutím lhůty jednoho roku od ukončení poskytování
audiovizuální mediální služby na vyžádání Na hraně života - regionální pořad dostupné
na adrese www.nahranezivota.cz.
- Rada provádí výmaz poskytovatele Seznam.cz, a.s., IČ: 26168685, Praha 5 - Smíchov,
Radlická 3294/10, PSČ 150 00z Evidence poskytovatelů audiovizuálních mediálních
služeb na vyžádání v souvislosti s uplynutím lhůty jednoho roku od ukončení poskytování
audiovizuální mediální služby na vyžádání FILM.SEZNAM.CZ dostupné na adrese
film.seznam.cz.
- Rada provádí výmaz poskytovatele Topfun Media a.s., IČ 286 36 589, se sídlem
Bohdalecká 1483, Praha 10 – Michle, PSČ 101 00, z Evidence poskytovatelů
audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání v souvislosti s uplynutím lhůty jednoho
roku od ukončení poskytování audiovizuální mediální služby na vyžádání Topfun
dostupné na adrese www.topfun.cz.
- Rada provádí výmaz poskytovatele O2 Czech Republic a.s., IČ: 60193336, Praha 4 Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 140 22 z Evidence poskytovatelů audiovizuálních
mediálních služeb na vyžádání v souvislosti s uplynutím lhůty jednoho roku od ukončení
poskytování audiovizuální mediální služby na vyžádání O2Active dostupné na adresách
m.o2active.cz nebo wap.02active.cz.
V Praze dne 6. 4. 2017
Bc. Ivan Krejčí
předseda Rady pro rozhlasové
a televizní vysílání
kontakt: podatelna@rrtv.cz
274 813 830
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