Tisková zpráva ze 7. zasedání 2018, konaného ve dnech 10. 4. 2018 - 11. 4. 2018

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") na svém 7. zasedání
projednala 45 bodů programu. Vyhodnotila 83 stížností diváků a posluchačů, vydala 17
upozornění na porušení zákona, rozhodla o zahájení šesti správních řízení.
Zaevidovala osm nových poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb na
vyžádání (celkem tak k dnešnímu dni eviduje 130 zapsaných poskytovatelů těchto
služeb).
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 2017.
Podrobnější informace naleznete v přepisech usnesení Rady:

ROZHLASOVÉ VYSÍLÁNÍ
- Rada v souladu s ustanovením § 5 písm. b) a § 21 odst. 1 písm. d) a § 21 odst. 3 zákona
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších
zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), a ustanovením § 67 a násl.
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“),
vydala toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 26765586,
se sídlem Koperníkova 794/6, PSČ 120 00 Praha, souhlas se změnou skutečností
uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu Fajn radio
(licence č.j. Ru/277/00) podle § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající
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 se seznámila s oznámením (č.j. RRTV/7992/2018-vra) překážek technického
charakteru provozovatele RTV Cheb, s.r.o. a s podnětem (č.j. RRTV/8011/2018-vra) pana
Michala Martinka.
- Rada se seznámila se srovnávací analýzou programů - EVROPA 2 (88.2 MHz),
provozovatele EVROPA 2, s.r.o., programu Rádio EVROPA 2 Západ (101.3 MHz)
provozovatele Rádio West Plzeň, s.r.o. a programu Rádio Evropa 2 – Morava (97.7 MHz),
provozovatele EVROPA 2, s.r.o. z úterý 13. 3. 2018 v časech od 07:00 do 08:00 hodin,
od 12:00 do 13:00 hodin a od 18:00 do 19:00 hodin.
- Rada se seznámila s analýzou programu Radio COLOR provozovatele ULTRAVOX,
s.r.o. ze středy 28. 2. 2018 od 00:00 do 24:00 hodin a shledala, že vysílání bylo v souladu
se zákonem o rozhlasovém a televizním vysílání a v souladu s platnými licenčními
podmínkami.
- Rada se seznámila s analýzami obchodních sdělení odvysílaných provozovateli RTV
Cheb, s. r.o. (program RÁDIO EGRENSIS; Karlovy Vary 88,3 MHz) dne 28. března 2018,
LONDA spol. s r. o. (program RÁDIO IMPULS; Liberec 92,1 MHz) dne 28. března 2018,
JOE Media s.r.o. (program HEY Radio; Benešov-Lbosín 89,3 MHz) dne 28. března 2018,
RADIO BONTON a.s. (program Rádio Bonton; Česká Lípa 96,9 MHz) dne 28. března
2018, RADIO IBUR s.r.o. (program RADIO RUBI; Zlín 105,4 MHz) dne 28. března 2018,
MEDIA BOHEMIA a.s. (program Hitrádio Dragon; Karlovy Vary 99,7 MHz) dne 28. března
2018 a RADIO UNITED BROADCASTING s. r. o. (program SIGNÁL RÁDIO; Mladá
Boleslav 105,7 MHz) dne 28. března 2018.
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- Rada se seznámila s odpovědí provozovatele Český rozhlas, IČ 45245053, sídlem
Vinohradská 12, PSČ 120 99, Praha 2, na žádost o vysvětlení č.j. RRTV/5906/2018-blu
ve věci série zpravodajských příspěvků ze dne 28. listopadu v časech 7:00:52 – 7:02:01,
8:00:53 – 8:01:50, 9:00:51 – 9:02:00, 12:01:05 – 12:02:07 a 18:01:48 – 18:02:53 hodin a
pořadu Dvacet minut Radiožurnálu odvysílaném dne 28. listopadu v čase 17:05:36 –
17:23:59 hodin.
- Rada coby ústřední správní úřad v rámci své působnosti dané § 5 písm. a) a f) zákona
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších
zákonů, v platném znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v souladu s ustanovením § 78
odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., zákona o přestupcích a řízení o nich (dále jen zákon č.
250/2016 Sb.), rozhodla zahájit s provozovatelem Český rozhlas, IČ 45245053, sídlem
Vinohradská 12, PSČ 120 99, Praha 2, řízení o přestupku z moci úřední pro možné
porušení ustanovení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., jehož se mohl dopustit
odvysíláním série zpravodajských příspěvků ze dne 28. listopadu v časech 7:00:52 –
7:02:01, 8:00:53 – 8:01:50, 9:00:51 – 9:02:00, 12:01:05 – 12:02:07 a 18:01:48 – 18:02:53
hodin a pořadu Dvacet minut Radiožurnálu odvysílaném dne 28. listopadu v čase
17:05:36 – 17:23:59 hodin, které se zabývaly obhospodařováním pozemků s neznámým
majitelem, kdy v těchto příspěvcích a pořadu mohlo dojít k nedostatečně objektivní
prezentaci problematiky pobírání dotací na hospodaření na pozemcích bez právního
důvodu, kdy vyjádření k této problematice získaná od nezávislých odborníků nebyla
ověřena v souvislosti s platnou právní úpravou, a k vyjádření odborníků nebyla získána
přímá reakce od společnosti AGROFERT, a.s., která byla přímo zmiňována.
- Rada se seznámila s informací o aktuálním stavu realizace kmitočtové sítě Rádia
Dálnice (č.j. RRTV/6823/2018-vra ze dne 23. února 2018) a s výsledky místního šetření
provedeného za účelem zjištění aktuálního stavu vysílání Rádia Dálnice u vysílačů v
rámci licence č.j. RRTV/469/2015-CUN, sp. zn. 2013/831/zab, které bylo uskutečněno
dne 21. února 2018 od 8.30 do 17.30 hodin, dne 8. března 2018 od 9.00 do 18.00 hodin
a dne 9. března 2018 od 10.00 do 18.00 hodin a stanovila další postup.
- Rada se seznámila se stížností (č. j. RRTV/8481/2018-vop) na obsah a formu vysílání
veřejnoprávních médií; se stížností (č. j. RRTV/8006/2018-vra) na anketu, v níž se děti
mladšího školního věku vyjadřovaly k rozdílu mezi červeným a bílým vínem; se stížností
(RRTV/8210/2018-vac) na redaktora ČT a ČRo Jana Moláčka, který na svém
facebookovém profilu kritizoval Miloše Zemana; se stížností (č. j. RRTV/8940/2018-vra)
na nahrazení hlasu moderátora rušivými znělkami a se stížností (č. j. RRTV/7995/2018vra) na Ranní show Evropy 2, v níž moderátoři komentují pád soukromého letadla.

TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ
- Rada prodloužila provozovateli HC KABEL, s.r.o., IČ 276 77 320, se sídlem Hovorany
č. 45, PSČ 696 12, podle § 12 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb., dobu platnosti licence, č.j.
bar/3488/06, spis. zn.: 2006/174/bar/HCK ze dne 10. května 2006, k provozování
místního televizního vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů, o dobu 12
let, na základě žádosti doručené 19. března 2018, č.j. RRTV/8229/2018-vac.
- Rada udělila podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb.
provozovateli T- Mobile Czech Republic a.s., IČ: 64949681, se sídlem: Tomíčkova
2144/1, Chodov, 148 00 Praha 4, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o
licenci sp. zn. RRTV/2017/253/smu, č.j. RRTV/7247/2017-smu, ze dne 25. dubna 2017,
spočívající ve změně označení názvu programu, a to z T-Mobile Info na Magenta TV, v
rozsahu dle žádosti doručené dne 21. března 2018 a evidované pod č.j.
RRTV/8321/2018-vac.
- Rada udělila provozovateli KATRO SERVIS, spol. s r.o., IČ 15043355, se sídlem
Plynárenská 671, Kolín IV, 280 02 Kolín, souhlas podle § 21 odst. 1 písm. c) a d) zákona
č. 231/2001 Sb., se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci, č.j. Ru/80/02/1082
ze dne19. března 2002, a to změnou územního rozsahu vysílání a licenčních podmínek
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spočívající v rozšíření vysílání o novou lokální verzi programu: Infokanál v městské části
Vidochov, v rozsahu dle žádosti ze dne 22. února 2018, č.j. RRTV/6683/2810-vra, ve
znění upřesnění doručeného dne 21.a 22. března 2018, č.j. RRTV/8307/2018-vac a č.j.
RRTV/8356/2018-vra.
- Rada udělila provozovateli, společnosti SATTURN HOLEŠOV spol. s r.o.,
IČ: 469 00 250 se sídlem Dlažánky 305/16, 769 01 Holešov, souhlas podle § 21 odst. 1
písm. c) a d) zákona č. 231/2001 Sb., se změnou skutečností uvedených v žádosti o
licenci, č.j.: Ru/226/02/2619, ze dne 24. září 2002 ve znění pozdějších změn, spočívající
ve změně územního rozsahu vysílání a licenčních podmínek, a to: a) v ukončení vysílání
programů: Infokanál Snovídky, k. ú. 751481 Snovídky, okres Vyškov; Infokanál Vrhaveč,
k. ú. 557455 Malá Víska u Klatov, okres Klatovy; Infokanál Neubuz, k. ú. 704156 Neubuz,
okres Zlín; Infokanál Prušánky, k. ú. 734021 Prušánky, okres Hodonín; Infokanál Ochoz
u Tišnova, k. ú. 709441 Ochoz u Tišnova, okres Brno – venkov; Infokanál Podkopná
Lhota, k. ú. 723843 Podkopná Lhota, okres Zlín a Infokanál Zástřižly, k. ú. 791148
Zástřizly, okres Kroměříž, šířených prostřednictvím kabelových systémů; b) ve změně
dalších programových podmínek, programového schématu vysílání, spočívající ve
změně zvukového podkresu videotextu Infokanálů: Boršice, Brusné, Březnice, Březová,
Dolní Lhota, Halenkovice, Horní Lhota, Hvozdná, Hřivínův Újezd, Němčice, Pozlovice,
Racková, Roštín, Rusava, Spytihněv, Traplice, Trnava, Veselá, Vysoké Pole a Žlutava,
dle žádosti č.j.: RRTV/7519/2018-vra, ze dne 27. února 2018, ve znění upřesnění žádosti
č.j.: RRTV/8059/2018-vra, ze dne 13. března 2018.
- Rada se seznámila s oznámením provozovatele SATTURN HOLEŠOV spol. s r.o., IČ:
469 00 250 se sídlem Dlažánky 305/16, 769 01 Holešov, spočívajícím ve změně a
doložení aktuálního loga Infokanálů: Boršice, Brusné, Březnice, Březová, Dolní Lhota,
Halenkovice, Horní Lhota, Hvozdná, Hřivínův Újezd, Němčice, Pozlovice, Racková,
Roštín, Rusava, Spytihněv, Traplice, Trnava, Veselá, Vysoké Pole a Žlutava, dle
oznámení č.j.: RRTV/7519/2018-vra, ze dne 27. února 2018.
- Rada v rámci své působnosti dané § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném
znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v souladu s ustanovením § 78 odst. 1 zákona č.
250/2016 Sb., zákona o přestupcích a řízeních o nich, zahajuje s provozovatelem TUTY
Broadcasting, a.s., IČO: 05883121, se sídlem Werichova 1145/33, Hlubočepy, 152 00
Praha 5, řízení o přestupku z moci úřední pro možné porušení zákona č. 231/2001 Sb.,
kterého se mohl dopustit tím, že dle § 60 odst. 2 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb.
nedodržuje územní rozsah celoplošného zemského digitálního televizního vysílání
programu TUTY šířeného prostřednictvím vysílačů dle platných licenčních podmínek,
jelikož program nemůže ve vymezeném územním rozsahu přijímat alespoň 70 % obyvatel
České republiky počítaných podle údajů vyplývajících z posledního sčítání lidu.
- Rada se seznámila s oznámením provozovatele T-Mobile Czech Republic a.s.,
IČ: 64949861, doručeným Radě dne 21. 3. 2018 pod č.j. RRTV/8321/2018/vac,
spočívajícím v zahájení vysílání programu T-Mobile Info nejpozději k dni 25. 4. 2018 dle
udělené licence č.j. RRTV/7247/2017-smu, sp. zn. RRTV/2017/253/smu ze dne 25. 4.
2017.
- Rada se seznámila s následujícími podáními k obsahu televizních programů
doručenými od 9. března do 29. března 2018: FTV Prima spol. s r.o. / Prima MAX –
regulace reklamy, pořad Pravidla mlčení, 14. 3. 2018 od 20.00 hod; Česká televize / ČT1
– Dabing Street (10. díl), 12. 3. 2018 od 21:05 hod (3 podání); Česká televize / ČT1 –
Dabing Street (11. díl), 19. 3. 2018 od 21:07 hod (2 podání); Česká televize / ČT1 –
Dabing Street (12. díl), 26. 3. 2018 od 21:06 hod; Česká televize / ČT1 – Gangster Ka,
18. 3. 2018 od 20:21 hod; Barrandov Televizní Studio a.s. / Televize Barrandov – Kauzy
Jaromíra Soukupa, 7. 3. 2018 od 21:25 hod (2 podání); Barrandov Televizní Studio a.s. /
Televize Barrandov – Kauzy Jaromíra Soukupa, 14. 3. 2018 od 21:25 hod (5 podání);
Česká televize / ČT24 – Interview ČT24, 15. 2. 2018 od 18:28 hod; Barrandov Televizní
Studio a.s. / KINO BARRANDOV – Moc osudu (21. díl), 11. 3. 2018 od 09:00 hod; JTV

3

a.s. / Jihočeská televize – Zprávy – Agresor brutálně napadl psa, 14., 15. 3. 2018 od
16:59 hod; Česká televize / ČT1 – Bába z ledu, 11. 3. 2018 od 20:21 hod, ČT2 – Jméno
růže, 24. 3. 2018 od 20:04 hod; TV Nova s.r.o. / NOVA – Polední televizní noviny – Boje
o syrský Afrín pokračují, 19. 3. 2018 od 12:16 hod; Česká televize / ČT24 – Horizont ČT24
– Lekce z východoněmecké Chotěbuze, 28. 2. 2018 od 21:48 hod (2 podání); TP Pohoda
s.r.o. / RELAX – Poznej svůj osud, 8. 3. 2018 od 12:30 hod; Česká televize / ČT1 – 25.
Český lev, 10. 3. 2018 od 20:00 hod (8 podání); Česká televize / ČT1 – Události –
Inaugurace prezidenta republiky, 8. 3. 2018 od 19:00 hod; Česká televize / ČT24 –
Inaugurace prezidenta republiky, 8. 3. 2018; FTV Prima spol. s r.o. / Prima – upoutávka
Máme rádi Česko; Česká televize a Český rozhlas / nespecifikované volební a
předvolební debaty České televize; Česká televize / ČT24 – Horizont ČT24 – Polský
nacionalismus + rozhovor s V. Dostálem, 13. 11. 2017 od 21:46 hod; FTV Prima, spol. s
r.o. / Prima COOL – Simpsonovi, 13. 3. 2018 od 18:18 hod; Česká televize / ČT1 –
upoutávka Kočka není pes; Česká televize / ČT24 – Zprávy – Stávka studentů, 15. 3.
2018 od 06:02 hod; Česká televize / ČT1 – Zázraky přírody, 17. 3. 2018 od 20:05 hod;
TV Nova s.r.o. / NOVA – Televizní noviny – Ústavní soud zamítl stížnost Petra Kramného,
15. 3. 2018 od 19:34 hod; Česká televize / ČT24 – 90‘ ČT24 – Spor mezi Británií a
Ruskem kvůli otravě bývalého agenta, 16. 3. 2018 od 20:05 hod; Televizní reklamy na
produkty v prodejnách Kaufland č. j. RRTV/8197/2018-vra; Televizní reklamy na produkty
v prodejnách Kaufland č. j. RRTV/8198/2018-vra; Česká televize / vysílání věnované
výročí okupace Československa (2 podání); Česká televize / níže specifikované
zpravodajské a publicistické pořady (2 podání); Barrandov Televizní Studio a.s. / Televize
Barrandov – Týden s prezidentem, 15. 3. 2018 od 20:15 hod; Česká televize / ČT24 –
Ranní #ČT24, 15. 3. 2018 od 07:46 hod; Česká televize / ČT1 – Otisky doby: Kdo ohlídá
hlídače?, 14. 3. 2018 od 22:02 hod; Česká televize / ČT1 – Ceny Anděl 2017, 20. 3. 2018
od 21:00 hod (2 podání); Televizní reklama na dětské brýle Heureka; Barrandov Televizní
Studio a.s. / KINO BARRANDOV – Linka lásky, 21. 1. 2018; Česká televize / ČT24 –
Zprávy – rozhovor s Radko Kubičkem, 21. 3. 2018 od 10:32 hod; Česká televize / ČT2 –
Rudí prezidenti (Poslušný generál – Ludvík Svoboda), 23. 3. 2018 od 20:59 hod; Televizní
reklama Gynella; Česká televize / ČT1 – Události – Využití městské průmyslové zóny, 21.
3. 2018 od 19:12 hod; Barrandov Televizní Studio a.s. / Televize Barrandov – níže
specifikované pořady; Barrandov Televizní Studio a.s. / BARRANDOV PLUS – Rychlá
hra, 7. 1. 2018; Barrandov Televizní Studio a.s. / Rychlá hra, 27. 3. 2018; TV Nova s.r.o.
/ NOVA – Snídaně s Novou, 27. 3. 2018 od 06:13 hod (3 podání); Česká televize / ČT24
– Inaugurace prezidenta republiky – vyjádření Lubomíra Kopečka, 8. 3. 2018 od 11:01
hod; Česká televize / ČT1 – 168 hodin – Pošli to dál I. + II., 28. 1. 2018 od 21:55 hod; 4.
3. 2018 od 21:42 hod; AMC Networks Central Europe s.r.o. / AMC CHANNEL HUNGARY
– Wrestler, 13. 3. 2018 od 11:30 hod; AMC Networks Central Europe s.r.o. / AMC
CHANNEL HUNGARY – Tenká červená linie, 14. 3. 2018 od 13:05 hod; HBO Europe
s.r.o. / HBO – Tady a teď, 4. 3. 2018 od 21:55 hod; TV Nova s.r.o. / Nova sport 1, Nova
sport 2 – upoutávky na bojové sporty; Barrandov Televizní Studio a.s. / KINO
BARRANDOV – teleshopping v podobě zábavného soutěžního pořadu bez přesné
specifikace doby vysílání; TP Pohoda s.r.o. / RELAX – Poznej svůj osud, Vědmy radí č.
j. RRTV/8348/2018-vac; TP Pohoda s.r.o. / RELAX – Poznej svůj osud, Vědmy radí č. j.
RRTV/8393/2018-vra; TP Pohoda s.r.o. / RELAX –Vědmy radí; Česká televize /
zpravodajství, 168 hodin, Newsroom ČT24; V.M.– korespondence ve věci upozornění sp.
zn. RRTV/2017/1039/rud; Česká televize / ČT1 – 168 hodin – Czexit, 11. 2. 2018 od 22:00
hod.
- Rada coby ústřední správní úřad v rámci své působnosti dané § 5 písm. a) a f) zákona
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších
zákonů, v platném znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v souladu s ustanovením § 78
odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., zákona o přestupcích a řízení o nich (dále jen zákon č.
250/2016 Sb.), rozhodla zahájit s provozovatelem Nataša Pštrossová, bytem Příbram,
Brodská 90, PSČ 261 01 (obchodní firma Nataša Pštrossová Videostudio Fonka, IČ
14770423), řízení o přestupku z moci úřední pro možné porušení ustanovení § 31 odst.
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2 zákona č. 231/2001 Sb., jehož se mohl dopustit odvysíláním programové smyčky dne
15. února 2018 na programu Televize Fonka (TVF), která zahrnovala reportáž nazvanou
„Zastupitelé budou jednat o výpovědi z nájmu prodejny BEKR“, jež nabídla pouze
jednostranný pohled na kontroverzi týkající se dané výpovědi z nájmu a tím neposkytla
objektivní a vyvážené informace nezbytné pro svobodné vytváření názorů. Ačkoliv
jednatelka firmy dostala v rámci reportáže bezprecedentní prostor pro prezentaci svého
postoje, stanovisko města Příbrami zůstalo zcela opominuto. Reportér se zároveň v rámci
příspěvku nepokusil ověřit jednatelkou uvedená tvrzení (týkající se zejména výhrad
hasičů a nabídky jiného prostoru). Reportáž tak neobsáhla dostatečnou škálu informací,
na jejichž základě by si divák mohl na problematiku utvořit vlastní názor nezávislý na
intenci autora reportáže, čímž rezignovala na neutrální a nestranný redakční přístup.
- 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, a na základě § 137 odst. 1 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá provozovatele FTV Prima, spol. s r.o., IČ: 48115908,
se sídlem Na Žertvách 24/132, 18000 Praha 8, o podání vysvětlení ve vztahu k obsahu
stížnosti týkající se zveřejnění reklamních sdělení formou bannerů v průběhu vysílání
pořadu Pravidla mlčení, zařazeného dne 14. 3. 2018 od 20.00 hod. do vysílání programu
Prima MAX, šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových systémů. Rada stanovila
pro podání vysvětlení lhůtu 30 dní ode dne doručení předmětné žádosti.
- Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3
zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně
dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje
provozovatele Česká televize, IČ: 00027383, sídlem: Kavčí hory, Praha 4, PSČ 140 70,
na porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., neboť se
odvysíláním pořadu Interview ČT24, dne 15. února 2018 od 18:28 hod. na programu
ČT24, dopustil porušení povinnosti nezařazovat v době od 6:00 hodin do 22:00 hodin
pořady a upoutávky, které by mohly ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a
mladistvých, konkrétně tím, že uvedený pořad obsahoval drastické záběry pořízené v
průběhu střelby na floridské střední škole, odvysílané na ČT24 podvečerním čase, kdy
mohou být u obrazovky děti. Záznam zobrazoval zraněné a umírající osoby, ležící na
podlaze v krvi, a všeobecnou paniku a tíseň, která při autenticky zachyceném útoku na
místě panovala. Záběry mrtvých těl a projeveného zoufalství studentů, kteří křičí a utíkají
z místa činu, mohou u nezletilých osob vyvolat psychický otřes a následné trvalejší stavy
úzkosti, a tím ohrozit jejich psychický vývoj. Rada stanovila lhůtu k nápravě 7 dní ode dne
doručení upozornění.
- Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3
zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně
dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje
provozovatele FTV Prima, spol. s r.o., IČ: 48115908, sídlem: Na žertvách 132/24, Praha
8, PSČ 180 00, na porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb.,
neboť se odvysíláním reportáže Masakr na Floridě v pořadu Zprávy FTV Prima, dne
15. února 2018 od 18:55 hod. na programu Prima, dopustil porušení povinnosti
nezařazovat v době od 6:00 hodin do 22:00 hodin pořady a upoutávky, které by mohly
ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých, konkrétně tím, že
uvedená reportáž obsahovala na začátku i na konci drastické záběry pořízené v průběhu
střelby na floridské střední škole, odvysílané v podvečerním čase, kdy mohou být u
obrazovky děti. Záznam zobrazoval zraněné a umírající osoby, ležící na podlaze v krvi, a
všeobecnou paniku a tíseň, která při autenticky zachyceném útoku na místě panovala.
Záběry mrtvých těl a projeveného zoufalství studentů, kteří křičí a utíkají z místa činu,
byly doprovázeny komentářem redaktora, který mj. mluvil o rozstříleném těle a tím ještě
umocnil celkově drastické vyznění nahrávky. Tyto záběry mohou u nezletilých osob
vyvolat psychický otřes a následné trvalejší stavy úzkosti, a tím ohrozit jejich psychický
vývoj. Rada stanovila lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení upozornění.
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- Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3
zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně
dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje
provozovatele Česká televize, IČ: 00027383, sídlem: Kavčí hory, Praha 4, PSČ 140 70,
na porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb., neboť se
odvysíláním pořadu Interview ČT24, dne 15. února 2018 od 18:28 hod. na programu
ČT24, dopustil porušení povinnosti bezdůvodně nezobrazovat osoby umírající nebo
vystavené těžkému tělesnému nebo duševnímu utrpení způsobem snižujícím lidskou
důstojnost, konkrétně tím, že uvedený pořad obsahoval drastické záběry pořízené v
průběhu střelby na floridské střední škole, ve kterých se mj. vyskytovaly umírající a mrtvé
osoby, ležící na podlaze v krvi. Tyto autentické záběry pocházejí z reálného útoku, při
němž zemřelo sedmnáct lidí, a další lidé byli zraněni. Záběry tohoto rázu nemají pro
zpravodajskou hodnotu tohoto typu pořadu žádný výrazný informační přínos, jelikož
pouze uvádějí téma nošení střelných zbraní a rozhovor s bezpečnostním analytikem.
Takovýmto použitím záběrů dochází k bezdůvodnému zobrazení osob umírajících nebo
podléhajících těžkému fyzickému, ale i psychickému utrpení, způsobem snižujícím
lidskou důstojnost. Rada stanovila lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení upozornění.
- Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3
zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně
dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje
provozovatele FTV Prima, spol. s r.o., IČ: 48115908, sídlem: Na žertvách 132/24, Praha
8, PSČ 180 00, na porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb.,
neboť se odvysíláním reportáže Masakr na Floridě v pořadu Zprávy FTV Prima, dne 15.
února 2018 od 18:55 hod. na programu Prima, dopustil porušení povinnosti bezdůvodně
nezobrazovat osoby umírající nebo vystavené těžkému tělesnému nebo duševnímu
utrpení způsobem snižujícím lidskou důstojnost, konkrétně tím, že uvedený pořad
obsahoval drastické záběry pořízené v průběhu střelby na floridské střední škole, ve
kterých se mj. vyskytovaly umírající a mrtvé osoby, ležící na podlaze v krvi. Tyto
autentické záběry pocházejí z reálného útoku, při němž zemřelo sedmnáct lidí, a další
lidé byli zraněni. Záběry tohoto rázu nemají pro zpravodajskou hodnotu reportáže výrazný
informační přínos, pouze se snaží zprávu zatraktivnit, čemuž napovídá i opakované
zařazení těchto záběrů v reportáži. Odvysíláním dochází k bezdůvodnému zobrazení
osob podléhajících těžkému fyzickému, ale i psychickému utrpení, způsobem snižujícím
lidskou důstojnost. Rada stanovila lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení upozornění.
- Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3
zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně
dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje
provozovatele Barrandov Televizní Studio a.s., IČ 41693311, sídlem Kříženeckého
náměstí 322/5, Praha 5, PSČ 152 00, na porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. g)
zákona č. 231/2001 Sb., neboť se odvysíláním pořadu Moc osudu (21. díl), dne
11. března 2018 od 09:00 hod. na programu KINO BARRANDOV, dopustil porušení
povinnosti nezařazovat v době od 6:00 hodin do 22:00 hodin pořady a upoutávky, které
by mohly ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých, konkrétně tím,
že uvedený pořad obsahoval scénu, v níž nutí otec čtrnáctiletého syna, aby zastřelil
vlastní sestru v rámci očištění cti rodu. Otec nakonec dívku zastřelí sám a před zraky
syna spáchá sebevraždu. Pořad byl odvysílán v dopoledních hodinách, kdy mohou být u
obrazovek děti. Ty mohou velmi citlivě reagovat na ztvárnění vraždy uvnitř rodiny, která
pro děti představuje bezpečné zázemí. Děti mohou reagovat úzkostí, přeceňováním
reálného nebezpečí a nepřiměřeným strachem o sebe a své blízké. Následkem může být
i snížení citlivosti k páchanému násilí a akceptace násilí jako běžné součásti života. Rada
stanovila lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení upozornění.
- Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3
zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně
dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje
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provozovatele JTV a.s., IČ: 25156527, sídlem: Křižíkova 1696, České Budějovice, PSČ
370 01, na porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., neboť se
odvysíláním pořadu Zprávy z Jihočeského kraje, ve dnech 14. a 15. března 2018 od 16:59
hod na programu Jihočeská televize, dopustil porušení povinnosti nezařazovat v době od
6:00 hodin do 22:00 hodin pořady a upoutávky, které by mohly ohrozit fyzický, psychický
nebo mravní vývoj dětí a mladistvých, konkrétně tím, že uvedený pořad obsahoval
drastické záběry týrání psa, odvysílané v podvečerním čase, kdy mohou být u obrazovky
děti. Záznam zobrazoval muže, který kopal a jinak týral svého psa, kňučícího bolestí.
Záběry tohoto rázu nemají pro zpravodajskou hodnotu reportáže výrazný informační
přínos, pouze se snaží zprávu zatraktivnit, čemuž napovídá i opakované zařazení těchto
záběrů v reportáži. U nezletilých osob mohou vyvolat psychický otřes a následné trvalejší
stavy úzkosti, nebo snížení citlivosti k páchanému násilí a akceptaci násilí jako běžné
součásti života. Rada stanovila lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení upozornění.
- 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 TV Nova
s.r.o., IČ 45800456, sídlem Kříženeckého nám. 1078/5, Praha 5, PSČ 15200, o podání
vysvětlení k obsahu pořadu Polední televizní noviny, resp. reportáže Boje o syrský Afrín
pokračují, odvysílaného dne 19. března 2018 od 12.00 hodin na programu NOVA, o jaké
zdroje se opírala redaktorka Karolína Tomašková, když v souvislosti s dobytím syrského
města Afrín uvedla, že „turecké jednotky se společně se syrskou armádou diktátora
Bašára Asada radovaly z vítězství nad kurdskými milicemi podporovanými Spojenými
státy i střelbou do vzduchu.“ 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, sídlem: Kavčí hory, Praha 4, PSČ 140 70, o podání vysvětlení k
obsahu pořadu Horizont ČT24, který byl vysílán 28. února 2018 od 21:30 hodin na
programu ČT24, proč byl v rámci příspěvku Lekce z východoněmecké Chotěbuze
rozhovor se zpravodajem Václavem Černohorským doprovázen záběry z berlínské
demonstrace Frauenmarsch ze 17. 2. 2018, když se rozhovor i předchozí reportáž
věnovaly situaci ve městě Chotěbuz. Rada stanovila lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode
dne doručení této výzvy.
- 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
společnost Vědmy s.r.o., IČ: 04937961, se sídlem Podlišovská 1284, Praha 9, PSČ
19800, o podání vysvětlení souvisejících s teleshoppingem Poznej svůj osud,
odvysílaném 8. 3. 2018 od 12:30 hodin na programu RELAX: 1) Proč moderátorka v čase
13:23:17 hod (čas záznamu 0:53:17 hod) uvedla, že maximální doba hovoru je 14 minut,
v textovém kraulu na obrazovce však bylo uvedeno 16 minut, před začátkem a po jeho
konci bylo v infografice o rozvrhu vysílání uvedeno 60 minut a podmínky na webu
spojeném se službou (http://www.vedmy.cz/VEDMY-RADI-a5_0.htm) maximální délku
hovoru neuváděly; 2) Proč obchodní podmínky na webu http://www.vedmy.cz/VEDMYRADI-a5_0.htm, který je uveden v textovém kraulu na obrazovce po čas vysílání pořadu
Poznej svůj osud, obsahují jiné telefonní číslo pro volající z České republiky, než je
uvedeno na obrazovce, a nezmiňují se o pořadu Poznej svůj osud, který je s pravidly
spojen; 3) V jakém vztahu je zadavatel s webem http://www.poznejosud.cz/vysilani/, který
dne 8. 3. 2018 obsahoval obchodní podmínky služby dostupné na lince 906703070,
spojené s pořadem Poznej svůj osud. Textový kraul ve vysílání přitom obsahoval odkaz
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na web http://www.vedmy.cz/VEDMY-RADI-a5_0.htm, kde jsou podmínky odlišné. Rada
stanovila lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
- Rada coby ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm.
a) a f) a § 59 odst. 1 - 3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního
vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.),
upozorňuje provozovatele TP Pohoda s.r.o., IČ: 26852683, sídlem: Stavební 992/1,
Ostrava - Poruba, PSČ 708 00, na porušení ustanovení § 48 odst. 1 písm. b) zákona č.
231/2001 Sb., tedy porušení povinnosti nezařazovat do vysílání obchodní sdělení, která
podporují chování ohrožující zdraví, a to odvysíláním teleshoppingového bloku Poznej
svůj osud dne 8. března 2018 od 12:30 hodin na programu RELAX, který předkládal
tvrzení o zdravotním stavu volajících jako fakta, čímž mohl u diváků podpořit zanedbání
odborné diagnostiky. Moderátorka několikrát zmínila, že má medicínské znalosti a že
obecně disponuje určitou mírou porozumění např. u nádorových onemocnění, duševních
chorob apod. Někteří diváci si mohli zjištění a rady protagonistky vyložit jako náhradu
lékařské péče a zanedbat tak prevenci či léčbu třeba i závažných onemocnění.
Moderátorka navíc opakovaně v souvislosti s léčbou doporučovala svá dvě meditační CD,
čímž mohla významně ovlivnit chování diváků, trpících zdravotními problémy. Rada
stanovila lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení tohoto upozornění.
- Rada coby ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 7 písm.
a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991
Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění platných předpisů (dále
jen „zákon č. 40/ 1995 Sb.), v souladu s ustanovením § 78 odst. 1 zákona č. 250/2016
Sb., zákona o přestupcích a řízeních o nich (dále jen zákon č. 250/2016 Sb.) rozhodla
zahájit se zadavatelem obchodního sdělení, společností Vědmy s.r.o., IČ: 04937961, se
sídlem Podlišovská 1284, Praha 9, PSČ 19800, (dále „obviněný“), řízení o přestupku z
moci úřední pro možné porušení § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 40/1995 Sb., kterého se
mohl dopustit zadáním reklamy, respektive teleshoppingu Poznej svůj osud vysílaného
dne 8. března 2018 v čase od 12.30 hodin na programu RELAX, který může být nekalou
obchodní praktikou podle zvláštního předpisu, tj. podle ustanovení § 4 odst. 3 zákona č.
634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, respektive písm. p) Přílohy 1 k tomuto zákonu.
Moderátorka v teleshoppingu předkládala tvrzení o zdravotním stavu volajících jako fakta,
čímž mohla u diváků podpořit zanedbání odborné diagnostiky. Moderátorka několikrát
zmínila, že má medicínské znalosti a že obecně disponuje určitou mírou porozumění
např. u nádorových onemocnění, duševních chorob apod. Někteří diváci si mohli rady a
služby poskytované protagonistkou vyložit jako náhradu lékařské péče a zanedbat tak
prevenci či léčbu třeba i závažných onemocnění. Moderátorka opakovaně v souvislosti s
léčbou řady nemocí (např. deprese) doporučovala svá dvě meditační CD, čímž mohla
významně ovlivnit rozhodnutí diváků, trpících zdravotními problémy, resp. mohla u nich
vzbudit dojem, že díky tomuto CD budou vyléčeni ze svých zdravotních problémů. Rada
stanovila lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení tohoto upozornění.
- Rada se seznámila s analýzou záznamu vysílání programu ŠLÁGR TV provozovatele
ŠLÁGR TV, spol. s r.o., ze dne 5. března 2018 od 10.00 do 22.00 hod.
- Rada coby ústřední správní úřad 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 ŠLÁGR TV, spol. s r.o., IČ 26102293, sídlem Dubné 158/0,
373 84 Dubné, na porušení licenčních podmínek, respektive základní programové
specifikace programu ŠLÁGR TV, dle které se jedná o program výhradně
teleshoppingový, neboť dne 5. března 2018 v čase 13.42.07–13.45.46 hod. obsahovalo
vysílání programu ŠLÁGR TV část vysílání (videoklip), prezentovanou provozovatelem
jako rubrika Písničky na přání s Richardem Langerem, která nenaplňovala charakteristiku
teleshoppingu dle § 2 odst. 1 písm. r) zákona č. 231/2001 Sb., jelikož obsahově
nesměřovala k přímé nabídce zboží či služeb. Rada stanovila lhůtu k nápravě 7 dnů ode
dne doručení tohoto upozornění.
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- 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.), vyzývá dle § 7a odst. 4 a 5 zákona č. 40/1995 Sb. provozovatele vysílání
ŠLÁGR TV, spol. s r.o., IČ 26102293, sídlem Dubné 158/0, 373 84 Dubné, který byl ve
smyslu ustanovení § 1 odst. 7 zákona č. 40/1995 Sb. šiřitelem obchodního sdělení Slon
pomáhá, odvysílaného dne 5. března 2018 v čase 10.56.13, 13.29.40 a 19.27.00 hodin
na programu ŠLÁGR TV, obchodního sdělení Slon pomáhá nabízejícího produkt s
názvem Detoxikace, odvysílaného dne 5. března 2018 v čase 18.11.50 hodin na
programu ŠLÁGR TV a obchodního sdělení Slon pomáhá nabízejícího produkt s názvem
Spánek, odvysílaného dne 5. března 2018 v čase 21.28.14 hodin na programu ŠLÁGR
TV ke sdělení osoby, která si u něj šíření předmětných obchodních sdělení objednala, a
ke sdělení zadavatele a zpracovatele obchodních sdělení.
- Rada se seznámila s analýzou kontinuálního úseku vysílání programu Televize Přerov
provozovatele Televize Přerov s.r.o. z období 4. a 5. března 2018.
- Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3
zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně
dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje
provozovatele Televize Přerov s.r.o., IČ 28624882, se sídlem U Bečvy 2883/2, Přerov,
PSČ: 750 02, na porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. n) zákona č. 231/2001 Sb., tedy
povinnosti provozovatele uvádět označení televizního programu (loga) v televizním
vysílání, s výjimkou vysílání reklamy a teleshoppingu. Ve vysílání z období 4. – 5. března
2018 byla zařazena infotextová smyčka, během níž dochází opakovaně k situaci, kdy ve
vysílání absentuje logo (příkladně ve vysílací hodině 4. března, 9.00-10.00 hodin,
absentuje logo v časech 09.19 – 09.55, 18.57 – 21.17, 23.06 – 23.34, 24.02 – 24.53,
28.31 28.59, 29.29 – 51.46 a 52.14 – 54.29 minuty, a obdobně v ostatních vysílacích
hodinách podle časového zařazení inkriminovaných pasáží infotextové smyčky s absencí
loga v dané hodině). Rada stanovila lhůtu k nápravě 30 dní ode dne doručení tohoto
upozornění.
- Rada se seznámila se zprávou o kontrole televizního vysílání prostřednictvím tzv.
screeningu za období leden 2018, která pokrývala úseky programu ŠLÁGR TV
provozovatele ŠLÁGR TV, spol. s.r.o. v těchto dnech a v těchto časech: 16. 1. 2018
08:00:00 – 20:00:00 hod., 12:00:00 – 22:00:00 hod.; 18. 1. 2018 14:00:00 – 24:00:00
hod., 20:00:00 - 08:00:00 hod.; 20. 1. 2018 00:00:00 - 05:00:00 hod., 09:00:00 – 24:00:00
hod.; 22. 1. 2018 08:00:00 - 21:00:00 hod.; 24. 1. 2018 12:00:00 - 22:00:00 hod.; 27. 1.
2018 08:00:00 - 20:00:00 hod., 08:00:00 – 21:00:00 hod.; 28. 1. 2018 06:00:00 - 20:00:00
hod.; 29. 1. 2018 13:00:00 - 20:00:00 hod.; 30. 1. 2018 10:00:00 - 15:00:00 hod.
- Rada se seznámila se zprávou o kontrole televizního vysílání prostřednictvím tzv.
screeningu za období únor 2018, která pokrývala úseky programu ČT Sport
provozovatele Česká televize v těchto dnech a v těchto časech: 10. 2. 2018 v časovém
úseku 08:00:00 - 17:00:00 hod., 08:00:00 – 17:00:00 hod.; 11. 2. 2018 01:00:00 11:00:00 hod., 02:00:00 – 12:00:00 hod., 12:00:00 – 17:00:00 hod.; 12. 2. 2018 02:00:00
- 12:00:00 hod., 02:00:00 – 20:00:00 hod., 11:00:00 – 21:00:00 hod., 13:00:00 – 18:00:00
hod.; 13. 2. 2018 02:00:00 - 12:00:00 hod., 12:00:00 – 18:00:00 hod.; 14. 2. 2018 02:00:00
- 20:00:00 hod.; 15. 2. 2018 02:00:00 - 20:00:00 hod., 03:00:00 – 13:00:00 hod., 12:00:00
– 17:00:00 hod.; 17. 2. 2018 02:00:00 - 20:00:00 hod., 03:00:00 – 13:00:00 hod., 12:00:00
– 17:00:00 hod.; 20. 2. 2018 08:00:00 – 18:00:00 hod.; 21. 2. 2018 18:00:00 - 04:00:00
hod.; 23. 2. 2018 20:00:00 - 06:00:00 hod.
- Rada se seznámila s výsledky systematického monitoringu hlasitosti obchodních
sdělení na programech kinoSvět provozovatele Československá filmová společnost,
s.r.o. a Prima love provozovatele FTV Prima, spol. s r.o. ze dne 24. února 2018, 20:00 21:00 hodin.
- Rada se seznámila s výsledky analýzy obchodních sdělení za měsíc prosinec 2017.
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- 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, a na základě § 137 odst. 1 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, žádá zadavatele obchodního sdělení, společnost Mediashop
GmbH, sídlem Schwarzottstrasse 2a, A-2620 Neunkirchen, Rakousko, o podání
vysvětlení k obchodnímu sdělení/teleshoppingu s motivem „Livington PRIME“, které bylo
odvysíláno dne 18. prosince 2017 v čase 11:14:50 na programu Nova Cinema. Rada
žádá o vysvětlení, jakým způsobem je možné dobíjet akumulátor, kterým je poháněn
vysavač Livington PRIME, respektive zda je možné akumulátor dobíjet i bez „nabíjecí
základny“, která je v předmětném obchodním sdělení zobrazena. Rada stanovila lhůtu k
podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této žádosti.
- Rada coby ústřední správní úřad v rámci své působnosti dané § 5 písm. a) a f) zákona
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších
zákonů, v platném znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v souladu s ustanovením § 78
odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., zákona o přestupcích a řízeních o nich (dále jen zákon
č. 250/2016 Sb.), rozhodla zahájit s provozovatelem S&P Broadcasting a.s.,
IČ: 04117310, se sídlem Podkovářská 674/2, PSČ 190 00, Praha 9, (dále „obviněný“),
řízení o přestupku z moci úřední pro možné porušení § 32 odst. 1 písm. l) zákona
č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit tím, že nezapůjčil na písemnou výzvu Rady
č. j. RRTV/4983/2018-bur záznam vysílání programu Vau TV ze dne 13. ledna 2018 v
časovém úseku od 10.00 do 22.00 hodin, a neposkytl ani záznam vysílání programu Vau
TV ze dne 20. února 2018 v časovém úseku od 10.00 do 22.00 hodin, který byl v
uloženém upozornění na porušení zákona, č. j. RRTV/7549/2018-kus, požadován jako
alternativní, pokud by již provozovatel nedisponoval záznamem vysílání programu Vau
TV ze dne 13. ledna 2018.
- Rada coby ústřední správní úřad v rámci své působnosti dané § 5 písm. a) a f) zákona
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších
zákonů a podle ustanovení § 86 odst. 1 písm. h) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti
za přestupky a řízení o nich, vydala toto usnesení: Rada zastavuje řízení o přestupku
vedené s obviněným provozovatelem HC KABEL, s.r.o., IČ 27677320, sídlem Hovorany
45, Hovorany, PSČ 696 12, pro možné porušení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb.,
kterého se mohl dopustit tím, že v rámci videotextové smyčky programů Infokanál Čejč a
Infokanál Hovorany ze dnů 20. – 21. srpna 2017 odvysílal sdělení týkající se petice s
názvem “NE!“ ohrožení vodního zdroje pitné vody pro Hodonínsko, resp. Těžba a úprava
štěrkopísku v Uherském Ostrohu 2, kde zcela přejal stanovisko jedné ze zájmových stran
sporu (vedení zainteresovaných obcí, VaK Hodonín), přičemž diváky přímo vyzýval k
zapojení se do kampaně proti těžbě (tj. k podpisu petiční listiny), neboť nebyla splněna
podmínka předchozího typově obdobného upozornění na porušení zákona dle
ustanovení § 59 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb.
- 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 HC KABEL, s.r.o., IČ 27677320, sídlem Hovorany 45, Hovorany, PSČ
696 12, na porušení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že v
rámci videotextové smyčky programů Infokanál Čejč a Infokanál Hovorany ze dnů 20. –
21. srpna 2017 odvysílal sdělení týkající se petice s názvem “NE!“ ohrožení vodního
zdroje pitné vody pro Hodonínsko, resp. Těžba a úprava štěrkopísku v Uherském Ostrohu
2, kde zcela přejal stanovisko jedné ze zájmových stran sporu (vedení zainteresovaných
obcí, VaK Hodonín), přičemž diváky přímo vyzýval k zapojení se do kampaně proti těžbě
(tj. k podpisu petiční listiny). Zařazení uvedených sdělení jako součásti informačně zpravodajského obsahu (rubrika Zprávy obecního úřadu) odporuje zásadám objektivity a
vyváženosti, neboť provozovatel jednostranně zvýhodnil názory odpůrců těžby
(organizátorů a signatářů jmenované petice). Rada stanovila lhůtu k nápravě 7 dní ode
dne doručení upozornění.
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- Rada coby ústřední správní úřad v rámci své působnosti dané § 5 písm. a) a f) zákona
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších
zákonů a podle ustanovení § 86 odst. 1 písm. h) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti
za přestupky a řízení o nich, vydala dne 10. dubna 2018 toto usnesení: Rada zastavuje
s provozovatelem TP Pohoda s.r.o., IČ 26852683, sídlem Stavební 992/1, OstravaPoruba, PSČ 708 00, řízení o přestupku vedené pro porušení ustanovení § 53a odst. 3
zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit tím, že dne 21. srpna 2017 na programu
RELAX odvysílal v 03.19 hodin a v 9.09 hodin pořad Ostře sledovaný vlak s označením
umístění produktu před přerušením a po přerušení pořadu, avšak bez tohoto označení
na začátku a na konci pořadu, kde to vyžaduje zákon, neboť nedošlo k dostatečnému
naplnění podmínek stanovených v ustanovení § 59 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb.
- Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3
zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně
dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje
provozovatele TP Pohoda s.r.o., IČ 26852683, sídlem Stavební 992/1, Ostrava-Poruba,
PSČ 708 00, na porušení ustanovení § 53a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se
dopustil tím, že dne 21. srpna 2017 na programu RELAX odvysílal v 03.19 hodin a v 9.09
hodin pořad Ostře sledovaný vlak s označením umístění produktu před přerušením a po
přerušení pořadu, avšak bez tohoto označení na začátku a na konci pořadu, kde to
vyžaduje zákon. Rada stanovila lhůtu k nápravě 14 dní ode dne doručení tohoto
upozornění.
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením zadavatele Mountfield, a.s., IČ: 25620991,
se sídlem Mnichovice, Mirošovická 697, PSČ 25164, jaká byla výše slevy na zahradní
traktor prezentovaný v obrazové složce reklamního spotu „Jen za 1/3 CENY a jiné
neuvěřitelné slevy na všechno“, který byl premiérově odvysílán dne 29. 12. 2017 od
14:49:04 hodin na programu NOVA.
- Rada se 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 § 78 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., zákona
o přestupcích a řízeních o nich (dále jen „zákona č. 250/2016 Sb.“) rozhodla zahájit se
zadavatelem reklamy, společností Mountfield, a.s., IČ: 25620991, se sídlem Mnichovice,
Mirošovická 697, PSČ 25164 (dále „obviněný“), řízení o přestupku z moci úřední pro
možné porušení ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 40/1995 Sb., kterého se mohl
dopustit zadáním reklamního spotu „Mountfield“, který byl odvysílán dne 29. 12. 2017 od
14:49:04 hodin na programu NOVA, a který může být nekalou obchodní praktikou podle
zvláštního předpisu, tj. podle ustanovení § 5 odst. 2 písm. d) zákona č. 634/1992 Sb., o
ochraně spotřebitele, neboť mohl uvést spotřebitele v omyl ohledně ceny, způsobu
výpočtu ceny nebo konkrétní cenové výhody. Obviněný v reklamním spotu uvádí
bezprostředně po obrázku zahradního traktoru v obrazové složce informaci „Jen za 1/3
ceny a jiné neuvěřitelné ceny na všechno“, doplněnou hlasovým komentářem „Za třetinu?
He, co dodat? To je Mountfield.“, která může vést spotřebitele k rozhodnutí ohledně
koupě, kterou by jinak neučinil.
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele TV Nova s.r.o.,
IČ: 45800456, sídlem Kříženeckého nám. 1078/5, 15200 Praha 5, ohledně kategorizace
oznámení o sponzorování s motivem „BOSCH“, které bylo odvysíláno dne 28. října 2017
v čase 9:51:07 hodin na programu NOVA.
- Rada coby ústřední správní úřad na základě ustanovení § 5 písm. a) zákona
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších
zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.) a podle ustanovení § 66 odst. 2 a ustanovení §
76 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen zákon č. 500/2004
Sb.) vydala dne 10. dubna 2018 toto usnesení: Rada zastavuje s provozovatelem TV
Nova s.r.o., IČ 45800456, se sídlem Kříženeckého náměstí 1078/5, 150 00 Praha 5,
správní řízení vedené pro možné porušení ustanovení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001
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Sb., kterého se mohl dopustit odvysíláním pořadu Televizní noviny, resp. reportáže
„Příručka poradí, co do kostela“, dne 24. srpna 2012 od 19:30 hodin na programu Nova,
neboť porušení zákona nebylo prokázáno, čímž odpadl důvod správního řízení.
- Rada se seznámila s rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 28. února 2018,
č.j. 10 As 60/2017, kterým byla zamítnuta kasační stížnost provozovatele Česká televize,
IČ 00027383, sídlem Kavčí hory, Praha 4, PSČ 147 00, proti rozsudku Městského soudu
v Praze ze dne 9. listopadu 2016, č.j. 3A 151/2016, kterým byla zamítnuta žaloba
provozovatele proti rozhodnutí Rady ze dne 7. června 2016, č.j. RRTV/1919/2016-RUD,
sp.zn. 2016/74/RUD/ČES, kterým mu Rada uložila pokutu ve výši 300 000 Kč pro
porušení § 48 odst. 1 písm. h) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 7.
prosince 2015 od 20:01 hodin na programu ČT1 odvysílal pořad Losování SAZKAmobil
Šance, který, ač byl pořadem o losování loterijní hry, obsahoval informace, které
prezentovaly služby společnosti SAZKAmobil, upozorňovaly na bonusy spojené s těmito
službami, a vybízely k využití těchto služeb, jakož zde byl uveden i kontakt na webovou
adresu http://milionovedarky.cz/, která je součástí webových stránek SAZKAmobilu. Tím
byl sledován reklamní cíl ve prospěch služby SAZKAmobil, která s loterijní hrou a
předmětem pořadu věcně nesouvisí. Zároveň tím došlo k uvedení diváků (veřejnosti) v
omyl, neboť podpora dané služby byla ukryta v pořadu, nemajícím komerční charakter.
Tímto se provozovatel dopustil porušení zákonné povinnosti, podle které provozovatelé
vysílání nesmějí zařazovat do vysílání skrytá obchodní sdělení.
- Rada se seznámila s rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 9. března 2018,
č.j. 7 As 32/2018, kterým byla zamítnuta kasační stížnost společnosti endala s.r.o.,
IČ 29006104, sídlem Hradčanské náměstí 61/11, Praha 1, proti rozsudku Městského
soudu v Praze ze dne 13. prosince 2017, č.j. 5A 166/2014, kterým byla zamítnuta žaloba
této společnosti proti rozhodnutí Rady ze dne 17. června 2014, sp.zn.
2014/265/RUD/end, č.j. RUD/2410/2014, kterým jí Rada uložila pokutu ve výši 400 000
Kč za porušení ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 40/1995 Sb., čehož se dopustila
zadáním reklamního spotu „Colacoll“, který byl premiérově odvysílán dne 20. prosince
2013 od 11:32:08 hodin na programu ŠLÁGR TV a který je nekalou obchodní praktikou
podle zvláštního předpisu, respektive klamavou obchodní praktikou dle ustanovení § 5
odst. 1 písm. b) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, a to tím, že v reklamě
uvádí: „Běžná cena těchto tablet je čtyři sta dvacet korun. Pokud si objednáte právě teď,
cena je tři sta čtyřicet devět korun“. Takové tvrzení mohlo ve spotřebiteli vyvolat dojem,
že tablety Colacoll může prostřednictvím uvedeného telefonního čísla získat za 349 Kč,
přičemž už nebyl spotřebitel obeznámen s tím, že k uvedené ceně je automaticky
přičítáno také poštovné ve výši 120 Kč, tudíž lze ve skutečnosti jedno balení tablet
Colacoll touto cestou získat za minimální cenu 469 Kč, což je cena o 49 Kč vyšší než v
běžné obchodní síti. V reklamě byl tedy užit důležitý údaj sám o sobě pravdivý, tj. že cena
výrobku je 349 Kč, ovšem reálně spotřebitel nemohl získat produkt za méně než 410 Kč.
Údaj o ceně výrobku bez poštovného a balného byl tak v reklamě užit s cílem uvést
spotřebitele v omyl, neboť při faktickém zakoupení produktu na uvedeném telefonním
čísle zaplatil spotřebitel za objednané zboží ještě o 49 Kč více, než pokud by ho zakoupil
v běžné obchodní síti. V rámci obchodního sdělení tak zcela záměrně absentovalo
jakékoli upozornění, že deklarovaná cena 349 Kč je uvedena bez poštovného (resp.
balného), čímž nebyly divákovi poskytnuty všechny informace nezbytné pro uskutečnění
okamžitého spotřebitelského rozhodnutí, a mohl tak být uveden v omyl.
- Rada schválila zadání kontrolního monitoringu audiopopisů na programech vybraných
provozovatelů.
- Rada se seznámila s informativním dopisem o projektu „Multikulturní život a vzdělávání
českých prosumerů“, podaným ze strany hlavní řešitelky projektu Markéty Zezulkové z
Institutu komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK.
- Rada se seznámila se žádostí společnosti endala s.r.o., IČ 29006104, sídlem Na
Příkopě 988/31, Praha 1, o schválení splátkového kalendáře pro úhradu pokuty ve výši
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400 000 Kč, která jí byla uložena rozhodnutím Rady ze dne 17. června 2014, sp.zn.
2014/628/RUD/end, č.j. RUD/2389/2014.
- Rada schválila žádost společnosti endala s.r.o., IČ 29006104, sídlem sídlem Na
Příkopě 988/31, Praha 1, o splátkový kalendář pro úhradu pokuty ve výši 400 000 Kč,
která jí byla uložena rozhodnutím Rady ze dne 17. června 2014, sp.zn.
2014/628/RUD/end, č.j. RUD/2389/2014 , a to tak, že úhrada pokuty proběhne ve čtyřech
měsíčních splátkách, každá ve výši 100 000 Kč, přičemž první splátka bude uhrazena
dne 31. srpna 2018.

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 AMC Networks Central Europe s.r.o., ze dne 12. března 2018,
doručeného Radě dne 16. března 2018, toto potvrzení: Poskytovatel AMC Networks
Central Europe s.r.o., IČ: 27112501, se sídlem Pobřežní 620/3, 186 00, Praha 8, byl dne
10. dubna 2018 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 zápisu služby pod názvem http://www.minimaxcz.tv/, umístěná na internetové adrese
http://www.minimaxcz.tv/.
- 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 AMC Networks Central Europe s.r.o., ze dne 12. března 2018,
doručeného Radě dne 16. března 2018, toto potvrzení: Poskytovatel AMC Networks
Central Europe s.r.o., IČ: 27112501, se sídlem Pobřežní 620/3, 186 00, Praha 8, byl dne
10. dubna 2018 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 zápisu služby pod názvem http://www.minimax.hu/, umístěná na internetové adrese
http://www.minimax.hu/.
- 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 AMC Networks Central Europe s.r.o., ze dne 12. března 2018,
doručeného Radě dne 16. března 2018, toto potvrzení: Poskytovatel AMC Networks
Central Europe s.r.o., IČ: 27112501, se sídlem Pobřežní 620/3, 186 00, Praha 8, byl dne
10. dubna 2018 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 zápisu služby pod názvem http://www.minimaxtv.rs/, umístěná na internetové adrese
http://www.minimaxtv.rs/.
- 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 AMC Networks Central Europe s.r.o., ze dne 12. března 2018,
doručeného Radě dne 16. března 2018, toto potvrzení: Poskytovatel AMC Networks
Central Europe s.r.o., IČ: 27112501, se sídlem Pobřežní 620/3, 186 00, Praha 8, byl dne
10. dubna 2018 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
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dne zápisu služby pod názvem http://www.minimaxtv.si/, umístěná na internetové adrese
http://www.minimaxtv.si/.
- 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 AMC Networks Central Europe s.r.o., ze dne 12. března 2018,
doručeného Radě dne 16. března 2018, toto potvrzení: Poskytovatel AMC Networks
Central Europe s.r.o., IČ: 27112501, se sídlem Pobřežní 620/3, 186 00, Praha 8, byl dne
10. dubna 2018 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 zápisu služby pod názvem http://www.minimaxro.tv/, umístěná na internetové adrese
http://www.minimaxro.tv/.
- 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 AMC Networks Central Europe s.r.o., ze dne 12. března 2018,
doručeného Radě dne 16. března 2018, toto potvrzení: Poskytovatel AMC Networks
Central Europe s.r.o., IČ: 27112501, se sídlem Pobřežní 620/3, 186 00, Praha 8, byl dne
10. dubna 2018 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 zápisu služby pod názvem http://www.sport1tv.hu/, umístěná na internetové adrese
http://www.sport1tv.hu/
- 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 AMC Networks Central Europe s.r.o., ze dne 12. března 2018,
doručeného Radě dne 16. března 2018, toto potvrzení: Poskytovatel AMC Networks
Central Europe s.r.o., IČ: 27112501, se sídlem Pobřežní 620/3, 186 00, Praha 8, byl dne
10. dubna 2018 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 zápisu služby pod názvem http://www.sport1tv.cz/, umístěná na internetové adrese
http://www.sport1tv.cz/.
- Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 4 odst. 1 a odst. 2 písm. b) a c) a
ustanovením § 11 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na
vyžádání a o změně některých zákonů (dále jen zákon č. 132/2010 Sb.) upozorňuje
společnost TVCOM s.r.o., IČ: 289 98 782, se sídlem Praha 8, Pod Labuťkou 785/19, PSČ
180 00, na porušení zákona, spočívající v porušení povinnosti stanovené v § 6 odst. 1
písm. c) zákona č. 132/2010 Sb., neboť společnost TVCOM s.r.o. jako poskytovatel
audiovizuální mediální služby na vyžádání nesplnila povinnost umožnit příjemcům služby
snadný, přímý a trvalý přístup k údajům stanoveným v § 6 odst. 1 písm. c) zákona č.
132/2010 Sb. Rada stanovila lhůtu k nápravě 30 dní od doručení tohoto upozornění.
- 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 SATTURN HOLEŠOV, spol. s.r.o., ze dne 17. března 2018,
doručeného Radě dne 20. března 2018, toto sdělení: Poskytovatel SATTURN HOLEŠOV,
spol. s.r.o., IČ: 46900250, se sídlem Dlažánky 305/16, Holešov, PSČ 769 01, poskytující
službu Infokanál Dolní Lhota, dostupnou na adrese www.dolni-lhota.cz, nebyl dne 11.
dubna 2018 zapsán do Evidence poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb na
vyžádání ve smyslu ustanovení § 5 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních
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službách na vyžádání, neboť služba nesplňuje podmínky pro zápis do Evidence
poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb 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 SATTURN HOLEŠOV, spol. s.r.o., ze dne 17. března 2018,
doručeného Radě dne 20. března 2018, toto potvrzení: Poskytovatel SATTURN
HOLEŠOV, spol. s.r.o., IČ: 46900250, se sídlem Dlažánky 305/16, Holešov, PSČ 769 01,
byl dne 11. dubna 2018 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. března 2018 pod názvem Infokanál Horní lhota, umístěná na
internetové adrese www.horni-lhota.cz.
- 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 SATTURN HOLEŠOV, spol. s.r.o., ze dne 17. března 2018,
doručeného Radě dne 20. března 2018, toto sdělení: Poskytovatel SATTURN HOLEŠOV,
spol. s.r.o., IČ: 46900250, se sídlem Dlažánky 305/16, Holešov, PSČ 769 01, poskytující
službu Infokanál Halenkovice, dostupnou na adrese www.halenkovice.cz, nebyl dne 11.
dubna 2018 zapsán do Evidence poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb na
vyžádání ve smyslu ustanovení § 5 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních
službách na vyžádání, neboť služba nesplňuje podmínky pro zápis do Evidence
poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb 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 SATTURN HOLEŠOV, spol. s.r.o., ze dne 17. března 2018,
doručeného Radě dne 20. března 2018, toto sdělení: Poskytovatel SATTURN HOLEŠOV,
spol. s.r.o., IČ: 46900250, se sídlem Dlažánky 305/16, Holešov, PSČ 769 01, poskytující
službu Infokanál Žlutava, dostupnou na adrese www.zlutava.cz, nebyl dne 11. dubna
2018 zapsán do Evidence poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání
ve smyslu ustanovení § 5 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách
na vyžádání, neboť služba nesplňuje podmínky pro zápis do Evidence poskytovatelů
audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání.

V Praze dne 13. 4. 2018
Bc. Ivan Krejčí
předseda Rady pro rozhlasové
a televizní vysílání
kontakt: podatelna@rrtv.cz
274 813 830
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