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Tisková zpráva ze 7. zasedání 2020, konaného dne 7. 4. 2020  

 

 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") na svém 7. zasedání 
projednala 60 bodů programu. Vyhodnotila 79 stížností diváků a posluchačů, vydala 27 
upozornění na porušení zákona, rozhodla o zahájení dvou řízení o přestupku.  
Rada udělila jednu licenci provozovateli RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o. k 
provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů se soubory technických 
parametrů Mariánské Lázně město 98,8 MHz / 200 W, Prachatice město 107,9 MHz / 
100 W, Bruntál město 107,5 MHz / 100 W a Litomyšl 93,5 MHz / 100 W, pro program 
Radio Beat. 
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 2019. 
Podrobnější informace naleznete v přepisech usnesení Rady: 
 

 

ROZHLASOVÉ VYSÍLÁNÍ 

-  Rada udělila společnosti RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o., IČ: 29131901, se 
sídlem Vinohradská 3217/167, Praha 10, PSČ 100 00, podle § 18 zákona č. 231/2001 
Sb. licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů se soubory 
technických parametrů Mariánské Lázně město 98,8 MHz / 200 W souřadnice WGS 84: 
12 42 32 / 49 56 53, Prachatice město 107,9 MHz / 100 W souřadnice WGS 84: 14 00 11 
/ 49 00 51, Bruntál město 107,5 MHz / 100 W souřadnice WGS 84: 17 28 14 / 49 59 55, 
Litomyšl 93,5 MHz / 100 W souřadnice WGS 84: 16 16 45 / 49 53 18, pro program Radio 
Beat do 10. října 2025. 

-  Rada podle ustanovení § 5 písm. b) a § 12 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a v souladu s ustanovením § 67 a násl. zákona 
č. 500/2004 Sb. správního řádu, vydala toto rozhodnutí: Rada prodlužuje provozovateli 
MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 26765586, se sídlem Bělehradská 299/132, Vinohrady, 120 00 
Praha 2, dobu platnosti licence sp.zn. 2014/491/zab k vysílání programu Hitrádio City 
prostřednictvím vysílačů na kmitočtu Blansko 100,6 MHz / 0,1 kW do 10. října 2025.  

-  Rada podle ustanovení § 5 písm. b) a § 12 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a v souladu s ustanovením § 67 a násl. zákona 
č. 500/2004 Sb. správního řádu, vydala toto rozhodnutí: Rada prodlužuje provozovateli 
Radiospol s.r.o., IČ: 27666395, se sídlem Stavební 992/1, Poruba, 708 00 Ostrava, dobu 
platnosti licence sp.zn. 2014/806/zab k vysílání programu Radio Čas prostřednictvím 
vysílačů na kmitočtu Veselí nad Moravou 103,6 MHz / 0,1 kW do 10. října 2025.  

-  Rada podle ustanovení § 5 písm. b) a § 12 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a v souladu s ustanovením § 67 a násl. zákona 
č. 500/2004 Sb. správního řádu, vydala toto rozhodnutí: Rada prodlužuje provozovateli 
MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 26765586, se sídlem Bělehradská 299/132, Vinohrady, 120 00 
Praha 2, dobu platnosti licence sp.zn. 2014/343/zab k vysílání programu Rock Radio 
prostřednictvím vysílačů na kmitočtu Sokolov 99 MHz / 0,05 kW do 10. října 2025.  

-  Rada podle ustanovení § 5 písm. b) a § 12 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a v souladu s ustanovením § 67 a násl. zákona 
č. 500/2004 Sb. správního řádu, vydala toto rozhodnutí: Rada prodlužuje provozovateli 
MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 26765586, se sídlem Bělehradská 299/132, Vinohrady, 120 00 
Praha 2, dobu platnosti licence sp.zn. 2014/75/zab k vysílání programu Rock Radio 
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prostřednictvím vysílačů na kmitočtu Mladá Boleslav - Bradlec 103,5 MHz / 0,2 kW do 
10. října 2025. 

-  Rada podle ustanovení § 5 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s 
ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu, vydává toto rozhodnutí: 
Rada podle ustanovení § 12 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb. prodlužuje provozovateli 
Route Radio s.r.o., IČ: 278 52 474, se sídlem Stavební 992/1, PSČ 708 00 Ostrava, dobu 
platnosti licence udělené rozhodnutím Rady sp. zn. 2013/831/zab, č.j. 
RRTV/469/2015- CUN ze dne 16.12.2014 k rozhlasovému vysílání programu Rádio 
Dálnice prostřednictvím vysílačů na kmitočtech Devět Křížů 94,2 MHz / 0,05 kW; Divišov 
96,4 MHz / 0,05 kW; Dolní Královice 96,4 MHz / 0,05 kW; Drysice 88,6 MHz / 0,05 kW; 
Herálec 91,7 MHz / 0,05 kW; Holubice 96,1 MHz / 0,05 kW; Hulice 91,7 MHz / 0,05 kW; 
Humpolec 95,8 MHz / 0,05 kW; Pelhřimov 2 91,7 MHz / 0,05 kW; Poříčí nad Sázavou 
107,8 MHz / 0,05 kW; Jáchymov 104,1 MHz / 0,05 kW; Jesenice EXIT 107,2 MHz / 0,025 
kW; Jiřice 91,7 MHz / 0,05 kW; Kařez silo 97,1 MHz / 0,05 kW; Králův Dvůr 99,6 MHz / 
0,05 kW; Křepice 94,2 MHz / 0,05 kW; Lhotka 97,1 MHz / 0,05 kW; Měřín 94,7 MHz / 0,05 
kW; Mirošovice 98,3 MHz / 0,05 kW; Mýto 92,0 MHz / 0,05 kW; Nový Jičín 92 MHz / 0,025 
kW; Nýřany 100,5 MHz / 0,05 kW; Ostředek 88,6 MHz / 0,05 kW; Průhonice 104,2 MHz / 
0,025 kW; Přimda 91,9 MHz / 0,1 kW; Psáře exit 92,3 MHz / 0,05 kW; Rokycany 105,1 
MHz / 0,05 kW; Rousínov 91,6 MHz / 0,05 kW; Speřice 98,6 MHz / 0,05 kW; Strakonice 
87,6 MHz / 0,05 kW; Velká Bíteš město 101 MHz / 0,05 kW; Velké Meziříčí 5 105 MHz / 
0,1 kW; Vyškov 91,9 MHz / 0,05 kW; Žebrák 98,5 MHz / 0,05 kW do 10. října 2025. 

-  Rada v souladu s ustanovením § 5 písm. b) a § 21 odst. 1 písm. a) 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 PS KŘÍDLA, s.r.o., IČ 255 18 674, se 
sídlem Lidická 1879/48, PSČ 602 00 Brno, souhlas se změnou skutečností uvedených v 
žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu Rádio PETROV (licence 
sp. zn. 2014/46/zab, č.j. bar/4509/2014 ze dne 4.11.2014) podle § 21 odst. 1 písm. a) a 
§ 21 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně názvu programu na nový 
název Rádio BLANÍK, neboť tato změna by nevedla k neudělení licence na základě 
veřejného slyšení. 

-  Rada v souladu s ustanovením § 5 písm. b) a § 21 odst. 1 písm. a) 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 PS KŘÍDLA, s.r.o., IČ 255 18 674, se 
sídlem Lidická 1879/48, PSČ 602 00 Brno, souhlas se změnou skutečností uvedených v 
žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu Rádio PETROV (licence 
Ru/139/01 ze dne 12. 6. 2001) podle § 21 odst. 1 písm. a) a § 21 odst. 3 zákona 
č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně názvu programu na nový název Rádio BLANÍK, 
neboť tato změna by nevedla k neudělení licence na základě veřejného slyšení. 

-  Rada se seznámila s předběžnou koordinací o stanovení počtu obyvatel ČR pokrytých 
signálem a územního rozsahu vysílání před změnou a po změně stanoviště VKV kmitočtu 
Brno 98,1 MHz / 1 kW žadatele RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o. a souhlasila s 
dokončením předmětné koordinace. 

-  Rada v souladu s ustanovením § 5 písm. b) a § 21 odst. 1 písm. e) zákona 
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších 
zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), a ustanovením § 67 a násl. 
zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen „zákon č. 500/2004 
Sb.“), vydala toto rozhodnutí: Rada uděluje společnosti MEDIA BOHEMIA, a.s., 
IČ: 26765586, se sídlem Bělehradská 299/132, Vinohrady, 120 00 Praha 2,, souhlas se 
změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání 
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prostřednictvím vysílačů dle § 21 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve 
změně stanov provozovatele, a to ve snížení počtu členů představenstva a dozorčí rady 
ze 3 na 2 členy a dále v prodloužení funkčního období členů představenstva a dozorčí 
rady z 5 na 10 let, neboť tato požadovaná změna by nevedla k neudělení licence na 
základě veřejného slyšení. Příloha obsahující aktuální znění stanov provozovatele tvoří 
nedílnou součást tohoto rozhodnutí.  

-  Rada v souladu s ustanovením § 5 písm. b), § 21 odst. 1 písm. e) a § 21 odst. 3 a odst. 
6 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně 
dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), a ustanovením § 67 
a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen „zákon 
č. 500/2004 Sb.“), vydala toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli Rádio DUHA, spol. 
s r.o., IČ: 252 55 924, se sídlem Wenzigova 4/1872, PSČ 120 00 Praha, souhlas se 
změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání 
dle § 21 odst. 1 písm. e) a § 21 odst. 3 a odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., spočívající v 
převodu obchodního podílu ve výši 100% ze stávajícího společníka RMC, s.r.o., IČ: 
256 02 250, na společnost EVROPA 2, s.r.o., IČ 158 91 283, neboť tato změna by 
nevedla k neudělení licence na základě veřejného slyšení. 

-  Rada v souladu s ustanovením § 5 písm. b), § 21 odst. 1 písm. e) a § 21 odst. 3 a odst. 
6 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně 
dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), a ustanovením § 67 
a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen „zákon 
č. 500/2004 Sb.“), vydala toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli Radio West Plzeň, 
s. r. o., IČ: 252 17 569, se sídlem Wenzigova 4/1872, PSČ 120 00 Praha, souhlas se 
změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání 
dle § 21 odst. 1 písm. e) a § 21 odst. 3 a odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., spočívající v 
převodu obchodního podílu ve výši 100% ze stávajícího společníka RMC, s.r.o., IČ: 
256 02 250, na společnost EVROPA 2, s.r.o., IČ 158 91 283, neboť tato změna by 
nevedla k neudělení licence na základě veřejného slyšení. 

-  Rada v souladu s ustanovením § 5 písm. b), § 21 odst. 1 písm. e) a § 21 odst. 3 a odst. 
6 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně 
dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), a ustanovením § 67 
a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen „zákon 
č. 500/2004 Sb.“), vydala toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli MAX LOYD, s.r.o., 
IČ: 251 11 671, se sídlem Wenzigova 4/1872, PSČ 120 00 Praha, souhlas se změnou 
skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání dle § 21 
odst. 1 písm. e) a § 21 odst. 3 a odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně 
jediného společníka provozovatele ze společnosti RMC, s.r.o., IČ: 256 02 250, na 
společnost Active Radio, a.s., IČ: 610 58 297, ke které dojde v důsledku fúze společnosti 
RMC, s.r.o. a společnosti Regie Radio Ostrava, s.r.o., IČ: 607 77 486, coby zanikajících 
společností, se společností Active Radio, a.s., coby nástupnickou společností, neboť tato 
změna by nevedla k neudělení licence na základě veřejného slyšení. 

-  Rada v souladu s ustanovením § 5 písm. b), § 21 odst. 1 písm. e) a § 21 odst. 3 a odst. 
6 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně 
dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), a ustanovením § 67 
a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen „zákon 
č. 500/2004 Sb.“), vydala toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli Active Radio, a.s., 
IČ: 610 58 297, se sídlem Wenzigova 4/1872, PSČ 120 00 Praha, souhlas se změnou 
skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání dle § 21 
odst. 1 písm. e) a § 21 odst. 3 a odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně 
jediného akcionáře provozovatele ze společnosti INFINITIV, s.r.o., IČ: 452 43 212, na 
společnost Czech Radio Center, a.s., IČ: 069 41 699, ke které dojde v důsledku fúze 
společnosti INFINITIV, s.r.o., coby zanikající společnosti, se společností Active Radio, 
a.s., coby nástupnickou společností, neboť tato změna by nevedla k neudělení licence na 
základě veřejného slyšení.  
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-  Rada v souladu s ustanovením § 5 písm. b), § 21 odst. 1 písm. e) a § 21 odst. 3 a odst. 
6 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně 
dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), a ustanovením § 67 
a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen „zákon 
č. 500/2004 Sb.“), vydala toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli Frekvence 1, a. s., 
IČ: 492 40 226, se sídlem Wenzigova 4/1872, PSČ 120 00 Praha, souhlas se změnou 
skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání dle § 21 
odst. 1 písm. e) a § 21 odst. 3 a odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně 
jediného akcionáře provozovatele ze společnosti INFINITIV, s.r.o., IČ: 452 43 212, na 
společnost Active Radio, a.s., IČ: 610 58 297, ke které dojde v důsledku fúze společnosti 
INFINITIV, s.r.o., coby zanikající společnosti, se společností Active Radio, a.s., coby 
nástupnickou společností, neboť tato změna by nevedla k neudělení licence na základě 
veřejného slyšení. 

-  Rada v souladu s ustanovením § 5 písm. b), § 21 odst. 1 písm. e) a § 21 odst. 3 a odst. 
6 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně 
dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), a ustanovením § 67 
a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen „zákon 
č. 500/2004 Sb.“), vydala toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli EVROPA 2, s.r.o., 
IČ: 158 91 283, se sídlem Wenzigova 4/1872, PSČ 120 00 Praha, souhlas se změnou 
skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání dle § 21 
odst. 1 písm. e) a § 21 odst. 3 a odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně 
společníka provozovatele ze společnosti INFINITIV, s.r.o., IČ: 452 43 212, na společnost 
Active Radio, a.s., IČ: 610 58 297, ke které dojde v důsledku fúze společnosti INFINITIV, 
s.r.o., coby zanikající společnosti, se společností Active Radio, a.s., coby nástupnickou 
společností, neboť tato změna by nevedla k neudělení licence na základě veřejného 
slyšení. 

-  Rada vyhlásila licenční řízení k provozování rozhlasového vysílání šířeného 
prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Písek město 3 92,2 MHz / 
100 W souřadnice WGS84: 140915/491813, se lhůtou pro doručení žádostí do 27. května 
2020.  

-  Rada se seznámila s monitoringem vysílání programu FREKVENCE 1 v období 2. - 4. 
března 2020 se zaměřením na podávání informací o novém typu koronaviru 
SARS- CoV- 2 v rámci zpravodajství. 

-  Rada se seznámila s analýzami obchodních sdělení odvysílaných provozovateli MEDIA 
BOHEMIA a.s. (program Hitrádio FM Crystal; Liberec 100,6 MHz) dne 11. března 2020, 
Gama media s.r.o. (program Rock Radio; Ústí nad Labem-Stříbrníky 90,2 MHz) dne 
11. března 2020, MAX LOYD, s.r.o. (program DANCE RADIO; Praha-Jinonice 102,9 
MHz) dne 11. března 2020, RADIO UNITED BROADCASTING s. r. o. (program 
COUNTRY RADIO; Plzeň 102,1 MHz) dne 11. března 2020, MEDIA BOHEMIA a.s. 
(program HELAX; Ostrava 93,7 MHz) dne 11. března 2020, Rádio Pálava s.r.o. (program 
RÁDIO JIH; Brno-Kohoutovice 105,1 MHz) dne 11. března 2020 a RADIO UNITED 
BROADCASTING s. r. o. (program KISS; Zlín 90,3 MHz) dne 11. března 2020. 

-  Rada se seznámila s analýzami obchodních sdělení odvysílaných provozovateli MEDIA 
BOHEMIA a.s. (program Hitrádio Dragon; Karlovy Vary 99,7 MHz) dne 26. března 2020, 
JUKE BOX, spol. s r. o. (program RADIO ČAS-FM; Zlín 103,7 MHz) dne 26. března 2020, 
MEDIA BOHEMIA a.s. (program Rádio BLANÍK; Liberec-Vratislavice 107,4 MHz) dne 
26. března 2020, LONDA spol. s r.o. (program Rock Zone 105,9; Praha 105,9 MHz) dne 
26. března 2020, RADIO IBUR s.r.o. (program RADIO RUBI; Zlín 105,4 MHz) dne 
26. března 2020 a RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o. (program SIGNÁL RÁDIO; 
Mladá Boleslav 105,7 MHz) dne 26. března 2020. 

-  Rada se seznámila s rozsudkem Nejvyššího správního soudu č.j. 3 As 373/2017-53 ze 
dne 28. února 2020, kterým byla zamítnuta kasační stížnost Rady proti rozsudku 
Městského soudu v Praze ze dne ze dne 22. listopadu 2017, č. j. 5 A 147/2017-97, kterým 
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bylo na základě žaloby společnosti Rádio Pálava, s.r.o. zrušeno rozhodnutí Rady ze dne 
24. ledna 2017, sp. zn. 2014/242/zab, č.j. RRTV/10680/2017-str. 

-  Rada se seznámila se stížností č. j. RRTV/3974/2020-vra ohledně údajného „zahlcení 
zpráv tématem CORONAVIRUS“, a to na programech ČRo Radiožurnál a ČRo Dvojka. 
Rada se seznámila s podnětem č.j. RRTV/3576/20120-vra na možné porušení zákona 
č. 231/2001 Sb. 

 

TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ 

-  Rada udělila provozovateli, společnosti MTV NETWORKS s.r.o., IČ: 289 70 438, se 
sídlem Perlová 371/5, Staré Město, 110 00 Praha 1, souhlas se změnou skutečností 
uvedených v žádosti o licenci, č. j.: SMU/1676/2014, sp. zn.: 2014/453/SMU/MTV, ze dne 
15. května 2014, podle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve 
změně označení názvu programu z MTV Dance International na club MTV od 1. června 
2020, dle žádosti ze dne 4. března 2020, č.j.: RRTV/3646/2020-vra.  

-  Rada udělila provozovateli, společnosti MTV NETWORKS s.r.o., IČ: 289 70 438, se 
sídlem Perlová 371/5, Staré Město, 110 00 Praha 1, souhlas se změnou skutečností 
uvedených v žádosti o licenci, č. j.: RRTV/2869/2019-fia, sp. zn.: RRTV/2019/50/fia, ze 
dne 19. února 2019, podle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve 
změně označení názvu programu z Nick Jr. Too na Nick Jr. Peppa od 1. dubna 2020, ve 
změně označení názvu programu z Nick Jr. Peppa na Nick Jr. PAW Patrol od 1. května 
2020 a ve změně označení názvu programu z Nick Jr. PAW Patrol na Nick Jr. Too od 
1. června 2020, dle žádosti ze dne 10. března 2020, č.j.: RRTV/4078/2020-vra. 

-  Rada udělila provozovateli, společnosti itself s.r.o., IČ 188 26 016, se sídlem Pálavské 
náměstí 4343/11, Židenice, 628 00 Brno, souhlas se změnou skutečností uvedených v 
žádosti o licenci, č.j.: Ru/256/02/2968, ze dne 22. října 2002, podle § 21 odst. 1 písm. c), 
d) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně územního rozsahu vysílání a licenčních 
podmínek, a to: a) v rozšíření vysílání: pro město Břeclav o infokanál BV1, k. ú. Břeclav 
(613584), Poštorná (726346), Charvátská Nová Ves (650684), okres Břeclav - zahájení 
vysílání: jaro 2020, pro obec Lužice o Infokanál Lužice, k. ú. Lužice u Hodonína (689343), 
okres Hodonín - zahájení vysílání podzim 2020; b) v ukončení vysílání: Kabelová televize 
Čučice, k. ú. Čučice (624373), okres Brno - venkov, zima 2020; c) ve změně dalších 
programových podmínek: Bukovanské televizní vysílání, k. ú. Bukovany u Kyjova 
(615919), okres Hodonín; Hustopečská televize, k. ú. Hustopeče u Brna (649864), okres 
Břeclav; Infokanál Horní Bojanovice, k. ú. Horní Bojanovice (642444), okres Břeclav; 
Infokanál obce Jiříkovice, k. ú. Jiříkovice (661091), okres Brno - venkov; Infokanál obce 
Vlkoš, k. ú. Vlkoš u Kyjova (784036), okres Hodonín; Infokanál Prušánky, k. ú. Prušánky 
(734021), okres Hodonín; Infokanál Svatobořice - Mistřín, k. ú. Svatobořice (760099) a k. 
ú. Mistřín (760081), okres Hodonín; Infokanál Šlapanice, k. ú. Šlapanice u Brna (762792), 
okres Brno - venkov; Informační kanál obce Letonice, k. ú. Letonice (680699), okres 
Vyškov; MUTĚNICKÁ KABELOVÁ TELEVIZE, k. ú. Mutěnice (700444), okres Hodonín; 
Popický infokanál, k. ú. Popice (725757), okres Břeclav; Regionální zpravodajství, k. ú. 
Hrušovany u Brna (648833), k. ú. Vojkovice u Židlochovic (784567), k. ú. Židlochovice 
(796701), okres Brno - venkov; Rosická kabelová televize, k. ú. Rosice u Brna (741221), 
okres Brno - venkov; TV Žabčice, k. ú. Žabčice (794121), okres Brno - venkov; Infokanál 
Žatčany, k. ú. Žatčany (794724), okres Brno - venkov, v rozsahu žádosti ze dne 6. března 
2020, č.j.: RRTV/3957/2020-vra a doplnění žádosti č.j.: RRTV/4213/2020-vra, ze dne 
17. března 2020 a č.j.: RRTV/4316/2020-vra, ze dne 19. března 2020.  

-  Rada se seznámila s oznámením provozovatele UPC Česká republika, s.r.o., 
IČ: 005 62 262, se sídlem: Praha 4 - Nusle, Závišova 502/5, PSČ 140 00, doručeným 
Radě dne 23. března 2020 pod č.j. RRTV/4401/2020-vra, spočívajícím v uskutečnění 
fúze, resp. ve vzájemném sloučení právnických osob společnosti UPC Česká republika, 
s.r.o., IČ: 005 62 262 a Vodafone Czech Republic a.s. IČ: 257 88 001 jakožto 
provozovatelů převzatého vysílání. 
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-  Rada vzala na vědomí, že podle § 30 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., ke dni 
1. dubna 2020 zanikne registrace č.j. Rg. 97/99 ze dne 5. října 1999 provozovateli UPC 
Česká republika, s.r.o., IČ: 005 62 262, se sídlem Praha 4 - Nusle, Závišova 502/5, PSČ 
140 00, k provozování převzatého vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů, 
dle podání doručeného Radě dne 23. března 2020 pod č.j. RRTV/4401/2020-vra. 

-  Rada se dle ustanovení § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. seznámila s oznámením 
provozovatele převzatého vysílání šířeného prostřednictvím družice MTV NETWORKS 
s.r.o., IČ: 28970438, se sídlem Perlová 371/5, Staré Město, 110 00, Praha 1, o změně 
ostatních skutečností uvedených v přihlášce k registraci sp. zn. RRTV/2019/55/zem, č.j. 
RRTV/2876/2019-zem ze dne 19. února 2019, spočívajícím ve změně programové 
nabídky, a to dočasné změny názvu programu MTV OMG od 29. května 2020 07:00 hod. 
do 22. června 2020 07:00 hod. na MTV 00s a od 22. června 2020 od 07:00 hod. do 
29. června 2020 07:00 hod. na MTV PRIDE. 

-  Rada se dle ustanovení § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. seznámila s oznámením 
provozovatele převzatého vysílání šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových 
systémů, CICO s.r.o., IČ: 7006039, se sídlem: náměstí K Pivovaru 398, 251 67 Pyšely, o 
změně ostatních skutečností uvedených v přihlášce k registraci č. j. RRTV/12155/2018-
fia ze dne 5. června 2018, spočívající v rozšíření programové nabídky o české televizní 
programy: ČT 1, ČT 2, ČT Sport, ČT :D/Art, ČT 3, Nova, Nova 2, Nova Cinema, Nova 
Action, Nova, Gold, Prima, Prima Cool, Prima Zoom, Prima Love, Prima Krimi, Prima 
MAX, Prima Comedy Central, AMC Channel, Film +, Seznam TV, Barrandov TV, 
Barrandov Krimi, Barrandov Kino, Barrandov News, TV NOE, Nova Sport 1, Nova Sport 
2, Óčko, Óčko Expres, Óčko Star, Óčko Black, Lounge TV, Šlágr TV, Mňau TV, Hobby 
TV; zahraniční televizní programy: Filmbox (Czech), Cartoon Network (Czech), Auto 
motor und sport channel, TA3, CNN International, STV1 (Jednotka), STV2 (Dvojka), 
STV3 (Trojka), Disney Channel, BABY TV, NATIONAL GEOGRAPHIC CHANNEL HD, 
Nat Geo Wild (Czech), JimJam, Eurosport 1(Czech), Eurosport 2 (Czech), Discovery 
Channel (Europe), TLC, Animal Planet HD, Travel Channel HD, ID Investigation 
Discovery HD, France 24, Red Bull TV, ORF eins, ORF2, Brazzers TV Europe (English) 
a Reality Kings TV; vysílání erotických programů s časovým rozsahem vysílání 24 hodin 
denně je v souladu s ustanovením § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., v 
rozsahu dle podání č. j. RRTV/1137/2020-vra doručeného dne 22. 1. 2020 a jeho 
doplnění č. j. RRTV/3340/2020-vra doručeného dne 2. 3. 2020, č. j. RRTV/3978/2020 vra 
doručeného dne 9. 3. 2020 a č. j. RRTV/4049/2020-rap doručeného dne 23. 3. 2020. 

-  Rada se seznámila s následujícími podáními k obsahu televizních programů a 
audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání doručenými od 2. do 13. března 2020: 
FTV Prima, spol. s.r.o. / Prima COOL - Partička XXL, 1. 3. 2020 v 10:55 hod.; Telemedia 
Interactv Production Home Limited / Televize Barrandov - Rychlá hra, 6. 1. 2020 v 09:54 
hod.; ČESKÁ TELEVIZE / ČT1 - Máte slovo s M. Jílkovou, 27. 2. 2020 v 21:30 hod.; 
ČESKÁ TELEVIZE / ČT24 - Studio ČT24, Co přinese nedělní Newsroom, 14. 2. 2020 v 
14:33 hod.; ČESKÁ TELEVIZE / ČT24 - Reportéři ČT1, Výmysl jako důkaz, 9. 3. 2020 v 
21:45 hod.; ČESKÁ TELEVIZE, Český rozhlas / nespecifikovaný program - mediální 
partnerství Festivalu svobody; Různí provozovatelé / různé programy - vysílání týkající se 
pandemie onemocnění COVID-19; TV Nova s.r.o. / NOVA - Život ve hvězdách, 
Koronavirus. Jak trápí celebrity?, 27. 2. 2020 v 22:55 hod.; ČESKÁ TELEVIZE / ČT24 - 
Události, komentáře, Írán - 3. nejhůř postižená země dle oficiálních čísel, 10. 3. 2020 v 
22:00 hod.; ČESKÁ TELEVIZE /ČT24 - Interview ČT24, 9. 3. 2020 v 18:28 hod.; ČESKÁ 
TELEVIZE / ČT1 - Události za okamžik a počasí, 11. 3. 2020 v 18:55 hod.; ČESKÁ 
TELEVIZE / ČT:D - Děsivé dějiny, 5. 3. 2020 v 13:50 hod.; ČESKÁ TELEVIZE / ČT24 - 
vyváženost vysílání; ČESKÁ TELEVIZE / nespecifikovaný program - vyváženost vysílání; 
Nespecifikovaný provozovatel / nespecifikovaný program - vyváženost vysílání; ČESKÁ 
TELEVIZE - stížnost na reportéra České televize; ČESKÁ TELEVIZE / ČT1 - obchodní 
sdělení v souvislosti s vysíláním Českého lva, 7. 3. 2020 v 22:17 hod.; ČESKÁ TELEVIZE 
/ ČT24 - Studio 6 víkend, #Online24, Taxislužba Cammeo přichází do Prahy, 7. 3. 2020 
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v 08:17 hod.; TV Nova s.r.o. / NOVA - MasterChef Česko, 10. 3. 2020 v 10:26 hod.; 
ČESKÁ TELEVIZE / ČT24 - Události, komentáře, Plánovaná demonstrace proti 
ombudsmanovi, 28. 2.2020 v 22:00 hod.; ČESKÁ TELEVIZE / ČT1 a ČT24 - Události, 
Běženci na cestě do Řecka, 6. 3. 2020 v 19:00 hod.; MTV NETWORKS s.r.o. / Comedy 
Central - Comedy Club, 28.a 31. 12. 2019 v 22:00 hod.; ČESKÁ TELEVIZE / ČT1 - Černé 
ovce, Balkony, 20. 3. 2019; TV Nova s.r.o. / NOVA - reklama na kojenecké mléko s 
obsahem probiotik; ČESKÁ TELEVIZE - podnět k odvolání členů Rady ČT; ČESKÁ 
TELEVIZE - reakce na rozhodnutí Rady; AMC Networks Central Europe s.r.o. / FILM 
CAFE - A fonok, 25. 1. 2020 v 13:00 hod.; PRAHA TV, s.r.o. / Praha TV - Rudná chystá 
veřejnou diskusi k Atolu, 12. 12. 2019.  

-  Rada v rámci své kompetence dané § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci 
reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a 
televizního vysílání, ve znění platných předpisů (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“), v 
souladu s ustanovením § 78 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., zákona o přestupcích a 
řízeních o nich (dále jen „zákon č. 250/2016 Sb.“), rozhodla zahájit se zadavatelem 
reklamy, společností WHITE ELEPHANT s.r.o., IČ 06245676, sídlem Lidická 2483, 
390 03, Tábor, řízení o přestupku pro možné porušení § 5d odst. 2 zákona č. 40/1995 
Sb., dle čl. 7 odst. 3 a 4 písm. a) Nařízení EP a Rady (EU) č. 1169/2011, kterým se 
stanoví, že informace o potravině nesmějí připisovat jakékoli potravině vlastnosti 
umožňující zabránit určité lidské nemoci, zmírnit ji nebo ji vyléčit, ani na tyto vlastnosti 
odkazovat, včetně související reklamy, a to zadáním obchodního sdělení na doplněk 
stravy Bílý slon - Diaprevent, které bylo odvysíláno dne 31.1.2020 od 16.38 hodin na 
programu ŠLÁGR 2, neboť se ve verbální složce reklamy objevuje tvrzení, že produkt 
Bílý slon - Diaprevent efektivně kompenzuje glykemii a pomáhá tak při obtížích diabetu 
(tato skutečnost je ilustrována na příkladu moderátora, jehož léčba díky užití produktu 
byla natolik úspěšná, že byl pochválen ošetřujícím lékařem). V reklamě je explicitně 
uvedeno: „První složka upravuje hladinu cukru v krvi. Druhá složka snižuje rizika vzniku 
onemocnění, pro která jsou cukrovkáři náchylnější.“ Reklamou je tak vedle účinku 
léčivého deklarován i preventivní účinek produktu před onemocněními souvisejícími s 
diabetem. 

-  Rada seznamuje Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci se zjištěními ve věci 
obchodního sdělení Bílý slon - Diaprevent, které bylo odvysíláno dne 31.1.2020 od 16.38 
hodin na programu ŠLÁGR 2. 

-  Rada vyzývá provozovatele MTV NETWORKS s.r.o., IČ 28970438, se sídlem Perlová 
371/5, 110 00 Praha 1, jakožto provozovatele programu Comedy Central Hungary, 
směřovaného na území Maďarska, a vysílaného na základě rozhodnutí Rady ze dne 
22. června 2010 o udělení licence k provozování televizního vysílání šířeného 
prostřednictvím družice (č. j. sve/2051/2010, spis. zn. 2010/520/sve/MTV) k dodržování 
přísnějších pravidel obecného veřejného zájmu formulovaných právním řádem 
Maďarska, konkrétně ve věci zařazování maďarských symbolů věkové klasifikace, k 
čemuž nedošlo v souvislosti s odvysíláním pořadu Family Guy dne 30. listopadu 2019 
mezi 6:00 a 9:30 hodin na programu Comedy Central Hungary. 

-  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 Telemedia Interactv Production Home Limited, sídlem Arch. Makarios III,195 
Neocleous House P.C. 3030. Limassol Cyprus Vat: CY10147566V Company Reg. no.: 
HE 144566, o podání vysvětlení, zda za čerpání služby Rychlá hra, která byla dne 
6. ledna 2020 od 09:45 hodin jako teleshopping součástí vysílání programu Televize 
Barrandov, účtoval všem zákazníkům jednorázovou cenu za uskutečněný hovor dle 
platných obchodních podmínek, či zda byl hovor zpoplatněn v závislosti na délce hovoru. 
Rada stanovila lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.  
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-  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 
ČESKÁ TELEVIZE, IČ 00027383, sídlem Na hřebenech II 1132/4, Praha 4, PSČ 14700, 
o podání vysvětlení, z jakého důvodu redaktor České televize Luboš Rosí v rámci pořadu 
Studio ČT24, resp. příspěvku Co přinese nedělní Newsroom, odvysílaného dne 14. února 
2020 od 14:33 hodin na programu ČT24, uvedl, že radní ČTK, Petr Žantovský, je „bývalý 
komunistický novinář“, resp. o jaké zdroje se toto jeho tvrzení opíralo. Rada stanovila 
lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.  

-  Rada v rámci své kompetence dané § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o 
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném 
znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele 
ČESKÁ TELEVIZE, IČ 00027383, sídlem Na hřebenech II 1132/4, Praha 4, PSČ 14700, 
o podání vysvětlení ohledně reportáže Výmysl jako důkaz, která byla součástí pořadu 
Reportéři ČT, odvysílaného dne 9. března 2020 od 21:45 hodin na programu ČT1. Rada 
žádá provozovatele o podání vysvětlení, z jakého důvodu v předmětné reportáži 
neposkytl soudci Alexanderu Sotolářovi prostor k vyjádření ohledně jeho role v kauze 
Opencard, a dále, z jakého důvodu v předmětné reportáži nezaznělo stanovisko Vrchního 
soudu v Praze, který jako odvolací instance v kauze rozhodoval. Rada stanovila lhůtu k 
podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.  

-  Rada se seznámila s následujícími podáními k obsahu televizního vysílání doručenými 
od 11. března 2019 do 25. března 2020: Mediashop Holding / VibroSculpt; TV Nova s.r.o. 
/ Nova - Ulice; Česká televize / ČT24 – rozhovor v mateřské škole; Česká televize / ČT24 
– Rozhovor s prezidentem České lékárnické komory; Česká televize / ČT1 a ČT24 – 
Otázky Václava Moravce 15. března 2020; FTV Prima, spol. s r.o. / Prima ZOOM – 
Podivuhodná věda; Česká televize / ČT24 – záběry prázdných regálů; Různí 
provozovatelé / různé programy – vysílání neodborných vyjádření premiéra; 
Nespecifikovaný provozovatel / nespecifikovaný program – nezmínění výročí 15. března 
1939; TV Nova s.r.o. / Nova – Polední televizní noviny; Česká televize / nespecifikovaný 
program – zpravodajství týkající se koronaviru; Česká televize / ČT24 – uvádění 
chybného času pro nákupy důchodců; Česká televize / ČT24 – rozhovor s Ing. Sadilem; 
Různí provozovatelé / různé programy – netitulkování pořadů; Česká televize / 
nespecifikovaný program –zpravodajství ČT týkající se činnosti spolku Milion chvilek pro 
demokracii; Česká spořitelna / Noste roušky; Různí provozovatelé / různé programy – 
označování Moravy a Slezska za Čechy; Česká televize / ČT24 – Newsroom ČT24; 
iVysílání ČT – diskriminace uživatelů služby; iPrima – výskyt reklamy v placené službě; 
Barrandov MUZIKA, s.r.o. a Barrandov Televizní Studio a.s. /Barrandov News a Televize 
Barrandov – audiotexové soutěže; Usnesení Nejvyššího správního soudu; Dopis na téma 
koronavir; Názor seniora na ČT3; Česká televize / ČT1 - Zrádci; FTV Prima, spol. s r.o. / 
Prima Krimi - Wallander; FTV Prima, spol. s r.o. / Prima - injektáže v seriálu Modrý kód; 
Česká televize / ČT1 a ČT24 - Otázky Václava Moravce 22. března 2020; Česká televize 
/ ČT1 - Reportéři ČT a 168 hodin; Plzeňský Prazdroj a. s. / Gambrinus. 

-  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. šiřitele obchodního 
sdělení Barrandov Televizní Studio a. s. IČ 41693311, sídlem Kříženeckého nám. 322, 
Praha 5, PSČ 152 00, o sdělení osoby zadavatele a zpracovatele reklamy a údaje o 
osobě, která u něj šíření reklamy objednala, a to konkrétně teleshoppingu Media Shop 
VibroSculpt odvysílaného dne 11. března 2020 od 9:35 hodin na programu Televize 
Barrandov. Rada stanovila pro sdělení požadovaných informací lhůtu 20 dní ode dne 
doručení této výzvy. 
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-  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.“), postupuje Úřadu pro 
ochranu osobních údajů podnět č. j. 4160/2020. 

 -  Rada se seznámila s analýzou programu Prima ZOOM provozovatele FTV Prima, spol. 
s r.o. z časového úseku 17. 3. 2020, od 12:00 do 24:00 hodin. 

-  Rada se seznámila s výsledky systematického monitoringu hlasitosti obchodních 
sdělení na programu BARRANDOV KRIMI provozovatele Barrandov Televizní Studio a.s. 
ze dne 28. února 2020, 20:00 - 22:00 hodin. 

-  Rada se seznámila s výsledky analýzy obchodních sdělení za měsíc prosinec 2019. 

-  Rada v rámci své kompetence dané § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci 
reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a 
televizního vysílání, ve znění platných předpisů (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“), v 
souladu s ustanovením § 78 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., zákona o přestupcích a 
řízeních o nich (dále jen „zákon č. 250/2016 Sb.“) rozhodla zahájit se zadavatelem 
obchodního sdělení, společností 4Life Direct Insurance Services s.r.o., IČ 03384268, 
sídlem Pobřežní 394/12, Karlín, 186 00 Praha 8, řízení o přestupku pro možné porušení 
§ 2 odst. 3 zákona č. 40/1995 Sb., čehož se mohl dopustit zadáním reklamního spotu 
„4LIFEDIRECT - Jistota pro mé blízké“, odvysílaného dne 18. prosince 2019 v čase 
10:38:16 hodin na programu KINO BARRANDOV, který může být v rozporu s dobrými 
mravy, neboť nepřípustně využívá motiv strachu, a to tím, že prostřednictvím dojemného 
příběhu, kdy muž - živitel rodiny náhle umírá a jeho partnerka a dcera jsou, pouze díky 
sjednanému životnímu pojištění Jistota pro mé blízké, schopny udržet si dosavadní 
životní standard, vyvolává pocit strachu a obav, že taková situace nastane a spotřebitel, 
pokud propagovaný finanční produkt nesjedná, po sobě zanechá své nejbližší bez 
jakéhokoli finančního zajištění („Všechno to začalo mnou a Honzou. Pak na svět přišla 
naše milovaná Eliška. Pár let na to jsme zde s Eliškou zůstaly samy. Život se někdy 
neubírá tak, jak chceme. Naštěstí Honza byl připraven i na nečekané. Eliška i já si tak 
nemusíme dělat starosti s výdaji, které nám vznikly. Forlajf direkt zde byl pro nás, a my 
jsme si tak mohly udržet náš životní standard.“, „Nejkrásnější věc na životě je to, že jde 
dál. Životní pojištění je důležité.“). Tento dojem je navíc umocněn závěrečným apelem 
„Nečekejte a zavolejte ještě nyní. Udělejte to pro sebe, udělejte to pro svou rodinu“. 
Spotřebitel je tak přesvědčován o tom, že jedině sjednáním životního pojištění Jistota pro 
mé blízké svou rodinu v případě své smrti adekvátně zabezpečí, dále je utvrzován o 
důležitosti tohoto kroku a zároveň ubezpečován, že to vlastně dělá pro sebe a pro svou 
rodinu. Reklama vyvolává ve spotřebiteli účelné obavy a strach a může jej proto vést k 
emocionálnímu obchodnímu rozhodnutí, které by jinak možná neučinil. 

-  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 
zadavatele obchodních sdělení, Ivanu Bednářovou Častvajovou, IČ 62385216, se sídlem 
Jana Beneše 402, Josefov, 551 02 Jaroměř, o podání vysvětlení ohledně reklamního 
spotu s motivem „Moringa -cholesterol“, který byl odvysílán dne 30. prosince 2019 v čase 
9:30:41 hodin na programu ŠLÁGR TV, reklamního spotu s motivem „Moringa - hubnutí 
a imunita“, který byl odvysílán dne 30. prosince 2019 v čase 11:58:15 hodin na programu 
ŠLÁGR TV, a reklamního spotu s motivem „Moringa - žlučník“, který byl odvysílán dne 
30. prosince 2019 v čase 21:35:41 hodin na programu ŠLÁGR TV. Rada žádá o informaci, 
o jakou kategorii se jedná v případě všech propagovaných produktů, které jsou nabízeny 
v rámci balíčků Moringa - cholesterol, Moringa - hubnutí a imunita a Moringa - žlučník. 
Rada stanovila lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této žádosti. 
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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 3C 
spol. s.r.o., IČ 00532819, Jinačovice 89, 664 34 Jinačovice, na porušení ustanovení § 32 
odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že na písemnou výzvu neposkytl 
Radě informace o opatřeních přijatých na podporu mediální gramotnosti, čímž porušil 
povinnost na písemnou výzvu poskytnout Radě vyjádření a informace nezbytné k výkonu 
její působnosti podle § 5 písm. t) až w) nebo § 6 odst. 1 a 5. Rada stanovila lhůtu k 
nápravě 15 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 
AIDEM & Vyšší odborná škola televizní Brno a.s., IČ: 27695964, Vídeňská, Přízřenice, 
Brno , č.o.51, č.p.122, 61900, na porušení ustanovení § 32 odst. 6 zákona č. 231/2001 
Sb., kterého se dopustil tím, že na písemnou výzvu neposkytl Radě informace o 
opatřeních přijatých na podporu mediální gramotnosti, čímž porušil povinnost na 
písemnou výzvu poskytnout Radě vyjádření a informace nezbytné k výkonu její 
působnosti podle § 5 písm. t) až w) nebo § 6 odst. 1 a 5. Rada stanovila lhůtu k nápravě 
15 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 
Brno TV, s.r.o., IČ: 06191941, Moravské náměstí, č.o.3, č.p.127, 602 00 Brno-město, na 
porušení ustanovení § 32 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že na 
písemnou výzvu neposkytl Radě informace o opatřeních přijatých na podporu mediální 
gramotnosti, čímž porušil povinnost na písemnou výzvu poskytnout Radě vyjádření a 
informace nezbytné k výkonu její působnosti podle § 5 písm. t) až w) nebo § 6 odst. 1 a 
5. Rada stanovila lhůtu k nápravě 15 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 
CS filmová, s.r.o., IČ: 07380631, sídlem Václavské náměstí, č.o.21, č.p.831, 11000 
Hlavní město Praha, na porušení ustanovení § 32 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., kterého 
se dopustil tím, že na písemnou výzvu neposkytl Radě informace o opatřeních přijatých 
na podporu mediální gramotnosti, čímž porušil povinnost na písemnou výzvu poskytnout 
Radě vyjádření a informace nezbytné k výkonu její působnosti podle § 5 písm. t) až w) 
nebo § 6 odst. 1 a 5. Rada stanovila lhůtu k nápravě 15 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 
Československá filmová společnost, s.r.o., IČ 27168425, Václavské nám. 21/831, 11360 
Hlavní město Praha, na porušení ustanovení § 32 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., kterého 
se dopustil tím, že na písemnou výzvu neposkytl Radě informace o opatřeních přijatých 
na podporu mediální gramotnosti, čímž porušil povinnost na písemnou výzvu poskytnout 
Radě vyjádření a informace nezbytné k výkonu její působnosti podle § 5 písm. t) až w) 
nebo § 6 odst. 1 a 5. Rada stanovila lhůtu k nápravě 15 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 
DONEAL, s.r.o., IČ 29135451, Pobřežní 14/297, 18600 Hlavní město Praha, na porušení 
ustanovení § 32 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že na písemnou 
výzvu neposkytl Radě informace o opatřeních přijatých na podporu mediální gramotnosti, 
čímž porušil povinnost na písemnou výzvu poskytnout Radě vyjádření a informace 
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nezbytné k výkonu její působnosti podle § 5 písm. t) až w) nebo § 6 odst. 1 a 5. Rada 
stanovila lhůtu k nápravě 15 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 
JAMES DEAN CO. s.r.o., IČ: 24229814, sídlem Charvátova, č.o.3, č.p.1988, Nové Město, 
Praha, 11000, Hlavní město Praha, Česká republika, na porušení ustanovení § 32 odst. 
6 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že na písemnou výzvu neposkytl Radě 
informace o opatřeních přijatých na podporu mediální gramotnosti, čímž porušil povinnost 
na písemnou výzvu poskytnout Radě vyjádření a informace nezbytné k výkonu její 
působnosti podle § 5 písm. t) až w) nebo § 6 odst. 1 a 5. Rada stanovila lhůtu k nápravě 
15 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 
Jihočeská telekomunikační s.r.o., IČ 24311243, sídliště Vajgar 585, 377 01 Jindřichův 
Hradec, na porušení ustanovení § 32 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil 
tím, že na písemnou výzvu neposkytl Radě informace o opatřeních přijatých na podporu 
mediální gramotnosti, čímž porušil povinnost na písemnou výzvu poskytnout Radě 
vyjádření a informace nezbytné k výkonu její působnosti podle § 5 písm. t) až w) nebo § 6 
odst. 1 a 5. Rada stanovila lhůtu k nápravě 15 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 
Jindřichohradecká televizní s.r.o., IČ 28109503, sídliště Vajgar 532, 37701 Jindřichův 
Hradec, na porušení ustanovení § 32 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil 
tím, že na písemnou výzvu neposkytl Radě informace o opatřeních přijatých na podporu 
mediální gramotnosti, čímž porušil povinnost na písemnou výzvu poskytnout Radě 
vyjádření a informace nezbytné k výkonu její působnosti podle § 5 písm. t) až w) nebo § 6 
odst. 1 a 5. Rada stanovila lhůtu k nápravě 15 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 JTV 
a.s., IČ 25156527, Křižíkova 1696, 37001 České Budějovice, na porušení ustanovení 
§ 32 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že na písemnou výzvu 
neposkytl Radě informace o opatřeních přijatých na podporu mediální gramotnosti, čímž 
porušil povinnost na písemnou výzvu poskytnout Radě vyjádření a informace nezbytné k 
výkonu její působnosti podle § 5 písm. t) až w) nebo § 6 odst. 1 a 5. Rada stanovila lhůtu 
k nápravě 15 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 
Magical roof s.r.o., IČ 04899784, Pobřežní 14/297, 186 00 Hlavní město Praha, na 
porušení ustanovení § 32 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že na 
písemnou výzvu neposkytl Radě informace o opatřeních přijatých na podporu mediální 
gramotnosti, čímž porušil povinnost na písemnou výzvu poskytnout Radě vyjádření a 
informace nezbytné k výkonu její působnosti podle § 5 písm. t) až w) nebo § 6 odst. 1 a 
5. Rada stanovila lhůtu k nápravě 15 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 
MWE Networks International s.r.o., IČ: 07334800, sídlem Krakovská, č.o.7, č.p.1392, 
Nové Město, Praha, 11000, na porušení ustanovení § 32 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., 
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kterého se dopustil tím, že na písemnou výzvu neposkytl Radě informace o opatřeních 
přijatých na podporu mediální gramotnosti, čímž porušil povinnost na písemnou výzvu 
poskytnout Radě vyjádření a informace nezbytné k výkonu její působnosti podle § 5 písm. 
t) až w) nebo § 6 odst. 1 a 5. Rada stanovila lhůtu k nápravě 15 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 
O2 TV s.r.o., IČ 03998380, Za Brumlovkou 2/266, 140 00 Hlavní město Praha, na 
porušení ustanovení § 32 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že na 
písemnou výzvu neposkytl Radě informace o opatřeních přijatých na podporu mediální 
gramotnosti, čímž porušil povinnost na písemnou výzvu poskytnout Radě vyjádření a 
informace nezbytné k výkonu její působnosti podle § 5 písm. t) až w) nebo § 6 odst. 1 a 
5. Rada stanovila lhůtu k nápravě 15 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 
Odštěpný závod FBC MEDIA s.r.o., IČ 07503326, Korunní 2569, Praha 10100, na 
porušení ustanovení § 32 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že na 
písemnou výzvu neposkytl Radě informace o opatřeních přijatých na podporu mediální 
gramotnosti, čímž porušil povinnost na písemnou výzvu poskytnout Radě vyjádření a 
informace nezbytné k výkonu její působnosti podle § 5 písm. t) až w) nebo § 6 odst. 1 a 
5. Rada stanovila lhůtu k nápravě 15 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 
ORLICKO Media s.r.o., IČ: 04095766, se sídlem Na Štěpnici 1272, 562 06, Ústí nad 
Orlicí, na porušení ustanovení § 32 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil 
tím, že na písemnou výzvu neposkytl Radě informace o opatřeních přijatých na podporu 
mediální gramotnosti, čímž porušil povinnost na písemnou výzvu poskytnout Radě 
vyjádření a informace nezbytné k výkonu její působnosti podle § 5 písm. t) až w) nebo § 6 
odst. 1 a 5. Rada stanovila lhůtu k nápravě 15 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 Petr 
Horák, IČ 13175378, Purkyňova 25/2117, 568 02 Svitavy, na porušení ustanovení § 32 
odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že na písemnou výzvu neposkytl 
Radě informace o opatřeních přijatých na podporu mediální gramotnosti, čímž porušil 
povinnost na písemnou výzvu poskytnout Radě vyjádření a informace nezbytné k výkonu 
její působnosti podle § 5 písm. t) až w) nebo § 6 odst. 1 a 5. Rada stanovila lhůtu k 
nápravě 15 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 
PRAHA TV s.r.o., IČ 25830937, Vinohradská 1597, Praha 3, 13000, na porušení 
ustanovení § 32 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že na písemnou 
výzvu neposkytl Radě informace o opatřeních přijatých na podporu mediální gramotnosti, 
čímž porušil povinnost na písemnou výzvu poskytnout Radě vyjádření a informace 
nezbytné k výkonu její působnosti podle § 5 písm. t) až w) nebo § 6 odst. 1 a 5. Rada 
stanovila lhůtu k nápravě 15 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 
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Radio Kroměříž s.r.o., IČ: 29375401, sídlem Kojetínská, č.o.84, č.p.3881, Kroměříž 
767 01, na porušení ustanovení § 32 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil 
tím, že na písemnou výzvu neposkytl Radě informace o opatřeních přijatých na podporu 
mediální gramotnosti, čímž porušil povinnost na písemnou výzvu poskytnout Radě 
vyjádření a informace nezbytné k výkonu její působnosti podle § 5 písm. t) až w) nebo § 6 
odst. 1 a 5. Rada stanovila lhůtu k nápravě 15 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 
SATT a.s., IČ 60749105, Okružní 11/1889, 591 01 Žďár nad Sázavou, na porušení 
ustanovení § 32 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že na písemnou 
výzvu neposkytl Radě informace o opatřeních přijatých na podporu mediální gramotnosti, 
čímž porušil povinnost na písemnou výzvu poskytnout Radě vyjádření a informace 
nezbytné k výkonu její působnosti podle § 5 písm. t) až w) nebo § 6 odst. 1 a 5. Rada 
stanovila lhůtu k nápravě 15 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 
Seznam.cz TV, s.r.o., IČ: 06387233, se sídlem Radlická 3294/10, 150 00 Praha 5, na 
porušení ustanovení § 32 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že na 
písemnou výzvu neposkytl Radě informace o opatřeních přijatých na podporu mediální 
gramotnosti, čímž porušil povinnost na písemnou výzvu poskytnout Radě vyjádření a 
informace nezbytné k výkonu její působnosti podle § 5 písm. t) až w) nebo § 6 odst. 1 a 5. 
Rada stanovila lhůtu k nápravě 15 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 TV 
Osoblaha s.r.o., IČ: 25849875, sídlem Stará Červená Voda, č.p.138, 790 53 Jeseník, na 
porušení ustanovení § 32 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že na 
písemnou výzvu neposkytl Radě informace o opatřeních přijatých na podporu mediální 
gramotnosti, čímž porušil povinnost na písemnou výzvu poskytnout Radě vyjádření a 
informace nezbytné k výkonu její působnosti podle § 5 písm. t) až w) nebo § 6 odst. 1 a 5. 
Rada stanovila lhůtu k nápravě 15 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 
TV PRODUKCE DAKR, s.r.o., IČ: 28696921, sídlem Obchodní, č.p.41, Velebudice, 
43401, Most, na porušení ustanovení § 32 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se 
dopustil tím, že na písemnou výzvu neposkytl Radě informace o opatřeních přijatých na 
podporu mediální gramotnosti, čímž porušil povinnost na písemnou výzvu poskytnout 
Radě vyjádření a informace nezbytné k výkonu její působnosti podle § 5 písm. t) až w) 
nebo § 6 odst. 1 a 5. Rada stanovila lhůtu k nápravě 15 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 
TVSat multimédia s.r.o., IČ: 26321181, sídlem U Ploché dráhy, č.o.14, č.p.640, Úšovice, 
Mariánské Lázně, 35301, Cheb, na porušení ustanovení § 32 odst. 6 zákona č. 231/2001 
Sb., kterého se dopustil tím, že na písemnou výzvu neposkytl Radě informace o 
opatřeních přijatých na podporu mediální gramotnosti, čímž porušil povinnost na 
písemnou výzvu poskytnout Radě vyjádření a informace nezbytné k výkonu její 
působnosti podle § 5 písm. t) až w) nebo § 6 odst. 1 a 5. Rada stanovila lhůtu k nápravě 
15 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 
Vyškovská TV, s.r.o., IČ 29249376, Smetanovo nábřeží 39/521, 68201 Vyškov, na 
porušení ustanovení § 32 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že na 
písemnou výzvu neposkytl Radě informace o opatřeních přijatých na podporu mediální 
gramotnosti, čímž porušil povinnost na písemnou výzvu poskytnout Radě vyjádření a 
informace nezbytné k výkonu její působnosti podle § 5 písm. t) až w) nebo § 6 odst. 1 a 5. 
Rada stanovila lhůtu k nápravě 15 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 
Západočeská kabelová televize s.r.o., IČ 27985563, Dobrovského 15/180, Mariánské 
Lázně, 353 01 Cheb, na porušení ustanovení § 32 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., 
kterého se dopustil tím, že na písemnou výzvu neposkytl Radě informace o opatřeních 
přijatých na podporu mediální gramotnosti, čímž porušil povinnost na písemnou výzvu 
poskytnout Radě vyjádření a informace nezbytné k výkonu její působnosti podle § 5 písm. 
t) až w) nebo § 6 odst. 1 a 5. Rada stanovila lhůtu k nápravě 15 dní ode dne doručení 
upozornění. 

-  Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 4 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb., o 
audiovizuálních mediálních službách na vyžádání, v platném znění, a na základě 
ustanovení § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá poskytovatele 
audiovizuální mediální služby na vyžádání BenScio s.r.o., IČ: 037 83 618, Janáčkovo 
nábřeží 1153/13, PSČ 150 00 Praha, o podání vysvětlení, z jakého důvodu na písemnou 
výzvu neposkytl Radě informace o opatřeních přijatých na podporu mediální gramotnosti. 
Rada stanovila lhůtu k podání vysvětlení 15 dní ode dne doručení výzvy. 

-  Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 4 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb., o 
audiovizuálních mediálních službách na vyžádání, v platném znění, a na základě 
ustanovení § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá poskytovatele 
audiovizuální mediální služby na vyžádání Hamri Plus s.r.o., IČ: 03599523, se sídlem 
Polní 411, 739 61 Třinec, o podání vysvětlení, z jakého důvodu na písemnou výzvu 
neposkytl Radě informace o opatřeních přijatých na podporu mediální gramotnosti. Rada 
stanovila lhůtu k podání vysvětlení 15 dní ode dne doručení výzvy. 

-  Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 4 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb., o 
audiovizuálních mediálních službách na vyžádání, v platném znění, a na základě 
ustanovení § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá poskytovatele 
audiovizuální mediální služby na vyžádání Living Media s.r.o., IČ 064 10 537, Jateční 
862/32, Plzeň, PSČ 301 00, o podání vysvětlení, z jakého důvodu na písemnou výzvu 
neposkytl Radě informace o opatřeních přijatých na podporu mediální gramotnosti. Rada 
stanovila lhůtu k podání vysvětlení 15 dní ode dne doručení výzvy. 

-  Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 4 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb., o 
audiovizuálních mediálních službách na vyžádání, v platném znění, a na základě 
ustanovení § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá poskytovatele 
audiovizuální mediální služby na vyžádání Martin Dušek, IČ: 73818054, se sídlem 
Bělkovice - Laštany 656, 783 16, o podání vysvětlení, z jakého důvodu na písemnou 
výzvu neposkytl Radě informace o opatřeních přijatých na podporu mediální gramotnosti. 
Rada stanovila lhůtu k podání vysvětlení 15 dní ode dne doručení výzvy. 

-  Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 4 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb., o 
audiovizuálních mediálních službách na vyžádání, v platném znění, a na základě 
ustanovení § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá poskytovatele 
audiovizuální mediální služby na vyžádání MB MEDIA PRODUCTION GROUP s.r.o., IČ 
01770721, Chudenická 1059/30, 10200 Praha 10, o podání vysvětlení, z jakého důvodu 
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na písemnou výzvu neposkytl Radě informace o opatřeních přijatých na podporu mediální 
gramotnosti. Rada stanovila lhůtu k podání vysvětlení 15 dní ode dne doručení výzvy. 

-  Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 4 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb., o 
audiovizuálních mediálních službách na vyžádání, v platném znění, a na základě 
ustanovení § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá poskytovatele 
audiovizuální mediální služby na vyžádání OBBOD s.r.o., IČ 05146232, Široká 56/10, 
11000 Praha 1, o podání vysvětlení, z jakého důvodu na písemnou výzvu neposkytl Radě 
informace o opatřeních přijatých na podporu mediální gramotnosti. Rada stanovila lhůtu 
k podání vysvětlení 15 dní ode dne doručení výzvy. 

-  Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 4 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb., o 
audiovizuálních mediálních službách na vyžádání, v platném znění, a na základě 
ustanovení § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá poskytovatele 
audiovizuální mediální služby na vyžádání Obec Lužice, IČ 44164343, Česká 592/1, 
Lužice, PSČ 696 18, o podání vysvětlení, z jakého důvodu na písemnou výzvu neposkytl 
Radě informace o opatřeních přijatých na podporu mediální gramotnosti. Rada stanovila 
lhůtu k podání vysvětlení 15 dní ode dne doručení výzvy. 

-  Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 4 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb., o 
audiovizuálních mediálních službách na vyžádání, v platném znění, a na základě 
ustanovení § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá poskytovatele 
audiovizuální mediální služby na vyžádání Realitní televize s.r.o., IČ: 04211189, se 
sídlem Freyova 983/25, 190 00 Praha 9, o podání vysvětlení, z jakého důvodu na 
písemnou výzvu neposkytl Radě informace o opatřeních přijatých na podporu mediální 
gramotnosti. Rada stanovila lhůtu k podání vysvětlení 15 dní ode dne doručení výzvy. 

-  Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 4 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb., o 
audiovizuálních mediálních službách na vyžádání, v platném znění, a na základě 
ustanovení § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá poskytovatele 
audiovizuální mediální služby na vyžádání Sledovanitv.cz s.r.o., IČ 01607910, se sídlem 
U Vodárny 3032/2A, 616 00 Brno, o podání vysvětlení, z jakého důvodu na písemnou 
výzvu neposkytl Radě informace o opatřeních přijatých na podporu mediální gramotnosti. 
Rada stanovila lhůtu k podání vysvětlení 15 dní ode dne doručení výzvy. 

-  Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 4 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb., o 
audiovizuálních mediálních službách na vyžádání, v platném znění, a na základě 
ustanovení § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá poskytovatele 
audiovizuální mediální služby na vyžádání SMART Comp. a.s., IČ 255 17 767, se sídlem 
Kubíčkova 1115/8, Brno, PSČ 635 00, o podání vysvětlení, z jakého důvodu na písemnou 
výzvu neposkytl Radě informace o opatřeních přijatých na podporu mediální gramotnosti. 
Rada stanovila lhůtu k podání vysvětlení 15 dní ode dne doručení výzvy. 

-  Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 4 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb., o 
audiovizuálních mediálních službách na vyžádání, v platném znění, a na základě 
ustanovení § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá poskytovatele 
audiovizuální mediální služby na vyžádání Spolek Českokrumlovská televize CKTV, IČ: 
01438921, se sídlem Dolní Svince 4, 382 32 Dolní Třebotín, o podání vysvětlení, z jakého 
důvodu na písemnou výzvu neposkytl Radě informace o opatřeních přijatých na podporu 
mediální gramotnosti. Rada stanovila lhůtu k podání vysvětlení 15 dní ode dne doručení 
výzvy. 

-  Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 4 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb., o 
audiovizuálních mediálních službách na vyžádání, v platném znění, a na základě 
ustanovení § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá poskytovatele 
audiovizuální mediální služby na vyžádání TV Šumperk, z.s., IČ: 07218711, sídlem 
Šmeralova, č.o.4, č.p.766, Šumperk, 78701, o podání vysvětlení, z jakého důvodu na 
písemnou výzvu neposkytl Radě informace o opatřeních přijatých na podporu mediální 
gramotnosti. Rada stanovila lhůtu k podání vysvětlení 15 dní ode dne doručení výzvy. 
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-  Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 4 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb., o 
audiovizuálních mediálních službách na vyžádání, v platném znění, a na základě 
ustanovení § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá poskytovatele 
audiovizuální mediální služby na vyžádání TVCOM, IČ 28998782, sídlem Pod Labuťkou 
785/19, Praha 8, PSČ 180 00, o podání vysvětlení, z jakého důvodu na písemnou výzvu 
neposkytl Radě informace o opatřeních přijatých na podporu mediální gramotnosti. Rada 
stanovila lhůtu k podání vysvětlení 15 dní ode dne doručení výzvy. 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele vysílání Česká televize, IČ: 
00027383, sídlem: Kavčí hory, Praha 4, PSČ 140 70, z jakého důvodu v reportáži Vrtěti 
hladomorem, odvysílané jako součást pořadu 168 hodin, dne 1. prosince 2019 od 21:35 
hodin na programu ČT1, uvedl odkaz na článek s názvem V Brně na ZŠ Vejrostova 
propagují dětem lásku k islámu!, který věcně nesouvisel s tématem předmětné reportáže.  

-  Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona 
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších 
zákonů (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), v platném znění, upozorňuje provozovatele 
vysílání Česká televize, IČ: 00027383, sídlem: Kavčí hory, Praha 4, PSČ 140 70, na 
porušení ustanovení § 31 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., jehož se dopustil odvysíláním 
pořadu 168 hodin, respektive reportáže Vrtěti hladomorem dne 1. prosince 2019 od 21:35 
hodin na programu ČT1, kde uvedl odkaz na článek s názvem V Brně na ZŠ Vejrostova 
propagují dětem lásku k islámu!, který věcně nesouvisel s tématem předmětné reportáže. 
Zatímco reportáž se zabývala kauzou projektu „Postavme se hladu“, odkazovaný článek 
pojednával o akci „Tolerance k náboženství se zaměřením na islám“, která na ZŠ 
Vejrostova proběhla již před několika lety. Spojením fakticky nesouvisejících informací 
tak bylo vyznění pro diváky značně zavádějící. Provozovatel tedy neposkytl divákovi 
objektivní a vyvážené informace nezbytné pro svobodné vytváření názorů. Rada stanovila 
lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení upozornění. 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele vysílání Česká televize, IČ: 
00027383, sídlem: Kavčí hory, Praha 4, PSČ 140 70, z jakého důvodu v reportáži 
Biologická léčba lupénky, odvysílané jako součást zpravodajské relace Události v 
regionech, dne 9. prosince 2019 od 18:00 hodin na programu ČT1, redaktorka uvedla, že 
„Jan Horváth se nakazil lupénkou v únoru letošního roku“, ačkoli lupénka patří mezi 
nepřenosná a nenakažlivá onemocnění.  

-  Rada coby ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. 
a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně 
dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 
odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v 
platném znění, ve věci možného přestupku spáchaného odvysíláním reportáže 
Biologická léčba lupénky v pořadu Události v regionech dne 9. prosince 2019 v čase od 
18:00 hodin na programu ČT1, že věc odkládá. 

-  Rada se seznámila s oznámením provozovatele Česká televize o změně loga programu 
ČT2 na ČT edu v pracovní dny od 9.00 do 15.00 hodin. 

-  Rada se seznámila s oznámením provozovatele Česká televize o zahájení vysílání 
programu ČT3, zaměřeného na osoby starší 60 let, který bude vysílán po dobu 
nouzového opatření vlády, nejdéle však po dobu šesti měsíců. 

-  Rada se seznámila s oznámením provozovatele ŠLÁGR TV, spol. s r.o., IČ 261 02 293, 
se sídlem Dubné 158, PSČ 373 84, o dočasné změně programového schématu programu 
ŠLÁGR 2. 

-  Rada se seznámila s informacemi o programovém schématu vysílání programu 
SPORT3 pro rok 2020 provozovatele AMC Networks Central Europe s.r.o. 

-  Rada se seznámila s reakcí provozovatele č.j. RRTV/4344/2020-vra na upozornění na 
porušení § 47 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že 
na výzvu Rady v rámci dat, jimiž předložil údaje o počtu a délce vysílaných evropských 
děl a údaje o počtu a délce vysílaných evropských děl vyrobených nezávislými výrobci, 
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na programech provozovatele AMC Networks Central Europe s.r.o za rok 2019, neposkytl 
informace identifikující výrobce těchto děl.  

-  Rada se seznámila s reakcí provozovatele TELEPACE s.r.o., č.j. RRTV/4005/2020-vra, 
na upozornění na porušení § 47 odst. 1 písm. a), b), c) a d) zákona č. 231/2001 Sb., 
kterého se dopustil tím, že na výzvu Rady nepředložil údaje o počtu a délce vysílaných 
evropských děl včetně identifikace těchto děl a jejich výrobců, údaje o počtu a délce 
vysílaných evropských děl vyrobených nezávislými výrobci, včetně identifikace těchto děl 
a jejich výrobců, popřípadě doklady, které prokazují, že vynaložil nejméně 10 % svého 
programového rozpočtu na výrobu nebo nákup evropských děl vyrobených nezávislými 
výrobci, včetně identifikace výrobců těchto děl, seznamy vysílaných evropských děl 
vyrobených nezávislými výrobci, od jejichž výroby neuplynulo více než 5 let, a údaje o 
počtu a délce odvysílaných českých děl, a to vše za rok 2019 k televiznímu programu 
TV NOE. 

-  Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 14. února 2020, č.j. 
17 A 4/2019, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady ze dne 13. srpna 2019, sp.zn. 
RRTV/2019/203/rud, č.j. RRTV/10634/2019-rud, kterým byla provozovateli televizního 
vysílání, společnosti Barrandov Televizní Studio a.s., IČ 41693311, sídlem Kříženeckého 
nám. 322, Praha 5, PSČ 152 00, uložena pokuta ve výši 400 000 Kč za porušení 
ustanovení § 31 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a 
televizního vysílání, kterého se dopustil odvysíláním pořadu Kauzy Jaromíra Soukupa 
dne 12. září 2018 21:25 hodin na programu Televize Barrandov. 

-  Rada souhlasila s podáním kasační stížnosti proti rozsudku Městského soudu v Praze 
ze dne 14. února 2020, č.j. 17 A 4/2019, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady ze dne 
13. srpna 2019, sp.zn. RRTV/2019/203/rud, č.j. RRTV/10634/2019-rud, kterým byla 
provozovateli televizního vysílání, společnosti Barrandov Televizní Studio a.s., IČ 
41693311, sídlem Kříženeckého nám. 322, Praha 5, PSČ 152 00, uložena pokuta ve výši 
400 000 Kč za porušení ustanovení § 31 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání, kterého se dopustil odvysíláním pořadu Kauzy 
Jaromíra Soukupa dne 12. září 2018 21:25 hodin na programu Televize Barrandov. 

-  Rada se seznámila s žádostí Kanceláře veřejného ochránce práv o poskytnutí 
anonymizovaných kopií obdržených čtyř diváckých podnětů a analýz, týkajících se pořadu 
Výměna manželek, vysílaného na programu NOVA provozovatele TV Nova s. r. o. 

-  Rada se seznámila s iniciativou Evropské vysílací unie z ledna 2020. 

-  Rada se seznámila se sdělením Státní zemědělské a potravinářské inspekce ve věci 
obchodního sdělení na produkt „Prevomit kids“. 

-  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, v případě odvolání p. Ing. R. H., MBA, proti 
„usnesení o odložení věci ze dne 11. 2. 2020, č. j. RRTV/2109/2020-bur“, rozhodla takto: 
Odvolání stěžovatele proti usnesení o odložení věci ze dne 11. 2. 2020, č. j. 
RRTV/2109/2020-bur se odmítá. 

 

 

AUDIOVIZUÁLNÍ MEDIÁLNÍ SLUŽBY NA VYŽÁDÁNÍ 

-  Rada se seznámila se zprávou o screeningu audiovizuálních mediálních služeb na 
vyžádání umístěných na stránkách www.cktv.cz, www.tv-ostrov.cz, www.tvmorava.cz, a 
www.vysilamezive.cz za období leden 2020.  

-  Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 4 odst. 1 zákona č. 132/2010 Sb., o 
audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně dalších zákonů (dále jen 
zákon č. 132/2010 Sb.), v platném znění, a na základě § 137 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, žádá Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své 
působnosti dané ustanovením § 4 odst. 1 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních 
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mediálních službách na vyžádání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 132/2010 
Sb.), v platném znění, a na základě § 137 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá 
poskytovatele KABEL OSTROV s.r.o. IČ: 63508834, se sídlem Mírové nám. 733, 363 01 
Ostrov, o podání vysvětlení jakým způsobem naplňuje povinnost stanovenou v § 6 odst. 
1 písm. c) zákona č. 132/2010 Sb., tj. jakým způsobem umožňuje příjemcům služby Kabel 
Ostrov, umístěné na internetové adrese www.tv-ostrov.cz, snadný, přímý a trvalý přístup 
k informaci o tom, že orgánem dohledu nad poskytováním audiovizuálních mediálních 
služeb na vyžádání je Rada. Rada stanovila lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne 
doručení výzvy. 

-  Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 4 odst. 1 zákona č. 132/2010 Sb., o 
audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně dalších zákonů (dále jen 
zákon č. 132/2010 Sb.), v platném znění, a na základě § 137 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, žádá poskytovatele Metropolitní s.r.o., IČ: 481 72 481, se sídlem v 
Havlíčkově Brodě, Dobrovského 2366, PSČ 580 01, o podání vysvětlení, jakým 
způsobem naplňuje povinnost stanovenou § 6 odst. 1 písm. a) zákona č. 132/2010 Sb., 
konkrétně jakým způsobem umožňuje příjemcům služby vysilamezive.cz, umístěné na 
internetové adrese www.vysilamezive.cz, snadný, přímý a trvalý přístup k informaci o 
identifikačním čísle poskytovatele. Rada stanovila lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode 
dne doručení výzvy. 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením poskytovatele CICO s.r.o., IČ: 07006039, 
se sídlem K Pivovaru 398, 251 67, Pyšely, jakým způsobem naplňuje povinnost 
stanovenou § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 132/2010 Sb., tj. jakým způsobem umožňuje 
příjemcům služby CICO TV, umístěné na internetové adrese www.cico.tv, snadný, přímý 
a trvalý přístup k informaci o tom, že orgánem dohledu nad poskytováním audiovizuálních 
mediálních služeb na vyžádání je Rada. 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením poskytovatele HBO Europe s.r.o., 
IČ 614 66 786, se sídlem Jankovcova 1037/49, Praha, PSČ 170 00, z jakého důvodu 
doposud Radě neoznámil poskytování audiovizuální mediální služby na vyžádání HBO 
ON DEMAND BULGARIA. 

-  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 MEDIASHARE s.r.o., ze dne 23. února 2020, doručeného Radě 
dne 28. února 2020, toto potvrzení: Poskytovatel MEDIASHARE s.r.o., IČ: 027 39 984, 
se sídlem v Brně, Nové sady 988/2, PSČ 602 00, byl dne 7. dubna 2020 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. února 
2020 pod názvem STARMAX, umístěná na internetové adrese www.starmax.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 PLAYzone s.r.o., doručeného Radě dne 16. března 2020, toto 
potvrzení: Poskytovatel PLAYzone s.r.o., IČ 28399510, se sídlem Muchova 237/15, 
160 00 Praha, byl dne 7. dubna 2020 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 17. března 2020 pod názvem Playzone, umístěná na 
internetové adrese https://www.playzone.cz/cs/tv. 

 

OSTATNÍ 

-  Rada schválila změnu Jednacího řádu Rady, jenž umožňuje ve výjimečných situacích 
zasedání Rady formou videokonference nebo telekonference.  

https://www.playzone.cz/cs/tv
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V Praze dne 9. 4. 2020 

Bc. Ivan Krejčí 

předseda Rady pro rozhlasové 

a televizní vysílání 

kontakt: podatelna@rrtv.cz 

274 813 830 


