Tisková zpráva z 8. zasedání 2018, konaného dne 24. 4. 2018

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada) na svém 8. zasedání
projednala 43 bodů programu. Vyhodnotila 56 stížností diváků a posluchačů, vydala 37
upozornění na porušení zákona, rozhodla o zahájení třech správních řízení. Rada na
svém 8. zasedání uložila jednu pořádkovou pokutu provozovateli S&P Broadcasting
a.s. ve výši 5 000 Kč, neboť provozovatel bezdůvodně odepřel podat Radě vysvětlení
(č.j. RRTV/6828/2018-loj doručené dne 6. 3. 2018) k nesrovnalostem plynoucím z
výkazu, jímž provozovatel dokládá naplnění povinností dle § 42 – 44 zákona
č. 231/2001 Sb. na programu Mňau TV. Konkrétně k otázce, proč ve výkazu
neidentifikoval nezávislé producenty, jejichž pořady byly v roce 2017 nasazovány do
vysílání programu Mňau TV, když vykázal, že takovýchto pořadů bylo v daném roce
odvysíláno 12, 6 %.
ROZHLASOVÉ VYSÍLÁNÍ
- Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21 odst.
1 písm. b) a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. přijala ve věci žádosti provozovatele Route
Radio s.r.o., IČ: 27852414, se sídlem Stavební 992/1, 70800 Ostrava o změnu
skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu
Rádio Dálnice (licence sp. zn.: 2013/831/zab), a to o změně územního rozsahu vysílání
a souboru technických parametrů spočívající ve změně stanoviště kmitočtu Průhonice
104,2 MHz / 25 W, toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli Route Radio s.r.o.,
IČ: 27852414, se sídlem Stavební 992/1, 70800 Ostrava souhlas se změnou skutečností
uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím
vysílačů programu Rádio Dálnice (licence sp. zn.: 2013/831/zab), a to se změnou
územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve změně
stanoviště na stanoviště Průhonice 104,2 MHz / 25 W, souřadnice WGS 84: 14 32 47 /
50 00 30.
- Rada v souladu s ustanovením § 5 písm. b) a § 21 odst. 1 písm. b) a 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 RadioPraha s.r.o., IČ: 289 39 875, se
sídlem U Prutníku 232, PSČ 250 72 Předboj, souhlas se změnou skutečností uvedených
v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu Rádio Dechovka
(licence č.j. RRTV/2898/2015-zab, sp. zn. 2014/955/zab ze dne 4. 8. 2015) podle § 21
odst. 1 písm. b) a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně územního
rozsahu vysílání, konkrétně ve vrácení souborů technických parametrů Milevsko 101,1
MHz / 0,025 kW a Orlík nad Vltavou 94,5 MHz / 0,1 kW, neboť tato změna by nevedla k
neudělení licence na základě veřejného slyšení.
- Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21 odst.
1 písm. b) a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. přijala ve věci žádosti provozovatele RADIO
UNITED BROADCASTING s.r.o., IČ: 29131901, se sídlem Říčanská 2399/3, 10100
Praha, o změnu skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového
vysílání programu Country VÝCHOD (licence č.j.: Ru/107/01), a to o změně územního
rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve změně stanoviště
kmitočtu Ústí nad Orlicí 91,8 MHz / 200 W na stanoviště Svitavy Opatov 91,8 MHz / 200
W, toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o.,
IČ: 29131901, se sídlem Říčanská 2399/3, 10100 Praha souhlas se změnou skutečností
uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím
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vysílačů programu Country VÝCHOD (licence č.j.: Ru/107/01), a to o změně územního
rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve změně stanoviště na
stanoviště Svitavy Opatov 91,8 MHz / 200 W, souřadnice WGS 84: 16 30 45 / 49 49 21.
- Rada vyhlásila licenční řízení k provozování rozhlasového vysílání šířeného
prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Hodonín Doly 101,6 MHz /
100 W, souřadnice WGS 84: 17 07 36 / 48 50 41 se lhůtou pro doručení žádostí do
30. května 2018.
- Rada se seznámila se srovnávací analýzou programů - COUNTRY RADIO 89,5 MHz,
Country MORAVA SEVER 94,7 MHz a Country VÝCHOD 95,7, provozovatele RADIO
UNITED BROADCASTING s.r.o. z úterý 27. 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 analýzami obchodních sdělení odvysílaných provozovateli Gama
media s.r.o. (program Rock Radio; Ústí nad Labem-Stříbrníky 90,2 MHz) dne 12. dubna
2018, RadioZET s.r.o. (program ZET; Praha 101,1 MHz) dne 12. dubna 2018, HAMCO,
s.r.o. (program RADIO HANÁ; Olomouc 92,3 MHz) dne 12. dubna 2018, Rádio Student,
s.r.o. (program Free Rádio; Brno-Kohoutovice 107,0 MHz) dne 12. dubna 2018, MEDIA
BOHEMIA a.s. (program Hitrádio Faktor; České Budějovice 104,3 MHz) dne 12. dubna
2018, RADIO UNITED BROADCASTING s. r. o. (program Radio BEAT; Hradec Králové
94,9 MHz) dne 12. dubna 2018 a LONDA spol. s r.o. (program RÁDIO IMPULS; Ústí nad
Labem 102,0 MHz) dne 12. dubna 2018.
- Rada se seznámila se stížností (RRTV/9723/2018-vra) na nevyváženost v pořadu Svět
ve 20 minutách odvysílaném dne 15. dubna na programu ČRo Plus a se stížností
(RRTV/9029/2018-vra) na nevhodný vtip odvysílaný dne 2. dubna na programu Kiss Jižní
Čechy.
Rozdílné stanovisko doc. JUDr. Ing. Daniela Nováka, CSc.,k bodu č. 20 - podnět č. 2
Člen Rady doc. JUDr. Ing. Daniel NOVÁK, CSc., uplatňuje své rozdílné stanovisko ve
smyslu ustanovení § 8 odst. 4 zákona čís. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového
a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění změn, k rozhodnutí Rady nevydat
upozornění provozovateli RADIO UNITED BROADCASTING, s.r.o., se sídlem v Praze 10,
Říčanská 3, ohledně porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. c) citovaného zákona,
přijatému na 8. zasedání Rady v roce 2018, dne 24.4.2018 (jednací bod čís. 20 – souhrn
podání 8/2018, podnět zařazený pod čís. 2):
Odvysíláním vtipu dne 2. 4. 2018 v čase 19:56:45 na programu Kiss Jižní Čechy se
provozovatel dopustil porušení povinnosti zajistit, aby vysílané pořady nepodněcovaly k
nenávisti z důvodu politického smýšlení. Uvedené jednání by mohlo naplnit i skutkovou
podstatu trestného činu podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich
práv a svobod podle ustanovení § 356 zákona čís. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění
změn, spáchaného veřejně rozhlasem. Nevydáním upozornění se Rada nevypořádala
s posuzovaným podnětem v souladu se zákonem.
- 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
HAMCO, s.r.o., IČ: 47668962, se sídlem Blažejské náměstí 93, 779 00 Olomouc, 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 JOE Media s.r.o., IČ: 26152002, se sídlem Branišovská 187/16, 143 00
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 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 PS KŘÍDLA, s.r.o., IČ: 25518674, se sídlem Lidická 1879/48, 602 00 Brno,
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 RADIO IBUR s.r.o., IČ: 28643704, se sídlem Mohelnická 807, 783 91
Uničov, 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 RADIO RELAX s.r.o., IČ: 48953873, se sídlem Cyrila Boudy 8, 272 01
Kladno, 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 RTV Cheb s.r.o., IČ: 18233651, se sídlem Dlouhá 42/10, 350 02 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 ULTRAVOX s.r.o., IČ: 49702785, se sídlem Rašínovo nábřeží 409/34,
128 00 Praha 2, 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.

TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ
- Rada udělila provozovateli, společnosti AMC Networks Central Europe s.r.o., IČ 271 12
501, se sídlem Praha 8 - Karlín, Pobřežní 620/3, PSČ 18600, souhlas se změnou
skutečností uvedených v žádosti o licenci, č.j.: Ru/55/04/805, ze dne 7. dubna 2004, ve
znění pozdějších změn, podle § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající
ve změně dalších programových podmínek programu Minimax, dle žádosti ze dne
9. dubna, č.j.: RRTV/9226/2018-vra.
- Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) a f), § 59 odst. 1 – 3
zákona č. 31/2001 Sb., upozorňuje provozovatele, společnost KATRO SERVIS, spol. s
r.o., IČ 150 43 355, se sídlem Plynárenská 671, Kolín IV, 280 02 Kolín, na porušení 1)
ustanovení § 21 odst. 1, písm. e) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že
předem nepožádal Radu o písemný souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti
o licenci (změnou zakladatelské listiny) a 2) ustanovení § 21 odst. 2 a § 29 odst. 3 zákona
č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že neoznámil Radě změnu jednatelů. Rada
stanovila provozovateli lhůtu k nápravě 15 dnů ode dne doručení tohoto upozornění.
- Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) a f), § 59 odst. 1 – 3
zákona č. 231/2001 Sb., upozorňuje provozovatele, Krajskou nemocnici Liberec, a.s., IČ:
27283933, se sídlem Husova 357/10, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec, na porušení
ustanovení § 32 odst. 1 písm. s) zákona č. 231/2001 Sb., neboť Radě neoznámil zahájení
vysílání programu KNL TV (rozhodnutí o udělení licence sp. zn. 2016/827/SMU/Kra, č.j.
RRTV/3515/2016-SMU, ze dne 22. listopadu 2016) a každé služby přímo související s
programem a dále síť elektronických komunikací, jejímž prostřednictvím vysílá program
digitálně, a to nejpozději v den, kdy zahájil vysílání. Rada provozovateli stanovila lhůtu k
nápravě 30 dnů ode dne doručení upozornění.
- Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) a f), § 59 odst. 1 – 3
zákona č. 31/2001 Sb., upozorňuje provozovatele, společnost ŠLÁGR TV, spol. s r.o., IČ:
261 02 293, se sídlem Dubné 158, PSČ 373 84, na porušení ustanovení § 32 odst. 1
písm. s) zákona č. 231/2001 Sb., neboť Radě neoznámil zahájení vysílání programů
ŠLÁGR TV (licence č.j. RRTV/2841/2016-zem) a ŠLÁGR 2 (licence č.j.
RRTV/13637/2017-zem) a každé služby přímo související s programem a dále síť
elektronických komunikací, jejímž prostřednictvím vysílá program digitálně, a to
nejpozději v den, kdy zahájil vysílání, a stanovila mu lhůtu k nápravě 30 dnů ode dne
doručení tohoto upozornění.
- Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) a f), § 59 odst. 1 – 3
zákona č. 231/2001 Sb., upozorňuje provozovatele, LION ONE TV s.r.o., IČ: 01848569
se sídlem: Gogolova 228/8, Hradčany, 118 00 Praha 1, na porušení ustanovení § 32 odst.
1 písm. s) zákona č. 231/2001 Sb., neboť Radě neoznámil zahájení vysílání programu
ARKADA TV (rozhodnutí o udělení licence sp. zn. RRTV/2017/108/smu, č.j.
RRTV/6323/2017-smu ze dne 4. dubna 2017) a každé služby přímo související s
programem a dále síť elektronických komunikací, jejímž prostřednictvím vysílá program
digitálně, a to nejpozději v den, kdy zahájil vysílání. Rada provozovateli stanovila lhůtu k
nápravě 30 dnů ode dne doručení tohoto upozornění.
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- Rada se seznámila s oznámením provozovatele O2 Czech Republic a.s., IČ 601 93
336, se sídlem Praha 4 - Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 14022, dle § 29 odst. 3
zákona č. 231/2001 Sb., o změně ostatních skutečností uvedených v přihlášce k registraci
převzatého rozhlasového a televizního vysílání šířeného prostřednictvím kabelových
systémů, č.j.: Rg/32/05/2186, ze dne 26. července 2005, spočívající ve změně
statutárního orgánu – představenstva společnosti, a to v odstoupení z funkce člena
představenstva Mgr. Jiřího Hrabovského a zvolení nového člena představenstva
Mgr. Václava Zakouřila, dle oznámení ze dne 26. března 2018, č.j.: RRTV/8465/2018vra.
- Rada se dle § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. seznámila s oznámením provozovatele
KABEL OSTROV, s.r.o., IČO: 635 08 834, se sídlem Ostrov, Mírové nám. 733, PSČ
36301, o změně ostatních skutečností uvedených v přihlášce k registraci převzatého
rozhlasového a televizního vysílání prostřednictvím kabelových systémů, č.j.: Rg/4/97, ze
dne 19. srpna 1996, spočívající v rozšíření programové nabídky o český televizní
program: Prima KRIMI, dle podání č.j.: RRTV/9019/2018-vra, doručeného dne 3. dubna
2018.
- Rada se dle § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. seznámila s oznámením provozovatele
UPC Česká republika, s.r.o., IČO: 005 62 262, se sídlem Praha 4 - Nusle, Závišova 502/5,
PSČ 14000, o změně ostatních skutečností uvedených v přihlášce k registraci převzatého
rozhlasového a televizního vysílání prostřednictvím kabelových systémů, č.j.: Rg/97/99,
ze dne 5. října 1999, spočívající v rozšíření programové nabídky o český televizní
program: Prima KRIMI, dle podání č.j.: RRTV/9593/2018-vra, doručeného dne 10. dubna
2018.
- Rada se dle § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. seznámila s oznámením provozovatele
SMART Comp. a.s., IČO: 255 17 767, se sídlem Kubíčkova 1115/8, Bystrc, 63500 Brno,
o změně ostatních skutečností uvedených v přihlášce k registraci převzatého
rozhlasového a televizního vysílání prostřednictvím zvláštních přenosových systémů, č.j.:
zem/4311/2014, sp. zn.: 2014/1008/zem/SMA, ze dne 2. prosince 2014, spočívající v
rozšíření programové nabídky IPTV služeb Kuki TV a NETBOX, o český Informační a
zpravodajský program: Bučovický region, dle podání č.j.: RRTV/9225/2018-vra,
doručeného dne 9. dubna 2018.
- Rada se dle § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. seznámila s oznámením provozovatele
Digital Broadcasting s.r.o., IČO: 268 39 407, se sídlem Stavební 992/1, Poruba, 708 00
Ostrava, o změně ostatních skutečností uvedených v přihlášce k registraci převzatého
televizního vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů, sp. zn.:
2012/503/zem/Dig, č.j.: zem/2623/2012, ze dne 31. července 2012, spočívající v rozšíření
programové nabídky o převzaté televizní programy šířené: a) v rámci sítí DVB-T: Nova
Action, Nova 2, Nova Gold a RELAX; b) v rámci sítí DVB-T2: Nova, Nova Cinema, Nova
Action, Nova Gold, Nova 2, JOJ Family (HD), kinoSvět, RELAX, Rebel, POLAR (HD) z
lokality Ostrava-Lanová; V1 (HD) z lokalit Hradec Králové, Pardubice, Ústí nad Orlicí,
Praha-Ládví, Praha-Olšanská; TV MORAVA z lokalit Praha – Novodvorská a Olomouc,
dle podání č.j.: RRTV/10040/2018-vra, doručeného dne 16. dubna 2018.
- Rada se seznámila s oznámením provozovatele TV PRODUKCE DAKR, s.r.o., IČ:
28696921, doručeným Radě dne 3. 4. 2018 pod č.j. RRTV/9022/2018-vra, spočívajícím
v zahájení vysílání programu TV DAKR dne 31. 3. 2018 dle udělené licence č.j.
RRTV/8326/2018-smu, sp. zn. RRTV/2018/202/smu ze dne 20. 3. 2018.
- Rada se seznámila s oznámením provozovatele FTV Prima, spol. s r.o., IČ: 48115908,
doručeným Radě dne 5. 4. 2018 pod č.j. RRTV/9164/2018-vra, spočívajícím v zahájení
vysílání programu Prima KRIMI dne 2. 4. 2018 dle udělené licence č.j. RRTV/6572/2018spm, sp. zn. RRTV/2018/101/spm ze dne 20. 2. 2018.
- Rada se seznámila s oznámením provozovatele MTV NETWORKS s.r.o., IČ:
28970438, doručeným Radě dne 9. 4. 2018 pod č.j. RRTV/9258/2018-vra, spočívajícím
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v zahájení vysílání programu Nickelodeon dne 2. 4. 2018 dle udělené licence č.j.
RRTV/7816/2018-fia, sp. zn. RRTV/2018/195/fia ze dne 6. 3. 2018.
- Rada v rámci řízení o přestupku spis. zn. RRTV/2017/937/had provedla důkaz
zhlédnutím záznamu obchodního sdělení/reklamy s motivem „MAGNEX“, premiérově
vysílaného 12. června 2017 v čase 19:26:26 hodin na programu Prima.
- Rada v rámci řízení o přestupku spis. zn. RRTV/2017/1103/had provedla důkaz
zhlédnutím záznamu obchodního sdělení/označení sponzora s motivem „Blokurima“,
premiérově vysílaného dne 14. listopadu 2016 v čase 14:55:33 hodin na programu Prima
love.
- Rada v rámci řízení o přestupku spis. zn. RRTV/2018/153/had provedla důkaz
zhlédnutím záznamu reklamy/teleshoppingu s motivem „TEREZIA REISHI“, odvysílané
dne 21. října 2017 v čase 12:45:09 hodin na programu NOVA.
- Rada se seznámila s těmito podáními, doručenými v období od 28. března do 13. dubna
2018 (celkem 54 podání): Česká televize-ČT1-Prezident Blaník-8. dubna, 20.15 hodin;
Česká televize-ČT1-Otázky Václava Moravce (1. část)-8. dubna, 12.00 hodin; Česká
televize-Otázky Václava Moravce (1. část)-18. února, 12.00 hodin; Barrandov Televizní
Studio a.s.-Televize Barrandov-Duel Jaromíra Soukupa-29.března, 21.15 hodin;
Barrandov Televizní Studio a.s.-Televize Barrandov-Kauzy Jaromíra Soukupa-28.března,
21.25 hodin; Barrandov Televizní Studio a.s.-Televize Barrandov-Arena Jaromíra
Soukupa-10.dubna, 21.15 hodin; Česká televize-propagace facebooku; Česká televizeČT1-Události-reportáž-Orbán-7.dubna, 19.00 hodin; Česká televize-ČT2-Osudová
přitažlivost-7. dubna, 20.00 hodin; O2 TV s.r.o.-hlasitost reklamy; Vyjádření KSČM k
rozhodnutí Rady; Česká televize-ČT2-Lucka-život a jak ho žít, 3.dubna, 21.00 hodin; MTV
NETWORKS s.r.o.-Nickelodeon-reklama EquaBank; Nespecifikovaný provozovatelreklama Alza; PROVIZI spol. s r.o.-Regionálnítelevize Ústecko-politická reklama; Česká
televize-ČT1-Všechnopárty-31. března, 11.05 hodin; FTV Prima, spol. s r.o.-Prima MAXZajíček bez oušek-3.dubna, 17.35 hodin; Česká televize-upozornění na stížnost Radě ČT
bez odpovědi; FTV Prima, spol. s r.o.-Prima-Než jsem tě poznala-2. dubna, 20.15 hodin;
Česká televize-ČT1-Události-14. dubna, 19.00 hodin; Česká televize-ČT24-Studio 6-15.
března, 5.59 hodin; AMC Networks Central Europe s.r.o. - AMC CHANNEL HUNGARY The Cave a Rampart; Česká televize / ČT1 - 168 hodin - Pošli to dál, 28. 1. a 4. 3.
- 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 reportáže „Napětí kvůli Sýrii“ v pořadu Události, odvysílaném dne 12. dubna 2018
od 19:00 hodin na programu ČT1, o jaké konkrétní zdroje se opíral zpravodaj Jakub
Szánto, když konstatoval, že v létě 2013 hrozil Asad, že v případě amerického útoku na
Sýrii zaútočí na Izrael chemickými zbraněmi. Rada stanovila lhůtu k podání vysvětlení 30
dní ode dne doručení této výzvy.
- Rada coby ústřední správní úřad v rámci své působnosti dané § 5 písm. a) a f) zákona
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších
zákonů, v platném znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v souladu s ustanovením § 78
odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., zákona o přestupcích a řízení o nich (dále jen zákon č.
250/2016 Sb.), rozhodla zahájit s provozovatelem Česká televize, IČ: 00027383, sídlem
Kavčí hory, Praha 4, PSČ 140 70, řízení o přestupku z moci úřední pro možné porušení
ustanovení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit odvysíláním
reportáží Trutnov: podvod se souhlasem radnice? dne 29. června 2015 v rámci pořadu
Události v regionech (Praha) od 18:00 hodin na programu ČT1, Developerská firma žaluje
zastupitele dne 8. února 2017 v rámci pořadu Události v regionech (Praha) od 18:00 hodin
na programu ČT1, Trutnov nevymáhal pokuty od stavebníků dne 21. prosince 2017 v
rámci pořadu Události v regionech (Praha) od 18:00 hodin na programu ČT1 a Milionový
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nákup trutnovské radnice dne 30. prosince 2017 v rámci pořadu Události od 19:00 hodin
na programech ČT1 a ČT24, jejichž hlavním tématem byly kroky trutnovské radnice. Dané
reportáže jakožto celek dokládají zjevnou ztrátu neutrality reportéra (v případě všech
reportáží stejného), jejímž účelem může být znedůvěryhodnění trutnovské radnice, resp.
Rady města Trutnova. Tato kampaňovitost je ve většině inkriminovaných reportáží
umocněna přítomností opozičního zastupitele Petra Sobotky jakožto mluvčího, jehož
pohled reportáže často nekriticky přejímají, aniž by daly adekvátní prostor k vyjádření
protistrany. Prostřednictvím jednostranných, leckdy zavádějících či neúplných vyjádření
redaktora i moderátorů relace (zejména „i když zdejší zastupitelé nedostali, co si
objednali, bez většího zaváhání zaplatili plnou cenu“ v reportáži odvysílané dne
29. června 2015 a “Sankce firmám hrozily za nedodržení smluv s městem. Jednu ale
radnice nechala promlčet a vymáhat druhou se ani nepokusila“ či „Radnice proto mohla
podle smlouvy uplatnit penále. Jenže na to zřejmě zapomněla“ v reportáži odvysílané dne
21. prosince 2017), neuvedením podstatné informace (týkající se například usnesení
zastupitelstva Města Trutnova ze dne 22. června 2015, jímž byl dříve schválený záměr
výkupu změněn, viz reportáž odvysílaná dne 29. června 2015) nebo alespoň jejím
upozaděním (informace, že součástí koupě jsou i pozemky a že cena byla stanovena na
základě znaleckého posudku, viz reportáž odvysílaná dne 30. prosince 2017), tak
vnášením hodnotových komentářů do jinak zpravodajského obsahu („miliony odbyté
doslova mávnutím ruky“, „jenže na to zřejmě zapomněla“, „velkorysost je totiž zřejmě v
Trutnově obecně rozšířený povahový rys“ v reportáži odvysílané dne 21. prosince 2017)
a poskytováním výraznějšího prostoru opozičnímu zastupiteli, mohl být divák poškozen,
jelikož se mu nemuselo dostat objektivních a vyvážených informací. Odvysíláním dané
řady reportáží informujících o činnosti trutnovské radnice mohlo dojít k jednostrannému
zvýhodňování názorů určité skupiny veřejnosti v celku vysílaného programu.
- 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, se sídlem Kavčí hory, Praha 4, PSČ 140 70, o podání
vysvětlení, z jakého důvodu nebyl pozván do první hodiny pořadu Otázky Václava
Moravce, odvysílaného dne 8. dubna 2018 od 12.00 hodin na programu ČT1, kde bylo
tématem sestavování vlády, zástupce hlavního aktéra tohoto procesu, tedy hnutí ANO.
Rada stanovila lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
- Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3
zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně
dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje
provozovatele AMC Networks Central Europe s.r.o., IČ: 27112501, sídlem Pobřežní
620/3, Praha 8, PSČ 186 00, na porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb.,
neboť se odvysíláním pořadu The Cave dne 17. února 2018 od 9:45 hodin na programu
AMC CHANNEL HUNGARY 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 film obsahoval děsivé a
násilné scény útoků netvorů, jež měly potenciál způsobit zejména u dětských diváků
traumatickou reakci v podobě trvalejších stavů úzkosti, nočních můr apod., případně
mohly být spouštěčem vzniku závislosti na nepřímém násilí a následně zvýšení
agresivního chování. Rada stanovila lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení upozornění.
- Rada se seznámila s monitoringem vysílání programu Seznam.cz TV provozovatele
Seznam.cz TV, s.r.o. dne 6. března 2018 v úseku 14:00-24:00 hodin.
- 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
Seznam.cz TV, s.r.o., IČ: 06387233, sídlem: Radlická 3294/10, Smíchov, 150 00 Praha 5,
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o podání vysvětlení k obsahu pořadu Kam to bude?, který byl vysílán dne 6. března 2018
od 15:30:41 hodin na programu Seznam.cz TV, na základě jakého smluvního ujednání
byla do pořadu zahrnuta prezentace automobilu; Rada žádá o toto vysvětlení zejména v
kontextu sdělení „Poděkování za zapůjčení vozu společnosti: Scuderia Praha a.s.,
oficiální dealer Ferrari a Maserati“, doplněného logem dealerské firmy, které bylo součástí
závěrečných titulků pořadu, a v kontextu povinností označování pořadů ve smyslu § 53
odst. 4 zákona č. 231/2001 Sb., respektive ve smyslu § 53a odst. 3 zákona č. 231/2001
Sb. 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
Seznam.cz TV, s.r.o., IČ: 06387233, sídlem: Radlická 3294/10, Smíchov, 150 00 Praha
5, o podání vysvětlení k obsahu pořadu Sport, který byl vysílán dne 6. března 2018 od
18:30:11 hodin na programu Seznam.cz TV, na základě jakého smluvního ujednání byla
do pořadu zahrnuta vizuální prezentace fotbalové počítačové hry včetně prvoplánové
vizuální prezentace loga obchodní společnosti EA Sports, která produkuje tuto
počítačovou hru, po vstřelených gólech v rámci hry, a o vysvětlení, z jakého důvodu nebyl
pořad označen ve smyslu § 53 odst. 4 zákona č. 231/2001 Sb., respektive ve smyslu §
53a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. 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
Seznam.cz TV, s.r.o., IČ: 06387233, sídlem: Radlická 3294/10, Smíchov, 150 00 Praha
5, v souvislosti s monitoringem obsahu vysílání programu Seznam.cz TV dne 6. března
2018 v úseku 14-24 hodin o podání vysvětlení, jakým způsobem v tomto úseku plnil své
informační povinnosti vůči divákům programu Seznam.cz TV podle § 32 odst. 7 zákona
č. 231/2001 Sb. Rada stanovila lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této
výzvy.
- Rada se seznámila s analýzou kontinuálního úseku vysílání programu Nova sport 1
provozovatele TV Nova s. r. o., IČ 458 00 456, se sídlem Kříženeckého nám. č. 1078/5,
15200 Praha 5, ze dne 6. března 2018 v čase 10:00–22:00 hodin.
- Rada se seznámila s analýzou kontinuálního úseku vysílání programu HBO (určeného
pro Bulharsko, Chorvatsko, Slovinsko, Srbsko, Černou Horu, Bosnu a Hercegovinu a
Makedonii), provozovatele HBO Europe s.r.o., IČ 61 466 786, se sídlem Jankovcova
1037/49, PSČ 170 00 Praha 7, ze dne 12. března 2018 v čase od 12:00 do 24:00 hodin.
- Rada v rámci své kompetence dané § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném
znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele
televizního vysílání programu HBO (určeného pro Bulharsko, Chorvatsko, Slovinsko,
Srbsko, Černou Horu, Bosnu a Hercegovinu a Makedonii), HBO Europe s.r.o., IČ 61 466
786, se sídlem Jankovcova 1037/49, PSČ 170 00 Praha 7, o podání vysvětlení, jakým
způsobem jsou naplňovány základní povinnosti provozovatele vysílání plynoucí z § 32
odst. 7 písm. a) b) a c) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající v umožnění přímého a trvalého
přístupu diváků k informacím o provozovateli televizního vysílání, údajům umožňujícím
rychlé a účinné navázání kontaktu s provozovatelem a zveřejnění informace o tom, že
orgánem dohledu nad provozováním televizního vysílání je Rada. Rada stanovila lhůtu k
podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení výzvy.
- Rada se seznámila s analýzou kontinuálního úseku vysílání programu TELEVIZE HBin
provozovatele TELEVIZE HBin, družstvo, z období 4. – 5. března 2018.
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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 ustanoveními § 137 odst. 1 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele
programu TELEVIZE HBin, družstvo, se sídlem B. Kobzinové 2020/0, Havlíčkův Brod,
PSČ 58001, IČ: 25918133, o podání vysvětlení, jakým způsobem je naplňována
povinnost provozovatele vysílání plynoucí z § 32 odst. 7 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb.,
spočívající ve zveřejnění informace o tom, že orgánem dohledu nad provozováním
televizního vysílání je Rada pro rozhlasové a televizní vysílání. Rada stanovila lhůtu k
podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení výzvy.
- Rada se seznámila s monitoringem vysílání programu NIKA-TV provozovatele KTV
Nepomuk s.r.o. (dříve TESAS MEDIC, spol. s r.o.) ve dnech 4. – 5. března 2018 v úseku
00:00-24:00 hodin.
- Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3
zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně
dalších zákonů (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), v platném znění, upozorňuje
provozovatele vysílání KTV Nepomuk s.r.o. (dříve TESAS MEDIC, spol. s r.o.), IČ:
00670146, sídlem: Husova 274, 335 01 Nepomuk, na porušení ustanovení § 21 odst. 1
písm. e) zákona č. 231/2001 Sb., neboť předem nepožádal Radu o písemný souhlas se
změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci dle výčtu v tomto zákonném
ustanovení, a na porušení § 21 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., neboť neoznámil změnu
základních údajů právnické osoby dle výčtu v § 14 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001
Sb., a nepředložil doklady o schválených změnách do 30 dnů ode dne, kdy k těmto
změnám došlo, respektive v případě změn, které se zapisují do obchodního rejstříku, do
30 dnů ode dne zápisu změn v obchodním rejstříku. 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 3C spol. s r.o., IČ: 00532819, se sídlem Myslivní 689/21, Kohoutovice, 623
00 Brno, 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 CZECH INFOLINE s.r.o., IČ: 25243403, se sídlem Klatovská třída
1460/83, 301 00 Plzeň, 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 DWP s.r.o., IČ: 27608883, se sídlem U Libeňského pivovaru 2442/6, 180
00 Praha 8, 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 EFB NETWORK s.r.o., IČ: 05748208, se sídlem V Oblouku 114, 251 01
Čestlice, 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 Fajn Rock Media, s.r.o., IČ: 24176214, se sídlem Hradešínská 1825/36,
101 00 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 FILM EUROPE, s.r.o., IČ: 28922921, se sídlem V Jámě 699/1, 110 00
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 J.D.Production, s.r.o., IČ:25592939, se sídlem Palackého náměstí 293,
686 01 Uherské Hradiště, 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 Krajská nemocnice Liberec, a.s., IČ: 27283933, se sídlem Husova 357/10,
460 01 Liberec, 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 KTV Nepomuk s.r.o. (dříve TESAS MEDIC, spol. s.r.o.), IČ: 00670146, se
sídlem Husova 274, 335 01 Nepomuk, 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
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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 LION ONE TV s.r.o., IČ: 01848569, se sídlem Gogolova 228/8, 118 00
Praha 1, 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 Mediapoint Consulting s.r.o., IČ: 27970043, se sídlem Palackého náměstí
753/26, 301 00 Plzeň, 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 Meridi s.r.o., IČ: 28147324, se sídlem Husova třída 523/30, 370 05 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 Město Albrechtice, IČ: 00296228, se sídlem Nám. ČSA 27/10, 793 95
Město Albrechtice, 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 Miloslav Akrman, IČ: 11025247, se sídlem Husova 14, 539 01 Hlinsko, 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 Nej Kanál s.r.o., IČ: 02738252, se sídlem Francouzská 75/4, 120 00 Praha
2, na porušení ustanovení § 32 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím,
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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 Uher, IČ: 67549799, se sídlem J. Palacha 2522/34, 690 02 Břeclav,
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 PROVIZI spol. s.r.o., IČ: 25416952, se sídlem Škrétova 1961/2, 412 01
Litoměřice, 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 pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen 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,
se sídlem Okružní 1889/11, 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 pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen 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 TKR Jašek, s.r.o., IČ: 25385780, se sídlem Nádražní 628, 756 61 Rožnov
pod Radhoštěm, 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
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dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje
provozovatele TV-MAJ s.r.o., IČ: 25362917, se sídlem Lipová 25, 751 03 Majetín, 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 VIA PRESS s.r.o., IČ: 24778362, se sídlem Chudenická 1059/30, 102 00
Praha 2, 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, jakožto ústřední správní úřad na základě ustanovení § 7 písm. a) zákona č.
40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění platných předpisů, (dále jen
„zákon č. 40/1995 Sb.“) a podle ustanovení § 86 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb.,
o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, vydala dne 24. dubna 2018 toto usnesení:
Rada zastavuje řízení o přestupku s obviněným zadavatelem obchodního sdělení
„Backnetix“, odvysílaného dne 25. září 2017 v čase od 14:45:59 hodin do 15:00:59 hodin
na programu BARRANDOV PLUS, společností TV OFFERS, s.r.o., IČ 04294882, sídlem
v Ostravě, Jurečkova 643/20, PSČ 702 00, vedené pro možné porušení § 5 odst. 1
zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, neboť skutek, o němž se vede řízení, se
nestal.
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením (č.j. RRTV/8585/2018-vra) provozovatele
FTV Prima spol. s. r. o. k nesrovnalostem plynoucím z výkazu, jímž provozovatel dokládá
naplnění povinností dle § 42 – 44 zákona č. 231/2001 Sb. na programu Prima plus.
Konkrétně k otázce, proč uvedl, že na tomto programu byla v roce 2017 evropská
nezávislá tvorba zastoupena 75,86 % a soudobá evropská nezávislá tvorba 60,10 %,
když však současně uvádí, že na tomto programu jsou vysílány jen pořady vlastní výroby,
přičemž rovněž v přehledových tabulkách není zastoupen žádný pořad, který by byl
vyroben nezávislým producentem.
- Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb.,
o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen
„zákon č. 231/2001 Sb.“), v platném znění, a na základě ustanovení § 137 odst. 1 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá evropskou společnost GOOD TV PRODUCTION SE
se sídlem Štítného 1233/34, Žižkov, 130 00 Praha, IČO: 24247570, o podání vysvětlení,
zda je, či není majetkově propojena s provozovatelem vysílání FTV Prima spol. s r.o. a
zda v průběhu 3 let její dodávky provozovateli FTV Prima spol. s r.o. nepřesáhly 90 % její
celkové výroby (dle § 43 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb.). Rada stanovila lhůtu k podání
vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
- Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb.,
o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen
„zákon č. 231/2001 Sb.“), v platném znění, a na základě ustanovení § 137 odst. 1 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá společnost Altánek s. r. o. se sídlem U krčského
nádraží 2044/40a, Krč, 140 00 Praha 4, IČO: 27409023, o podání vysvětlení, zda je, či
není majetkově propojena s provozovatelem vysílání FTV Prima spol. s r.o. a zda v
průběhu 3 let její dodávky provozovateli FTV Prima spol. s r.o. nepřesáhly 90 % její
celkové výroby (dle § 43 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb.). Rada stanovila lhůtu k podání
vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
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- Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb.,
o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen
„zákon č. 231/2001 Sb.“), v platném znění, a na základě ustanovení § 137 odst. 1 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá společnost CORE PRODUCTION a.s. se sídlem
Praha 2, Korunní 1030/32, PSČ 120 00, IČO: 27576272, o podání vysvětlení, zda je, či
není majetkově propojena s provozovatelem vysílání FTV Prima spol. s r.o. a zda v
průběhu 3 let její dodávky provozovateli FTV Prima spol. s r.o. nepřesáhly 90 % její
celkové výroby (dle § 43 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb.). Rada stanovila lhůtu k podání
vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
- Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb.,
o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen
„zákon č. 231/2001 Sb.“), v platném znění, a na základě ustanovení § 137 odst. 1 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá společnost UNICORN PICTURES s.r.o., se sídlem
Praha 4, Boční I 892/27, PSČ: 141 00, IČO: 28897749, o podání vysvětlení, zda je, či
není majetkově propojena s provozovatelem vysílání FTV Prima spol. s r.o. a zda v
průběhu 3 let její dodávky provozovateli FTV Prima spol. s r.o. nepřesáhly 90 % její
celkové výroby (dle § 43 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb.). Rada stanovila lhůtu k podání
vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením (č.j. RRTV/9122/2018-vra) provozovatele
Barrandov Televizní Studio a. s. k nesrovnalostem plynoucím z výkazů, jimiž provozovatel
dokládá naplnění povinností dle § 42 – 44 zákona č. 231/2001 Sb. na svých televizních
programech v roce 2017. Zejména pak k otázce, proč některé subjekty obsažené ve
výkazech jako výrobci jsou v některých případech uváděni jako evropští nezávislí
producenti a v jiných nikoli, proč některé pořady vyrobené v ČR nejsou zahrnuty mezi
evropskými díly a proč ve výkazech figuruje teleshoppingový blok Klenot TV.
- Rada coby ústřední správní úřad v rámci své působnosti dané § 5 písm. a) a f) zákona
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších
zákonů, v platném znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v souladu s ustanovením § 78
odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., zákona o přestupcích a řízeních o nich (dále jen zákon
č. 250/2016 Sb.) rozhodla zahájit s provozovatelem Barrandov Televizní Studio a.s., IČ
41693311, sídlem Kříženeckého náměstí 322/5, Praha 5, PSČ 152 00 (dále „obviněný“),
řízení o přestupku z moci úřední pro možné porušení ustanovení § 47 odst. 1 písm. a) a
b) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit tím, že ve výkazových tabulkách
poskytnutých Radě (č.j. RRTV/4790/2018-vra doručeno dne 16. 1. 2018) a rovněž v
dodatečně poskytnutých tabulkách, jež tvoří přílohu podaného vysvětlení (č.j.
RRTV/9122/2018-vra doručeno dne 5. 4. 2018), nedostatečně identifikuje výrobce děl,
neboť je v těchto tabulkách společnost Media View, s. r. o. uváděna jako výrobce, ačkoliv
provozovatel tuto společnost ve svém podaném vysvětlení č.j. RRTV/9122/2018-vra
označil jednoznačně za distributora a nikoliv evropského nezávislého producenta.
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením (č.j. RRTV/9010/2018-vra) provozovatele
Magical roof s. r. o. k první části žádosti Rady o podání vysvětlení (č.j. RRTV/6830/2018loj) k údajům, jimiž provozovatel dokládá naplnění povinností dle § 42 – 44 zákona č.
231/2001 Sb. na programu JOJ Family v roce 2017, konkrétně k údaji, že evropská
nezávislá tvorba mladší 5 let, která byla v roce 2017 na programu JOJ Family zastoupena
2054 hodinami, činila 23 % z vysílacího času vyhrazeného pro vysílání evropských děl
vyrobených nezávislými výrobci, když 2054 hodin z 2294 hodin (celkový čas odvysílaných
evropských děl vyrobených nezávislými producenty) je 89,5 %.
- Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb.,
o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen
„zákon č. 231/2001 Sb.“), v platném znění, a na základě ustanovení § 137 odst. 1 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá provozovatele Magical roof s.r.o., IČ 04899784, sídlem
Pobřežní 297, 18600, Praha, o podání vysvětlení k údajům, jimiž dokládá naplnění
povinností dle §§ 42 – 44 zákona č. 231/2001 Sb. na programu JOJ Family v roce 2017.
Konkrétně Rada žádá, aby provozovatel v rámci podaného vysvětlení doplnil přehledové
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tabulky pořadů tak, aby bylo možné identifikovat u pořadů evropských nezávislých
producentů konkrétního výrobce a rovněž, aby u těch pořadů, které jsou vykázány jako
evropská nezávislá tvorba mladší 5 let, bylo možné identifikovat, kdy došlo k jejich
prvnímu zveřejnění. Rada stanovila lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení
této výzvy.
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením (č.j. RRTV/8986/2018-loj) provozovatele
Magical roof s.r.o., k údajům, jimiž dokládá naplnění povinností dle § 42 – 44 zákona č.
231/2001 Sb. na programu JOJ Cinema +1 v roce 2017 vykázanými souhrnnými daty
(jednotlivé údaje o počtu hodin odvysílaných evropských, evropských nezávislých a
soudobých evropských nezávislých děl, včetně identifikace dne a času odvysílání
každého vykázaného díla).
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením (č.j. č.j. RRTV/8987/2018-vra)
provozovatele DONEAL, s. r. o. k údajům, jimiž dokládá naplnění povinností dle § 42 –
44 zákona č. 231/2001 Sb. na programu JOJ Cinema v roce 2017, vykázanými
souhrnnými daty (jednotlivé údaje o počtu hodin odvysílaných evropských, evropských
nezávislých a soudobých evropských nezávislých děl včetně identifikace dne a času
odvysílání každého vykázaného díla).
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením (č.j. RRTV/9017/2018-vra) provozovatele
O2 TV s. r. o. k nesrovnalostem plynoucím z výkazu, jímž provozovatel konstatuje, že v
roce 2017 na programu O2TV FREE nebyla vysílána evropská díla.
- 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, sídlem Za Brumlovkou 266/2, 14000, Praha,
na porušení ustanovení § 47 odst. 1 písm. a) – c) zákona č. 231/2001 Sb., neboť nevede
řádnou evidenci vysílaných děl tak, jak předpokládá ust. § 47 zákona č. 231/2001 Sb.
Rada stanovila lhůtu k nápravě do 31. prosince 2018, a to tak, aby byla za kalendářní rok
2018 řádně naplněna povinnost provozovatele dle § 47 zákona č. 231/2001 Sb.
- 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, v
platném znění (dále jen "zákon č. 231/2001 Sb.") a v souladu s ustanovením § 62 zákona
č. 500/2004 Sb., správního řádu (dále jen "zákon č. 500/2004 Sb.") vydala toto
rozhodnutí: Rada ukládá provozovateli S&P Broadcasting a.s., 04117310, sídlem
Podkovářská 674/2, Praha 9, PSČ 190 00 pořádkovou pokutu podle ustanovení § 137
odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., a to ve výši 5 000 Kč, neboť provozovatel bezdůvodně
odepřel podat Radě vysvětlení (č.j. RRTV/6828/2018-loj doručené dne 6. 3. 2018) k
nesrovnalostem plynoucím z výkazu, jímž provozovatel dokládá naplnění povinností dle
§ 42 – 44 zákona č. 231/2001 Sb. na programu Mňau TV. Konkrétně k otázce, proč ve
výkazu neidentifikoval nezávislé producenty, jejichž pořady byly v roce 2017 nasazovány
do vysílání programu Mňau TV, když vykázal, že takovýchto pořadů bylo v daném roce
odvysíláno 12, 6 %. Pokuta je splatná ve lhůtě 30 dní ode dne nabytí právní moci tohoto
rozhodnutí na účet č. 3754-19223001/0710, vedený u České národní banky, variabilní
symbol 2018234.
- Rada nadále v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. žádá
provozovatele S&P Broadcasting a.s., 04117310, sídlem Podkovářská 674/2, Praha 9,
PSČ 190 00 o podání vysvětlení k nesrovnalostem plynoucím z výkazu, jímž provozovatel
dokládá naplnění povinností dle § 42 – 44 zákona č. 231/2001 Sb. na programu Mňau
TV. Konkrétně k otázce, proč ve výkazu neidentifikoval nezávislé producenty, jejichž
pořady byly v roce 2017 nasazovány do vysílání programu Mňau TV, když vykázal, že
takovýchto pořadů bylo v daném roce odvysíláno 12, 6 %. Rada stanovila lhůtu k podání
vysvětlení 30 dní ode dne doručení této opakované žádosti.
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele FTV Prima, spol. s r.o., IČ:
48115908, se sídlem Na Žertvách 24/132, 18000 Praha 8, z jakého důvodu zařadil do
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svého vysílání reportáž s názvem Začal vycházet nový měsíčník MY, která byla součástí
pořadu Zprávy FTV Prima, vysílaného 19. ledna 2018 od 18:55 hodin na programu Prima,
a která informovala o vzniku nového časopisu MY, přičemž bylo opakovaně zabíráno logo
časopisu a odkaz na jeho internetové stránky, a dále zda mezi oběma médii existuje
nějaké smluvní ujednání, ze kterého by vyplynulo zařazení této reportáže do vysílání.
- 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 spočívajícího v odvysílání reportáže s názvem
„Začal vycházet nový měsíčník MY“ v rámci pořadu Zprávy FTV Prima, dne 19. ledna
2018 od 18:55 hodin na programu Prima, že věc odkládá.
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele VIA PRESS s.r.o., IČ
24778362, se sídlem Chudenická 1059/30, Hostivař, 102 00 Praha 10, jakým způsobem
naplňuje ustanovení § 32 odst. 7 písm. a), b) a c) zákona č. 231/2001 Sb., ukládající
provozovatelům povinnost poskytnout divákům programu i-Vysočina snadný, přímý a
trvalý přístup k základním údajům o provozovateli televizního vysílání, jimiž jsou název
nebo jméno a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, a adresa sídla v případě právnické
osoby, dále k údajům, které umožňují rychlé, přímé a účinné navázání kontaktu s
provozovatelem televizního vysílání, zejména k poštovní adrese pro doručování,
telefonnímu číslu, popřípadě k adrese pro doručování elektronické pošty, a k informaci o
tom, že orgánem dohledu nad provozováním televizního vysílání je Rada.
- Rada se seznámila s rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 29. března 2018,
č.j. 9 As 32/2018, kterým byla zamítnuta kasační stížnost společnosti endala s.r.o., IČ
29006104, sídlem Na Příkopě 988/31, 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. 2014/628/RUD/end, č.j.
RUD/2389/2014, kterým jí Rada uložila pokutu ve výši 400 000 Kč za porušení ustanovení
§ 5d odst. 2 písm. d) zákona č. 40/1995 Sb., dle kterého se zakazuje, aby reklama na
potraviny uváděla v omyl přisuzováním potravině vlastností prevence, ošetřování, léčby
nebo vyléčení lidských onemocnění nebo takové vlastnosti naznačovala, a zároveň za
porušení ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 40/1995 Sb., respektive ustanovení §
5 odst. 1 písm. b) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, čehož se dopustila
tím, že zadala do vysílání reklamu „Trimun“, premiérově odvysílanou dne 20. prosince
2013 v čase 10:33:25 hodin na programu ŠLÁGR TV. V reklamě jsou uvedena tvrzení,
která deklarují léčebný, potažmo preventivní, účinek potraviny/doplňku stravy Trimun, a
to v příčinné souvislosti se zmínkou o negativním vlivu nepříznivého počasí na lidské
zdraví. Současně je uvedeno, že lze předejít ulehnutí do postele (v důsledku zhoršení
imunity), což je v běžné řeči chápáno jako označení stavu při onemocnění. Současně je
reklama 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 tři sta čtyřicet
korun, pokud si je objednáte právě teď, cena je pouhých dvě stě devadesát korun".
Takové tvrzení mohlo ve spotřebiteli vyvolat dojem, že tablety Trimun může
prostřednictvím uvedeného telefonního čísla získat za 290 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 Trimun tímto způsobem získat
za minimální cenu 410 Kč, což je cena o 70 Kč vyšší než cena, za kterou je možné
výrobek koupit v běžné obchodní síti. V reklamě byl tedy užit důležitý údaj sám o sobě
pravdivý, tj. že cena výrobku je 290 Kč, ovšem ve skutečnosti 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 70 Kč více,
než pokud by ho zakoupil v běžné obchodní síti. V rámci obchodního sdělení tak zcela
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záměrně absentovalo jakékoli upozornění, že deklarovaná cena 290 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 se seznámila s materiálem Michala Kaderky z roku 2018 Analýza stavu
mediálního vzdělávání na základních a středních školách.
AUDIOVIZUÁLNÍ MEDIÁLNÍ SLUŽBY NA VYŽÁDÁNÍ
- Rada vzala na vědomí zpětvzetí žádostí o zápis do Evidence poskytovatelů
audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání č. j. RRTV/8221/2018-vac a
RRTV/8219/2018-vac, poskytovatele AMC Networks Central Europe s.r.o., se sídlem
Praha 8, Karlín, Pobřežní 620/3, 186 00, IČ: 271 12 501.
- 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 Aerovod, umístěné na internetové adrese
www.aerovod.cz, AEROFILMS s.r.o., IČ: 27154271, se sídlem Jirečkova 1008/8, 170 00
Praha 7, 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 Alza Media, umístěné na internetové adrese
http://media.alza.cz, Alza.cz a.s., IČ: 27082440, se sídlem Jateční 1530/33, 170 00 Praha
7, 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 Internetová televize – audiovizuální mediální
služba, umístěné na internetové adrese www.bestorm.cz, Best Flare s.r.o., IČ: 06104363,
se sídlem Merhautova 428/2, 61300 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 JOY TV, umístěné na internetové adrese
www.joyonline.cz/joy-tv a audiovizuální mediální služby na vyžádání Elle TV, umístěné
na internetové adrese www.elle.cz/elle-tv, BURDA Praha, spol. s.r.o., IČ: 15273598, se
sídlem Přemyslovská 2845/43, 130 00 Praha 3, 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 VČTV, umístěné na internetové adrese
www.vctv.cz, Bydžov s.r.o., IČ: 25961071, se sídlem Třída B. Smetany 1192, 504 01
Nový Bydžov, 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 VIDEOPORTÁL, umístěné na internetové
adrese www.onetv.cz, Extra Online Media s.r.o., IČ: 24316920, se sídlem Švédská
1373/51, 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 Internetová televize FAČR, umístěné na
internetové adrese tv.fotbal.cz, Fotbalová asociace České republiky, IČ: 00406741, se
sídlem Diskařská 2431, 169 00 Praha 6, 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 TVkurzy.cz, umístěné na internetové adrese
www.tvkurzy.cz, 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 Zveřejňování reportáží na webové stránce,
umístěné na internetové adrese www.tvdrak.cz, KTV Galaxie, z.s., IČ: 03262073, se
sídlem K Zastávce 408, 503 41 Hradec Králové, 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 Televize BLIK umístěné na internetové adrese
www.bliktv.cz, 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 Zpravodajsko informační portál eostrov.cz,
umístěné na internetové adrese www.eostrov.cz, MB MEDIA PRODUCTION GROUP
s.r.o., IČ: 01770721, se sídlem Chudenická 1059/30, 102 00 Praha 10, 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 Přerovská internetová televize, umístěné na
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internetové adrese www.pitv.cz, PiTV – StarMedia s.r.o., IČ: 03930785, se sídlem
Č. Drahlovského 2346/13, 750 02 Přerov, 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 XTV, umístěné na internetové adrese
www.xtw.cz, PowerMind s.r.o., IČ: 05007780, se sídlem Lidická 291, 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 První boleslavská, umístěné na internetové
adrese www.prvniboleslavska.cz, První Boleslavská s.r.o., IČ: 24722651, se sídlem Pod
Loretou 883, 293 06 Kosmonosy, 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., umístěné na
internetové adrese www.rtvplus.cz, 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 Romea TV, umístěné na internetové adrese
www.romeatv.cz, ROMEA, o.p.s., IČ: 26613573, se sídlem Korunní 2206/127, 130 00
Praha 3, 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 pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „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 UPC
EXPRESS, umístěné na internetové adrese www.youtube.com/upcexpress, SAT plus,
s.r.o., IČ: 26058952, se sídlem Závišova 502/5, 140 00 Praha 4, 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 Českokrumlovská televize CKTV, umístěné na
internetové adrese www.cktv.cz, 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.
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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 – SPORTOVNÍ VIDEOSERVER,
umístěné na internetové adrese www.tvcom.cz, TVCOM s.r.o., IČ: 28998782, se sídlem
Pod Labuťkou 785/19, 180 00 Praha 8, 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.

V Praze dne 26. 4. 2018
Bc. Ivan Krejčí
předseda Rady pro rozhlasové
a televizní vysílání
kontakt: podatelna@rrtv.cz
274 813 830
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