Tisková zpráva z 8. zasedání 2019, konaného dne 30. 4. 2019

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") na svém 8. zasedání
projednala 48 bodů programu. Vyhodnotila 32 stížností diváků a posluchačů, vydala
12 upozornění na porušení zákona, rozhodla o zahájení čtyř řízení o přestupku. Rada na
svém 8. zasedání uložila dvě pokuty. Provozovateli Barrandov Televizní Studio a.s.
pokutu ve výši 200 000,- Kč za spáchání přestupku dle ustanovení § 31 odst. 2 zákona
č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil odvysíláním pořadu Moje zprávy dne 20. listopadu
2018 od 20:05 hodin na programu Televize Barrandov, resp. části nazvané Ryba smrdí
od hlavy, která obsahovala tvrzení ohledně problematických zakázek, jež byla
předkládána jako fakta, přičemž zainteresované osoby a subjekty nedostaly prostor se k
těmto domnělým faktům vyjádřit a celý případ byl prezentován jednostranně bez zařazení
jakéhokoliv relevantního opozitního vyjádření. Pořad prezentoval jasný, předem
stanovený postoj a jako takový jej lze považovat za předpojatý a snažící se ovlivnit postoje
diváka ve prospěch záměrů tvůrců. Provozovatel tedy neposkytl objektivní a vyvážené
informace nezbytné pro svobodné vytváření názorů.
Provozovateli AIDEM & Vyšší odborná škola televizní Brno a.s. pokutu ve výši 10 000,- Kč
pro porušení licenčních podmínek programu Brno TV, šířeného prostřednictvím vysílačů
(licence č. j. FIA/3743/2014) a kabelových systémů a družic (licence č. j. sve/1519/08),
kterého se provozovatel dopustil tím, že ve vysílání programu Brno TV dne 19. září 2018
v časovém úseku 12.00 - 24.00 hodin nebyly dodržovány jednotlivé bloky vysílání tak, jak
je uvedeno v licenčních podmínkách, a to způsobem, kdy vysílání nebylo členěno do
Celostátních hodin a Regionálních hodin a nebyly zařazeny pořady, mající tyto bloky
tvořit, zejména zpravodajské vstupy, publicistika atd.
Na 8. zasedání proběhlo jedno veřejné slyšení o udělení licence k provozování
rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů se souborem technických
parametrů Mikulov 94,2 MHz / 50 W.
Podrobnější informace naleznete v přepisech usnesení Rady:

ROZHLASOVÉ VYSÍLÁNÍ
- Rada na veřejném slyšení v řízení o udělení licence k provozování rozhlasového
vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Mikulov
94,2 MHz / 50 W, souřadnice WGS84: 16 37 23 / 48 48 43 projednala se žadatelem
otázky týkající se jeho programové skladby.
- Rada se seznámila se stížností č. j. RRTV/4467/2019-vra, na údajně neobjektivní
informování o brexitu na programu Český rozhlas, která navazuje na stížnost č. j.
RRTV/4275/2019-vra na stejné téma i na stejném programu. Rada se seznámila se
stížností č. j. RRTV/4907/2019-vra, na údajnou neobjektivitu v epizodě pořadu Pro a proti
vysílaném na programu Český rozhlas Plus dne 27. 3. 2019 od 9:33 hod. Rada se
seznámila se stížností č. j. RRTV/4419/2019-vra, na odvysílání obsahu, který údajně
uráží jednu paní, dne 29. 3. 2019 v 8:10 na programu Hitrádio Černá hora.
- 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 v ukončení rozhlasového vysílání na
kmitočtu Ostrovačice 94,2 MHz / 50 W, toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli Route
Radio s.r.o., IČ: 27852414, se sídlem Stavební 992/1, 70800 Ostrava souhlas se změnou
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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 v
ukončení rozhlasového vysílání na kmitočtu Ostrovačice 94,2 MHz / 50 W, souřadnice
WGS 84:16 23 37 / 49 13 08.
- 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 MEDIA
BOHEMIA a.s., IČ: 26765586, se sídlem Koperníkova 794/6, 12000 Praha o změně
skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání
prostřednictvím vysílačů programu Rádio BLANÍK (licence č.j.: Ru/283/00), a to o změně
územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve změně
stanoviště kmitočtu Hradec Králové 103,4 MHz / 1 kW, toto rozhodnutí: Rada uděluje
provozovateli MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 26765586, se sídlem Koperníkova 794/6, 12000
Praha souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování
rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Rádio BLANÍK (licence č.j.:
Ru/283/00), spočívající ve změně souboru technických parametrů licence a územního
rozsahu vysílání, a to ve změně stanoviště na stanoviště Hradec Králové Hoděšovice
103,4 MHz / 1 kW, souřadnice WGS 84: 15 49 18 / 50 09 45.
- Rada v souladu s ustanovením § 5 písm. b) a § 21 odst. 1 písm. e) a § 21 odst. 6 zákona
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších
zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), a ustanovením § 67 a násl.
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“),
vydala toto rozhodnutí: Rada neuděluje provozovateli PS KŘÍDLA, s.r.o., IČ 25518674,
se sídlem Lidická 1879/48, PSČ 602 00 Brno, souhlas se změnou skutečností uvedených
v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání podle § 21 odst. 1 písm. e) a § 21
odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., spočívající v převodu obchodního podílu ve výši 50% ze
společníka Aleše Pohanky na společníka PhDr. Petra Dvořáka.
- Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1 - 3
zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně
dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), upozorňuje
provozovatele rozhlasového vysílání PS KŘÍDLA, s.r.o., IČ 25518674, se sídlem Lidická
1879/48, PSČ 602 00 Brno na porušení § 21 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se
dopustil tím, že Radě neoznámil změnu v osobách společníků provozovatele, spočívající
v přechodu obchodního podílu ve výši 50% ze společníka Josefa Kratochvíla na
PhDr. Petra Dvořáka, ve lhůtě 30 dnů ode dne zápisu této skutečnosti do obchodního
rejstříku. Rada provozovateli rozhlasového vysílání stanovila lhůtu k nápravě v délce
10 dnů ode dne doručení tohoto upozornění.
- Rada podle ustanovení § 154 správního řádu osvědčuje, že provozovateli Město Luže,
IČ: 00270440, náměstí Plk. Josefa Koukala 1, PSČ 538 54 Luže, podle ustanovení § 24
písm. f) zákona č. 231/2001 Sb. zanikla ke dni 1. dubna 2019, na základě oznámení
doručeném Radě dne 29. března 2019 (č.j. RRTV/4446/2019-vra), platnost licence k
provozování rozhlasového vysílání programu Rádio Luže prostřednictvím vysílačů se
souborem technických parametrů Luže 93,2 MHz / 0,1 kW, udělená rozhodnutím Rady
č.j. zab/4337/2013, sp. zn. 2012/797/zab/Měs ze dne 1.10.2013. Podle ustanovení § 24
písm. f) zákona č. 231/2001 Sb. zaniká platnost licence dnem, ke kterému provozovatel
vysílání s licencí požádal o ukončení vysílání.
- Rada podle ustanovení § 5 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), vydává toto rozhodnutí: Rada dle článku II
zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., zamítá žádost
provozovatele RadioPraha s.r.o., IČ: 29839875, se sídlem Raisova 1262, 250 82 Úvaly,
o udělení transformační licence k provozování rozhlasového vysílání programu Rádio
Dechovka (licence sp.zn. 2012/325/zab), šířeného v pásmu středních vln prostřednictvím
vysílačů.
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- Rada se seznámila s analýzou programu Fajn radio (soubor technických parametrů
Praha 97.2 MHz) provozovatele MEDIA BOHEMIA, a.s. z pondělí 18. 3. 2019 od 00:00
do 24:00 hodin a shledala, že vysílání bylo v souladu se zákonem o rozhlasovém a
televizním vysílání a v souladu s platnými licenčními podmínkami.
- Rada se seznámila s analýzami obchodních sdělení odvysílaných provozovateli
EVROPA 2, spol. s r.o. (program EVROPA 2; Ústí nad Labem 107,2 MHz) dne 17. dubna
2019, NONSTOP s.r.o. (program RÁDIO JIHLAVA; Jihlava-Hosov 101,1 MHz) dne
17. dubna 2019, MEDIA BOHEMIA a.s. (program HELAX; Ostrava 93,7 MHz) dne
17. dubna 2019, RADIO UNITED BROADCASTING s. r. o. (program KISS; Zlín 90,3
MHz) dne 17. dubna 2019, MEDIA BOHEMIA a.s. (program Hitrádio FM Crystal; Liberec
100,6 MHz) dne 17. dubna 2019, Rádio Pálava s.r.o. (program RÁDIO JIH; BrnoKohoutovice 105,1 MHz) dne 17. dubna 2019 a RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o.
(program Radio BEAT; Plzeň 107,3 MHz) dne 17. dubna 2019.

TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ
- Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) a f), § 59 odst. 1 - 3
zákona č. 231/2001 Sb. upozorňuje provozovatele regionálního zemského digitálního
televizního vysílání Brno TV, s.r.o., IČ: 06191941, se sídlem: Moravské náměstí 127/3,
Brno-město, 602 00, Brno, programu TV BRNO 1, šířeného prostřednictvím vysílačů, na
porušení zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dle § 60 odst. odst. 4 písm.
c) zákona č. 231/2001 Sb. provozuje televizní vysílání programu TV BRNO 1 šířené
prostřednictvím zvláštních přenosových systémů - internetu, aniž je k tomu oprávněn
podle tohoto zákona nebo podle zvláštního zákona. Rada stanovila provozovateli lhůtu k
nápravě 15 dnů ode dne doručení tohoto upozornění.
- Rada se seznámila s podáním provozovatele regionálního zemského digitálního
televizního vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů J.D.Production, s.r.o.,
IČ 25592939, se sídlem: Palackého náměstí 293, 686 01, Uherské Hradiště, doručeným
dne 29. března 2019, pod, č.j. RRTV/4447/2019 - vra ve věci upozornění na porušení
ustanovení § 21 odst. 1 písm. e) a § 21 odst. 7 zákona č. 231/2001 Sb., č.j.
RRTV/3716/2019-smu ze dne 12. března 2019.
- Rada zastavuje podle § 66 odst. 1, písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., řízení o žádosti
provozovatele regionálního zemského digitálního televizního vysílání šířeného
prostřednictvím vysílačů J.D.Production, s.r.o., IČ 25592939 se sídlem: Palackého
náměstí 293, 686 01, Uherské Hradiště ze dne 29. března 2019, č.j. RRTV/4447/2019vra, o souhlas dle ustanovení § 21 odst. 1 písm. e) a 21 odst. 7 zákona č. 231/2001 Sb.),
neboť byla podána žádost zjevně právně nepřípustná.
- Rada zahajuje s provozovatelem regionálního zemského digitálního televizního vysílání
šířeného prostřednictvím vysílačů J.D.Production, s.r.o., IČ 25592939 se sídlem:
Palackého náměstí 293, 686 01, Uherské Hradiště, podle § 78 odst. 1 zákona č. 250/2016
Sb. zákona o přestupcích a řízeních o nich, řízení z moci úřední o přestupku, spočívajícím
v porušení ustanovení § 21 odst. 1, písm. e) a § 21 odst. 7 zákona č. 231/2001 Sb.,
kterého se dopustil tím, že bez souhlasu Rady převedl obchodní podíl společníka Martina
Dudka ve výši 24 % s vkladem 24 000,- Kč na třetí osobu společníka Danu Kosíkovou a
tím nezachoval 66% podíl osobám, které byly společníky právnické osoby ke dni vydání
rozhodnutí o udělení licence po dobu 5 roků od udělení licence sp. zn. 2016/913/zem/J.D,
č.j. RRTV/3485/2016-zem ze dne 22. listopadu 2016.
- Rada konstatovala, že podle ustanovení § 30 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb.
dne 1. srpna 2017 zanikla registrace č.j. Rg/13/00 ze dne 11. ledna 2000, provozovateli
převzatého vysílání B.H.Centrum a.s., IČ: 256 28 771, se sídlem: V celnici 1028/10, Nové
Město, 110 00, Praha 1, v důsledku zániku právnické osoby B.H.Centrum a.s., IČ: 256 28
771.
- Rada konstatovala, že podle ustanovení § 30 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb.
dne 30. září 2018 zanikla registrace sp. zn. 2007/374/zem/COA, č.j. zem/7304/07 ze dne
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31. července 2007, provozovateli převzatého vysílání COMA s.r.o., IČ: 474 71 557, se
sídlem: Masarykova 8, Polička-Město, 572 01, Polička, v důsledku zániku právnické
osoby COMA s.r.o., IČ: 474 71 557.
- Rada konstatovala, že podle ustanovení § 30 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb.
podle ustanovení § 30 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. dne 31. července 2010
zanikla registrace sp. zn. 2006/991/zem/GIT, č.j. zem/9405/06 ze dne 19. prosince 2006,
provozovateli převzatého vysílání GITAL, s.r.o., IČ: 274 27 251, se sídlem:
Praha 8 - Karlín, Sokolovská 651/136a, PSČ 186 00, v důsledku zániku právnické osoby
GITAL, s.r.o., IČ: 274 27 251.
- Rada konstatovala, že podle ustanovení § 30 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb.
dne 17. července 2018 zanikla registrace sp. zn. 2012/897/FIA/Top, č.j. FIA/4510/2012
ze dne 18. prosince 2012, provozovateli převzatého vysílání Topfun Media a.s., IČ:
286 36 589, se sídlem: Praha 10 - Michle, Bohdalecká 1483, PSČ 101 00, v důsledku
zániku právnické osoby Topfun Media a.s., IČ: 286 36 589.
- Rada se dle ustanovení § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. seznámila s oznámením
provozovatele převzatého vysílání šířeného prostřednictvím družice DIGI CZ s.r.o., IČ:
04668529, se sídlem: Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00, Praha 1 o změně
ostatních skutečností uvedených v přihlášce k registraci sp. zn. 2016/618/SMU/DIG, č.j.
RRTV/2203/2016-SMU ze dne 19. července 2016, spočívající: a) v rozšíření programové
nabídky o: české televizní programy: CINEMAX, CINEMAX 2, CS mini, CS Film, HOROR
FILM, JOJ Cinema HD, JOJ Family, Prima Comedy Central, Prima KRIMI HD, Seznam.cz
TV; zahraniční televizní programy: Auto Motor Sport, Cartoon Network, CNN, DTX EMEA,
DocuBox, Epic Drama HD, Fightbox, Filmbox Extra HD, Filmbox Family a erotický
program Eroxxx s časovým rozsahem vysílání 24 hodin denně, který je vysílán v souladu
s ustanovením § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., tj. že vysílání je koncovému
uživateli dostupné na základě písemné smlouvy uzavřené s osobou starší 18 let a bude
k němu poskytnuto technické opatření, které této osobě umožňuje omezit přístup k
vysílání dětem a mladistvým; b) v zúžení programové nabídky o televizní programy Arena
Sport 2, FASHION TV (Czech & Slovak), Private TV, SuperOne, v rozsahu dle podání
doručeného dne 29. března 2019 pod č.j. RRTV/4479/2019-vra.
- Rada se dle ustanovení § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. seznámila s oznámením
provozovatele převzatého vysílání šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových
systémů DIGI CZ s.r.o., IČ: 04668529, se sídlem: Na Florenci 2116/15, Nové Město,
110 00, Praha 1 o změně ostatních skutečností uvedených v přihlášce k registraci sp. zn.
2016/548/SMU/DIG, č.j. RRTV/2204/2016-SMU ze dne 19. července 2016, spočívající:
a) v rozšíření programové nabídky o: české televizní programy: CINEMAX 2 HD,
CINEMAX HD, JOJ Family, Jihočeská televize („JTV“), PRAHA TV, Prima Comedy
Central, Prima KRIMI HD, Regionální televize TVS, Seznam.cz TV HD; zahraniční
televizní programy: VH1 Classic European, MTV Dance International, Auto Motor SPORT
HD, ECV, Cartoon Network, CNN Int, DTX EMEA HD, DocuBox HD, Epic Drama HD,
Fightbox HD, Fightbox Extra HD, Filmbox Family, MTV Live HD a erotický program Eroxxx
HD s časovým rozsahem vysílání 24 hodin denně, který je vysílán v souladu s
ustanovením § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., tj. že vysílání je koncovému
uživateli dostupné na základě písemné smlouvy uzavřené s osobou starší 18 let a bude
k němu poskytnuto technické opatření, které této osobě umožňuje omezit přístup k
vysílání dětem a mladistvým; b) v zúžení programové nabídky o televizní programy
FASHION TV (Czech & Slovak), Private TV, SuperOne, Sky News International, v
rozsahu dle podání doručeného dne 29. března 2019 pod č.j. RRTV/4479/2019-vra.
- Rada se dle ustanovení § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. seznámila s oznámením
provozovatele převzatého vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů
Kabelová televize Kadaň, a.s., IČ: 46709584, se sídlem: Kadaň, Kpt. Jaroše 1477, PSČ
432 01, o změně ostatních skutečností uvedených v přihlášce k registraci č.j. Rg/29/96
ze dne 18. června 1996, spočívající: v rozšíření programové nabídky o české televizní
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programy: rtm plus Liberecko a Nickelodeon, v rozsahu dle podání doručeného dne
18. dubna 2019 pod č.j. RRTV/5469/2019-vra.
- Rada se seznámila s oznámením provozovatele MTV NETWORKS s.r.o., IČ:
28970438, doručeným Radě dne 5. 4. 2019 pod č.j. RRTV/4869/2019-vra, spočívajícím
v zahájení převzatého vysílání šířeného prostřednictvím družice programů MTV Base,
MTV Classic, MTV Hits, Club MTV, MTV Music (ROI feed), MTV ROCKS, MTV OMG,
VH1, MTV Live HD dne 30. 3. 2019.
- Rada v rámci řízení o přestupku sp.zn. RRTV/2019/203/rud provedla důkaz zhlédnutím
záznamu pořadu Kauzy Jaromíra Soukupa odvysílaného dne 12. září 2018 od 21:25
hodin na programu Televize Barrandov.
- 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 DONEAL, s.r.o. řízení o přestupku z
moci úřední pro možné porušení § 32 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se
dopustil tím, že neposkytl Radě na její vyžádání záznam vysílání programu JOJ Cinema
ze dne 21. února 2019 z časového úseku 9.00-18.00 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
Magical roof s.r.o., IČ: 048 99 784, Pobřežní 297/14, Karlín, 186 00 Praha 8, na porušení
§ 32 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že neposkytl Radě
na její vyžádání záznam vysílání programu JOJ Cinema+1 ze dne 21. února 2019 v
časovém úseku 9.00-18.00 hodin. Rada stanovila lhůtu k nápravě, tedy k poskytnutí
původního záznamu 10 dní ode dne doručení tohoto upozornění, pokud provozovatel
původním záznamem již nedisponuje, může alternativně poskytnout záznam z 23. dubna
2019 z časového úseku od 9.00 do 18.00 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 O2
Family s.r.o., IČ: 24215554, sídlem Praha 4 - Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 140 00,
na porušení § 32 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že
neposkytl Radě na její vyžádání záznam vysílání programu O2 Info ze dnů 24. - 25. února
2019 v časovém úseku 00.00-24.00 hodin. Rada stanovila lhůtu k nápravě, tedy k
poskytnutí původního záznamu 10 dní ode dne doručení tohoto upozornění, pokud
provozovatel původním záznamem již nedisponuje, může alternativně poskytnout
záznam z 23. - 24. dubna 2019 z časového úseku od 0.00 do 24.00 hodin.
- Rada coby ústřední správní úřad v rámci své působnosti dané § 5 písm. f) zákona
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších
zákonů, v platném znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), dle § 60 odst. 2 písm. g) a
§ 60 odst. 7 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., v platném znění, v řízení o přestupku
vedeném podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
(dále jen „zákon o odpovědnosti za přestupky“), rozhodla dne 30. 4. 2019 takto: I. Rada
ukládá podle § 60 odst. 2 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb. provozovateli AIDEM & Vyšší
odborná škola televizní Brno a.s., IČ: 27695964, se sídlem Zengrova 2693/2, pokutu ve
výši 10 000,- Kč pro porušení licenčních podmínek programu Brno TV, šířeného
prostřednictvím vysílačů (licence č. j. FIA/3743/2014) a kabelových systémů a družic
(licence č. j. sve/1519/08), kterého se provozovatel dopustil tím, že ve vysílání programu
Brno TV dne 19. září 2018 v časovém úseku 12.00 - 24.00 hodin nebyly dodržovány
jednotlivé bloky vysílání tak, jak je uvedeno v licenčních podmínkách, a to způsobem, kdy
vysílání nebylo členěno do Celostátních hodin a Regionálních hodin a nebyly zařazeny
pořady, mající tyto bloky tvořit, zejména zpravodajské vstupy, publicistika atd. II. Pokuta
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je splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí na účet 375419223001/0710, variabilní symbol 20181009. III. V souladu s ustanovením § 95 odst. 1
zákona č. 250/2016, o odpovědnosti za přestupky, a § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb. uložila
Rada účastníku řízení povinnost uhradit paušální částku nákladů řízení ve výši 1 000,- Kč
na účet č. 3711- 19223001/0710, variabilní symbol 20181009, úhrada nákladů je splatná
do pěti pracovních dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí.
- Rada coby ústřední správní úřad v rámci své působnosti dané § 5 písm. a) a f) zákona
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších
zákonů a podle ustanovení § 86 odst. 1 písm. h) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti
za přestupky a řízení o nich, vydala dne 30. dubna 2019 toto usnesení: Rada zastavuje
s provozovatelem FTV Prima, spol. s r.o., IČ 48115908, sídlem Na žertvách 132/24,
Praha 8, PSČ 180 00, řízení o přestupku vedené pro porušení ustanovení § 31 odst. 3
zákona č. 231/2001 Sb., jehož se dopustil odvysíláním pořadu Česko hledá prezidenta
dne 23. ledna 2018 na programu Prima, neboť nebyla splněna podmínka předchozího
typově obdobného upozornění na porušení zákona dle ustanovení § 59 odst. 1 zákona
č. 231/2001 Sb.
- Rada coby ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm.
a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního
vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění,
upozorňuje provozovatele FTV Prima, spol. s r.o., IČ 48115908, sídlem Na žertvách
132/24, Praha 8, PSČ 180 00, na porušení ustanovení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001
Sb., jehož se dopustil odvysíláním pořadu Česko hledá prezidenta dne 23. 1. 2018 na
programu Prima. Diskutovaná témata (držení zbraní, zmírnění protikuřáckého zákona,
svoboda slova a její omezování a problém migrace) byla v úvodu příslušné části debaty
uvedena příspěvky zpravodajského charakteru, které obsahovaly nedoložená tvrzení,
jednostranná vyjádření mluvčích i hodnotící promluvy redaktorky. Vybraná témata byla
prezentována jednostrannou optikou a způsob jejich rámování více korespondoval se
známými postoji Miloše Zemana, v tomto smyslu mu tak pořad poskytoval výhodu.
Provozovatel se tak dopustil porušení zásad objektivního informování. Rada stanovila
lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení tohoto upozornění.
- Rada jakožto ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 5
písm. f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o
změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), dle ustanovení
§ 60 odst. 1 písm. b) a dle § 60 odst. 7 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., rozhodla v řízení
o přestupku vedeném podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a
řízení o nich, dne 30. dubna 2019 takto: Obviněná společnost, provozovatel televizního
vysílání, Barrandov Televizní Studio a.s., IČ 41693311, sídlem Kříženeckého nám. 322,
Praha 5, PSČ 152 00, se uznává vinnou ze spáchání přestupku dle ustanovení § 31 odst.
2 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustila odvysíláním pořadu Moje zprávy dne
20. listopadu 2018 od 20:05 hodin na programu Televize Barrandov, resp. části nazvané
Ryba smrdí od hlavy, která obsahovala tvrzení ohledně problematických zakázek, jež byla
předkládána jako fakta, přičemž zainteresované osoby a subjekty nedostaly prostor se k
těmto domnělým faktům vyjádřit a celý případ byl prezentován jednostranně bez zařazení
jakéhokoliv relevantního opozitního vyjádření. Pořad prezentoval jasný, předem
stanovený postoj a jako takový jej lze považovat za předpojatý a snažící se ovlivnit postoje
diváka ve prospěch záměrů tvůrců. Provozovatel tedy neposkytl objektivní a vyvážené
informace nezbytné pro svobodné vytváření názorů. Za přestupek se pachateli v souladu
s ustanovením § 60 odst. 1 písm. b), ustanovením § 60 odst. 7 písm. a) zákona
č. 231/2001 Sb. a ustanovením § 35 písm. b) a § 46 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb.,
ukládá pokuta ve výši 200 000,- Kč. Pokuta je splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne právní
moci tohoto rozhodnutí na účet 3754 - 19223001/0710, variabilní symbol 201903.
V souladu s ustanovením § 95 odst. 1 zákona č. 250/2016, o odpovědnosti za přestupky,
a § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb., ukládá Rada obviněnému povinnost uhradit paušální
částku nákladů řízení ve výši 1 000,- Kč. Úhrada nákladů řízení je splatná do pěti
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pracovních dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí na účet č. 3711 - 19223001/0710,
variabilní symbol 201903.
- Rada coby ústřední správní úřad v rámci své působnosti dané § 5 písm. a) a f) zákona
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších
zákonů a podle ustanovení § 86 odst. 1 písm. h) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti
za přestupky a řízení o nich, vydala dne 9. dubna 2019 toto usnesení: Rada zastavuje
řízení o přestupku s obviněným provozovatelem NOEL, s. r. o., IČO 48908991, sídlem
Na Pískách 3275/3, Hodonín, 695 01, vedené pro možné porušení ustanovení § 31 odst.
2 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že v rámci videotextové smyčky
programu Infokanál Milotice ze dnů 13. a 14. července 2018 odvysílal výzvu k podpisu
petice na podporu manželství stojící výslovně proti petici na podporu manželství osob
stejného pohlaví, neboť nedošlo k dostatečnému naplnění podmínek stanovených v
ustanovení § 59 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb.
- Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších
zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele
NOEL, s. r. o., IČO 48908991, sídlem Na Pískách 3275/3, Hodonín, 695 01, na porušení
§ 31 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že v rámci videotextové
smyčky programu Infokanál Milotice ze dnů 13. a 14. července 2018 odvysílal výzvu k
podpisu petice na podporu manželství stojící výslovně proti petici na podporu manželství
osob stejného pohlaví. Šlo o přímou výzvu k zapojení se do petice, která je součástí
dlouhodobé celospolečenské diskuze o právu osob stejného pohlaví na uzavírání
manželství. Prezentováno bylo jen jedno názorové stanovisko. Obviněný se tak dopustil
porušení povinnosti poskytovat objektivní a vyvážené informace nezbytné pro svobodné
vytváření názorů.
- Rada zastavuje řízení o přestupku vedené s obviněným provozovatelem Digital
Broadcasting s.r.o., IČ 26839407, sídlem Stavební 992/1, Ostrava, PSČ 70800 pro
možné porušení § 42 zákona č. 231/2001 Sb. tím, že na programu Rebel v roce 2018
neměl být vyhrazován nadpoloviční podíl celkového vysílacího času pro evropská díla,
neboť skutek, o němž se vede řízení se, nestal.
- 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
TUTY Broadcasting, a.s., IČ: 05883121, sídlem Werichova 1145/33, Hlubočepy, PSČ
152 00, na porušení ustanovení § 53 odst. 4 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil
odvysíláním obchodního sdělení s motivem „Fešák Píno“ dne 21. listopadu 2018 v čase
16:36:59 na programu TUTY, neboť oznámení o sponzorování pořadu (text „sponzor
pořadu“) bylo překryto logem televizního programu TUTY, čímž se výše zmíněný text stal
fakticky nečitelným, a provozovatel tak nesplnil povinnost každý zcela nebo zčásti
sponzorovaný pořad vždy na začátku a dále v průběhu nebo na konci zřetelně označit.
Rada stanovila lhůtu k nápravě 7 dnů od doručení upozornění.
- 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 Magical roof s.r.o., IČ 04899784,
sídlem Pobřežní 297, 18600, Praha, řízení o přestupku z moci úřední pro možné porušení
§ 47 odst. 1 písm. a), b), c) a d) zákona č. 231/2001 Sb., neboť provozovatel 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
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jejichž výroby neuplynulo více než 5 let, a údaje o počtu a délce odvysílaných českých
děl, a to vše za rok 2018 k televiznímu programu JOJ Family.
- 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 MWE Networks International s.r.o.,
IČ 07334800, sídlem Krakovská 1392, 110 00, Praha, řízení o přestupku z moci úřední
pro možné porušení § 47 odst. 1 písm. a), b), c) a d) zákona č. 231/2001 Sb., neboť
provozovatel 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 2018 k televiznímu programu
POWER TV.
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele TV Nova s.r.o., IČ 45800456,
sídlem Kříženeckého nám. 1078/5, Praha 5, PSČ 15200, k obsahu pořadu Televizní
noviny, resp. reportáže Nezapomeňte na revizi komína, odvysílaného dne 12. ledna 2019
od 19.30 hodin na programu NOVA, z jakých dat čerpali redaktoři, když ve vysílání uvedli,
že „lidé nemají revize komínů, a to i přesto, že jim za to hrozí vysoké pokuty až do výše
10 tisíc korun“, dále že „revize komína vyjde na pár stovek“ a že „povinnou revizi si musí
nechat majitel udělat od kominíka jednou ročně, kotel na tuhá paliva se doporučuje
kontrolovat třikrát za rok“.
- 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
Nezapomeňte na revizi komína, odvysílanou dne 12. ledna 2019 na programu NOVA v
rámci pořadu Televizní noviny, že věc odkládá.
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele Strakonická televize, s.r.o.,
IČ: 26076357, sídlem Mírová 831, Strakonice, PSČ 386 01, proč se v reportáži,
odvysílané dne 30. října 2018 v rámci Zpravodajství Strakonické televize ve smyčce ze
44. týdne 2018 na programu Strakonická televize (STTV), a pojednávající o okolnostech
stížnosti na průběh komunálních voleb ve Strakonicích, podané u Krajského soudu v
Českých Budějovicích, vyjadřuje k tématu pouze starosta města, a proč nebyl dán prostor
pro vyjádření také stěžovateli, který by mohl osvětlit, na základě jakých argumentů
zpochybnil průběh voleb.
- 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 pořadu
Zpravodajství Strakonické televize ve smyčce ze 44. týdne roku 2018 na programu
Strakonická televize (STTV), že věc odkládá.
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele Stanice O, a. s. (č.j.
RRTV/4095/2019-vra) k údajům, jimiž dokládá naplnění povinností dle §§ 42 - 44 zákona
č. 231/2001 Sb. na programu O („Óčko“) v roce 2018.
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele KATRO SERVIS, spol. s r.o.,
(č.j. RRTV/3787/2019-vra), z jakého důvodu se v záznamu vysílání programu Info-kanál
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Rokytnice nad Jizerou, dodaném Radě dne 31. 12. 2018, neobjevuje žádná obrazová
část zpravodajství, když dle podmínek licence má být obrazová část zpravodajství o
stopáži 10-15 minut zařazována do vysílání cca 4x za den.
- 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
KATRO SERVIS, spol. s r.o., IČ 15043355, sídlem Plynárenská 671, 280 02, Kolín, na
porušení licenčních podmínek, kterého se dopustil tím, že součástí vysílání programu
Info-kanál Rokytnice nad Jizerou ze dne 7. a 8. října 2018 není žádná obrazová část
zpravodajství, přestože dle podmínek licence má být obrazová část zpravodajství o
stopáži 10-15 minut zařazována do vysílání cca 4x za den. Rada stanovila lhůtu k nápravě
60 dní ode dne doručení tohoto upozornění.
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele KATRO SERVIS, spol. s r. o.
(č.j. RRTV/3791/2019-vra), z jakého důvodu Radě nezapůjčil záznam programu Infokanál Horní Branná ze dne 8. října 2018 z časového úseku 00:00 až 24:00 hod., ačkoliv
měl na žádost Rady poskytnout záznamy ze 7. a 8. října 2018 z časového úseku 00:00
až 24:00 hod.
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele KATRO SERVIS, spol. s r. o.
(č.j. RRTV/3789/2019-vra), z jakého důvodu je Radě zapůjčený záznam programu TKR
Seč - informační kanál města Seč označen datací 2. 7. 2018, ačkoliv provozovatel měl
poskytnout záznamy buď ze dnů 13.-14. července 2018 v časovém úseku od 00:00 do
24.00 hodin, tj. z období dvou dnů, nebo alternativně ze 7. a 8. října 2018 z časového
úseku 00:00 až 24:00 hodin.
- Rada se seznámila se stavem žádostí o podání vysvětlení č.j. RRTV/13398/2018-loj;
č.j. RRTV/17179/2018-loj a č.j. RRTV/20620/2018-loj.
- Rada se seznámila s reakcí provozovatele Jaroslava Heindla (č.j. RRTV/4912/2019vra) na upozornění (č.j. RRTV/1922/2019-loj) na porušení licenčních podmínek, kterého
se dopustil tím, že do vysílání programu TV FOCUS dne 10. 7. 2018 ve 20:00 hod
nezařadil premiéru zpravodajské relace, jak uvádějí licenční podmínky programu.
- Rada odmítla podnět k zahájení přezkumného řízení č. j. RRTV/4481/2019-vra, ve věci
usnesení Rady o odložení věci, vydaného dne 4. prosince 2018, v souvislosti s
odvysíláním reportáží Žárovky v rámci pořadu Černé ovce na programu ČT 1 dne 21. 9.
2017 od 17:40 hodin, resp. Energetická kancelář v rámci vydání téhož pořadu ze dne
10. 10. 2018 od 17:40 hodin, neboť podnět je zjevně právně nepřípustný.
- Rada se seznámila s následujícími podáními k obsahu televizních programů doručenými
v období od 29. března do 18. dubna 2019 (celkem 30 podání): AMC Networks Central
Europe s. r. o. / AMC CHANNEL CENTRAL AND EASTERN EUROPE (Česká republika)
- Nářez (Kick-Ass), 11. února 2019 od 20:30 hodin a 13. února. 2019 od 18:30 hodin;
AMC Networks Central Europe s. r. o. / FILM CAFE (Maďarsko) - Vad vágyak (Wild
Things), 4. března 2019 od 18:50 hodin; Česká televize / ČT1 - 168 hodin, téma Proces
Peroutka, 3. února 2019 od 21:15 hodin; Česká televize / ČT24 - Studio ČT24, příspěvek
na téma 70 let NATO, 4. dubna 2019 od 17:33 hodin; Česká televize / Různé programy vysílání pořadů s vulgarismy před 22. hodinou obecně, vulgarismy v pořadu Sbohem
děcáku, 10. dubna 2019 od 16:40 hodin na programu ČT2, vysílání reklam na alkohol v
denní době obecně; FTV Prima, spol. s r.o. / Prima COOL - Úplně debilní zprávy; AMC
Networks Central Europe s. r. o. / AMC CHANNEL CENTRAL AND EASTERN EUROPE
(Česká republika) - Monty Python: Život Briana, 3. března 2019 od 19:00 hodin; Petr
Horák / CMS TV - reportáž Svitavy - kauza Šapito 2019; CS filmová, s. r. o. / WAR svět
válek - Praha - květen 1945, 30. března 2019 od 7:50 hodin (repríza 18. dubna 2019 od
7:15 hodin); Česká televize / ČT sport - dramaturgie přenosů z domácích soutěží v hokeji;
TV Nova s. r. o. / NOVA - upoutávky na pořady se zápasy UFC ve Sportovních novinách
bez konkrétní specifikace vydání; FTV Prima, spol. s r.o. / Prima love - Máme rádi Česko,
31. března 2019 od 7:35 hodin, další pořady různých programů bez konkrétní specifikace
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a obecně užívání označení Česko, Čech a český a Morava, Moravan a moravský; Česká
televize / ČT1 - Máte slovo s M. Jílkovou, 28. března 2019 od 21:30 hodin; MTV
NETWORKS s. r. o. / Paramount Channel (Rumunsko) - Pain&Gain, 20. února 2019 od
23:30 hodin; Různá média včetně televize a rozhlasu / Různé programy - téma údajné
škodlivosti modrého světla ve veřejném osvětlení; Česká televize / ČT sport - dodržování
inzerovaných vysílacích časů relace Panorama; Česká televize / ČT24 - pořad Horizont
ČT24 obsahující příspěvek na téma Sílící antisemitismus ve Francii, 24. února 2019 od
21:05 hodin; Česká televize / ČT1 a další programy - téma exekutorské činnosti ve
vysílání obecně a pořad Černé ovce, reportáž Exekuce po insolvenci, 28. března 2019
od 17:40 hodin; Wörwag Pharma GmbH - organizační složka (zadavatel obchodního
sdělení) - televizní reklama Milgamma; FTV Prima, spol. s r.o. / Prima - nevhodná reklama
a programová upoutávka v přerušení filmu S tebou mě baví svět, 14. dubna 2019 kolem
17:30 hodin; Česká televize / ČT24 - vysílání o vykázání zástupce Tchajwanu z jednání
bez specifikace pořadu a doby vysílání; Televizní vysílání obecně - programové
upoutávky během dne na noční pořady nevhodné pro děti a mladistvé, a Prima COOL upoutávky na pořad American Horror Story bez specifikace konkrétního případu;
DONEAL, s. r. o. / JOJ Cinema - reklama na alkohol 4. dubna 2019 ve 20:14 hodin; Zonky
s. r. o. (zadavatel obchodního sdělení) - reklama Zonky; Nespecifikovaný program - Linka
lásky, fungování zákaznického servisu; Město Roudnice nad Labem / MIS - Jak na
zahrádku - JARO; Město Roudnice nad Labem / MIS - nedodržování licenčních
podmínek; Nekonkretizovaný televizní program - protelefonované peníze; HP TRONIC
Zlín, spol. s r. o. (zadavatel obchodního sdělení) - reklama Datart; Česká televize / ČT1 Události v regionech (Praha), téma Zastánci nového jezu na Labi se sešli na děčínském
zámku, 10. dubna 2019 od 18:00 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
AMC Networks Central Europe s.r.o., IČ 27112501, sídlem Pobřežní 620/3, Praha 8, PSČ
18600, na porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., neboť se odvysíláním
pořadu Nářez dne 13. února 2019 od 18:30 hodin na programu AMC CHANNEL
CENTRAL AND EASTERN EUROPE (Česká republika), dopustil porušení povinnosti
nezařazovat v době od 6:00 hodin do 22:00 hodin pořady a upoutávky, které by mohly
ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých, konkrétně tím, že
uvedený pořad, který byl odvysílán v čase, kdy mohou být u obrazovky děti, obsahoval
několik scén realisticky znázorňujících brutální násilí, zejména scénu popravy zbitého,
nehybného, bezbranného ležícího člověka výstřelem z pistole (v úseku 00:51:1000:51:40 hodin od začátku pořadu), či scénu s mučením bezmocných zajatců (v úseku
01:19:48-01:25:58 hodin od začátku pořadu), jejichž utrpení působilo věrohodně, a jejímiž
nedobrovolnými svědky byli prostřednictvím přímého přenosu učiněni další lidé, kteří
nemohli proti páchanému násilí zasáhnout. Páchání násilí bez možnosti obrany v těchto
scénách působilo výrazně tísnivě. Zhlédnutí pořadu tak mohlo u nezletilých osob vyvolat
psychický otřes a následné trvalejší stavy úzkosti, a tím ohrozit jejich psychický vývoj.
Rada stanovila lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení upozornění.
- Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších
zákonů (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), v platném znění, upozorňuje provozovatele
AMC Networks Central Europe s. r. o., IČ: 27112501, sídlem: Praha 8-Karlín, Pobřežní
620/3, PSČ 18600, na porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb.,
kterého se dopustil tím, že dne 4. března 2019 od 18:50 hodin, kdy mohli vysílání sledovat
i děti a mladiství, odvysílal na programu FILM CAFE (Maďarsko) film Vad vágyak (Wild
Things), neboť odvysílání tohoto filmu mohlo ohrozit fyzický, psychický a mravní vývoj
dětí a mladistvých tím, že film obsahoval realisticky zpracovanou scénu erotické schůzky
muže a dvou dospívajících dívek v motelu (19:55:31-20:00:15 h), při které byl kombinován
sex s pitím alkoholu, sex byl použit jako součást oslavy úspěšného dokonání trestného
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činu a jako záležitost záliby bez hlubšího vztahu. Sledování takovéhoto erotického
obsahu mohlo vést k předčasnému probuzení zájmu dětí a mladistvých o sexuální oblast.
Rada stanovila lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení upozornění.

AUDIOVIZUÁLNÍ MEDIÁLNÍ SLUŽBY NA VYŽÁDÁNÍ
- Rada se seznámila s analýzou audiovizuální mediální služby na vyžádání AHP video
umístěné na internetové adrese www.ahp.cz.
- Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 4 odst. 1 zákona č. 132/2010 Sb., o
audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně dalších zákonů (dále jen
zákon č. 132/2010 Sb.), v platném znění, a na základě § 137 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, žádá Miloslava Akrmana, IČ 110 25 247, se sídlem Husova 14, Hlinsko, PSČ
539 01, o podání vysvětlení, jakým způsobem plní povinnosti plynoucí z § 6 odst. 1 písm.
a, c) zákona č. 132/2010 Sb., konkrétně, jakým způsobem umožňuje příjemcům služby
AHP video, umístěné na internetové adrese www.ahp.cz, přístup k základním údajům o
poskytovateli audiovizuální mediální služby na vyžádání, jimiž jsou název nebo jméno a
identifikační číslo, bylo-li přiděleno, a dále k informaci o tom, že orgánem dohledu nad
poskytováním audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání je Rada. Rada stanovila
lhůtu k podání vysvětlení 20 dní ode dne doručení výzvy.
- Rada se seznámila s analýzou služby Ambientní média umístěné na internetové adrese
www.csa.cz.
- 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 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá poskytovatele audiovizuální
mediální služby na vyžádání Ambientní média, umístěné na internetové adrese
www.csa.cz, společnost České aerolinie a.s., IČ 45795908, se sídlem Evropská
846/176a, Praha, PSČ 160 00, o podání vysvětlení z jakého důvodu nebylo dosud
zahájeno poskytování audiovizuální obsahu prostřednictvím služby Ambientní média
vzhledem k tomu, že v žádosti o zápis do Evidence poskytovatelů audiovizuálních
mediálních služeb na vyžádání byl uveden termín 1. 11. 2018. Rada stanovila lhůtu k
podání vysvětlení 20 dní ode dne doručení této výzvy.
- Rada se seznámila s analýzou audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání
poskytovatelů, kteří Radě nepředložili zprávu o způsobu plnění povinnosti stanovené ust.
§ 7 odst. 1, 2 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na
vyžádání.
- Rada konstatovala, že internetové stránky umístěné na adrese www.joyonline.cz/joy-tv
poskytovatele BURDA Praha, spol. s r.o. / Burda International CZ s.r.o., IČ: 152 73 598,
se sídlem Přemyslovská 2845/43, Praha 3, PSČ 130 00, nejsou audiovizuální mediální
službou na vyžádání dle zákona č. 132/2010 Sb.
- Rada vzala na vědomí ukončení poskytování audiovizuální mediální služby na vyžádání
umístěné na internetové adrese www.bestorm.cz poskytovatele Best Flare s.r.o. IČ: 061
04 363, se sídlem Merhautova 428/2, Brno, PSČ 613 00.
- Rada se seznámila se zprávou o screeningu audiovizuálních mediálních služeb
QUICK7 a MALL TV za období leden 2019.
- 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 Internet Mall, a.s., se sídlem U garáží, č.o.1, č.p.1611,
Praha 7, 17000, CZ, o podání vysvětlení jakým způsobem naplňuje povinnost stanovenou
§ 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 132/2010 Sb., tj. jakým způsobem umožňuje příjemcům
služby MALL TV, umístěné na internetové adrese https://tv.mall.cz, snadný, přímý a trvalý
přístup k informaci o tom, že orgánem dohledu nad poskytováním audiovizuálních
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mediálních služeb na vyžádání je Rada. Rada stanovila lhůtu k podání vysvětlení 30 dní
ode dne doručení výzvy.

V Praze dne 3. 5. 2019
Bc. Ivan Krejčí
předseda Rady pro rozhlasové
a televizní vysílání
kontakt: podatelna@rrtv.cz
274 813 830
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