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Tisková zpráva z 9. zasedání, konaného dne 3. 5. 2016  

 

 

 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") na svém 9. zasedání 
projednala 58 bodů programu. Vyhodnotila 19 stížností diváků a posluchačů, vydala 11 
upozornění na porušení zákona, rozhodla o zahájení třech správních řízení. Rada na 
svém 9. zasedání uložila dvě pokuty.  

Provozovateli FTV Prima, spol. s r.o. pokutu ve výši 200 000,- Kč, pro porušení 
ustanovení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., které stanovuje povinnost 
nezařazovat v době od 06:00 hodin do 22:00 hodin pořady a upoutávky, které by mohly 
ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých. Provozovatel se 
porušení zákonné povinnosti dopustil odvysíláním pořadu Grimm, epizody Krysař, dne 
11. března 2014 od 7:45 hodin na programu Prima COOL, který ohrozil psychický a 
mravní vývoj dětí a mladistvých, konkrétně tím, že uvedený pořad, který byl vysílán v 
úseku od 6:00 hodin do 22:00 hodin, kdy mohou být u obrazovky děti, obsahoval scény, 
kdy mrtvého učitele nalezne kolegyně (v čase 04:53-04:55 od začátku záznamu), scéna 
ohledávání místa činu (v čase 06:10-06:45 od začátku záznamu) a záběry zohaveného 
těla ve scéně z pitevny (v čase 14:38-15:43 od začátku záznamu). Předmětné scény 
obsahují záběry na brutálně zavražděného člověka, zobrazují znetvořené lidské 
pozůstatky. Rovněž detaily zohaveného těla na pitevně jsou ztvárněny naturalisticky s 
vysokou mírou drastičnosti a děsivosti. Dětský divák, který není schopen odlišovat fikci 
od reality a distancovat se od děje, může být zhlédnutým obsahem šokován. 
Následkem pro dětského diváka může být vyvolání psychického otřesu a traumatizace, 
či snížení citlivosti vůči násilí nebo povzbuzení vlastní agrese.  

Společnosti CET 21 spol. s r.o. pokutu ve výši 100 000,- Kč dle § 8a odst. 1 písm. o) a § 
8a odst. 5 písm. c) zákona č. 40/1995 Sb., neboť odvysíláním obchodního sdělení - 
reklamy „PokerStars.net“ dne 29. srpna 2015 v čase 17:23:04 hodin na programu 
NOVA a reklamy „PokerStars.net“ dne 22. srpna 2015 od 20:25:40 hodin na programu 
NOVA, porušila § 2 odst. 1 písm. f) zákona č. 40/1995 Sb., dle kterého se zakazuje 
reklama na loterie a jiné podobné hry, které nebyly povoleny nebo oznámeny podle 
zvláštního předpisu, kterým je zákon č. 202/1990, o loteriích a jiných podobných hrách; 
v souladu s ustanovením § 6b odst. 2 zákona č. 40/1995 Sb., upravujícím zodpovědnost 
šiřitele za šíření reklamy na loterie a jiné podobné hry, které nebyly povoleny nebo 
oznámeny podle zvláštního právního předpisu. V daném případě se jedná o šíření 
obchodních sdělení na služby PokerStars.net, které umožňují hraní karetních her typu 
Poker, přičemž uvedená služba není evidována Ministerstvem financí ČR. 

Rada udělila licenci společnosti ULTRAVOX , s.r.o. k provozování rozhlasového vysílání 
programu Rádio COLOR šířeného prostřednictvím vysílačů se souborem technických 
parametrů Český Krumlov 92,5 MHz / 50 W a licenci společnosti MTV NETWORKS 
s.r.o. k provozování televizního vysílání programu Paramount Channel šířeného 
prostřednictvím družice. 

Na 9. zasedání proběhlo veřejné slyšení v licenčním řízení o udělení licence k 
provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů, a to 
prostřednictvím souboru technických parametrů Ústí nad Labem Stříbrníky 99,3 MHz / 
100 W. 

Podrobnější informace naleznete v přepisech usnesení Rady: 
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ROZHLASOVÉ VYSÍLÁNÍ 

-  Rada na veřejném slyšení v licenčním řízení o udělení licence k provozování 
rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů se souborem technických 
parametrů Ústí nad Labem Stříbrníky 99,3 MHz / 100 W projednala se žadatelem 
otázky týkající se programové skladby navrhované účastníkem licenčního řízení. 

-  Rada udělila společnosti ULTRAVOX, s.r.o., IČ 497 02 785, se sídlem Rašínovo 
nábřeží 409/34, PSČ 120 00 Praha 2, podle § 18 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k 
provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů se souborem 
technických parametrů Český Krumlov 92,5 MHz / 50 W pro program Radio COLOR na 
dobu 8 let, nejdéle však do 10. října 2025. 

-  Rada v rámci své kompetence dané § 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: 27852474, se sídlem Stavební 992/1, PSČ 70800 Ostrava o změně skutečností 
uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu Rádio 
Dálnice (licence sp. zn.: 2014/257/zab, č.j.: STR/4209/2014), a to o změně územního 
rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve změně vysílacího 
stanoviště Hladké Životice 95,5 MHz / 50 W, toto rozhodnutí: Rada uděluje 
provozovateli Route Radio s.r.o., IČ: 27852474, se sídlem Stavební 992/1, PSČ 70800 
Ostrava souhlas ke změně skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování 
rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Rádio Dálnice (licence sp. zn.: 
2014/257/zab, č.j.: STR/4209/2014), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru 
technických parametrů spočívající ve změně vysílacího stanoviště Hladké Životice 95,5 
MHz / 50 W na vysílací stanoviště Hladké Životice 95,5 MHz / 50 W souřadnice WGS 
84: 17 58 29 / 49 42 17. 

-   Rada v souladu s § 5 písm. b), § 21 odst. 1, písm. d) a e) a § 21 odst. 3 zákona č. 
231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, v platném znění (dále 
jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), a ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, v platném znění (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“), vydala toto rozhodnutí: 
Rada uděluje provozovateli RADIO RELAX, s.r.o., IČ 48953873, se sídlem Cyrila Boudy 
8, PSČ 272 01 Kladno, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k 
provozování rozhlasového vysílání programu Radio Relax (licence č.j. Ru/21/00) podle 
§ 21 odst. 1, písm. d) a e) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně licenčních 
podmínek programu Radio Relax v části upravující zpravodajské relace a převodu 
obchodního podílu ve výši 10 % ze společníka Mgr. Jindřicha Karase na společníka 
Ivana Záboje a s tím související změně společenské smlouvy, neboť tyto požadované 
změny by nevedly k neudělení licence ve veřejném slyšení. Příloha obsahující aktuální 
znění licenčních podmínek tvoří nedílnou součást tohoto rozhodnutí.  

-  Rada vyhlásila licenční řízení k provozování rozhlasového vysílání šířeného 
prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Pelhřimov 92,2 MHz / 100 
W, souřadnice WGS 84: 15 12 33 / 49 25 46 se lhůtou pro doručení žádostí do 23. 
května 2016. 

-  Rada v rámci své kompetence dané § 5 písm. a) a f) § 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, společnost JS mediální služby, s.r.o., IČ: 24798541, se sídlem 
Otakarova 240/15, PSČ 140 00 Praha 4, na porušení § 21 odst. 1 písm. e) a § 21 odst. 
2 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že provedl změnu společenské 
smlouvy bez předchozího souhlasu Rady a dále tím, že Radě neoznámil změnu sídla 
společnosti ve lhůtě do 30 dnů ode dne zápisu této změny v obchodním rejstříku. Rada 
stanovila lhůtu k nápravě v délce 15 dnů ode dne doručení tohoto upozornění. 
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-  Rada se seznámila se stížností na vydání pořadu Pro a proti odvysílaného dne 
11.4.2016 na programu Český rozhlas Plus, dále se dvěma stížnostmi na vysílání části 
pořadu Ruda z Ostravy ze dne 21. 4. 2016 na programu FREKVENCE 1 a s 
posluchačskou stížností na převod obchodního podílu společnosti Gama media s.r.o.  

-  Rada se seznámila s analýzou úryvku pořadu Ruda z Ostravy odvysílaného dne 
21.4.2016 na programu FREKVENCE 1 a shledala, že v daném případě nedošlo k 
porušení zákona. 

-  Rada se seznámila analýzou vydání pořadu Pro a proti odvysílaného dne 11. 4. 2016 
na programu Český rozhlas Plus.  

-  Rada v rámci své působnosti dané § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona č. 
231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, v platném znění, 
upozorňuje provozovatele Ing. František Krpenský, IČ: 49127918, se sídlem Mokrá 336, 
664 04 Mokrá – Horákov, na porušení licenčních podmínek stanovených licencí 
udělenou rozhodnutím č.j. kuc/6623/09 sp.zn. 2009/626/FIA, ve znění pozdějších změn, 
kterého se dopustil tím, že na programu Radio „R“ nedodržel dané licenční podmínky v 
části týkající se podílu mluveného slova, který by měl být minimálně 10% v poměru k 
hudbě z celkového vysílacího času a nezařadil zpravodajství z jednotlivých devíti obcí 
mikroregionu Roketnice ani zprávy z dálničního úseku D1 v dosahu vysílače a 
informativní blok pro konkrétní obec, v rozsahu zhruba 5 minut. Rada stanovila lhůtu k 
nápravě 15 dní ode dne doručení upozornění  

-  Rada se seznámila s analýzami obchodních sdělení odvysílaných provozovateli AZ 
Media a.s. (program ROCK MAX; 89,6 MHz Zlín) dne 19. dubna 2016, EVROPA 2, 
spol. s r.o. (program EVROPA 2; 88,1 MHz Liberec) dne 19. dubna 2016, 4S 
PRODUCTION, a.s. (program EXPRES FM; 90,3 MHz Praha) dne 19. dubna 2016, AZ 
Rádio, s.r.o. (program Hitrádio Magic Brno; 99,0 MHz Brno) dne 19. dubna 2016 a 
FRANTIŠEK VOSTÁL s.r.o. (program Hitrádio Vysočina 94.3 FM; 94,3 MHz Jihlava) 
dne 19. dubna 2016. 

-  Rada se seznámila s rozsudkem Nejvyššího správního soudu sp. zn. 9 As 237/2015 – 
79 ze dne 14. dubna 2016, kterým byla zamítnuta kasační stížnosti Rady proti rozsudku 
Městského soudu v Praze ze dne 18. září 2015, sp. zn. 5 A 101/2015 – 68, kterým bylo 
zrušeno rozhodnutí Rady ze dne 24. března 2015, sp. zn. 2014/805/zab, č. j. 
RRTV/1730/2015-STR. 

 

TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ 

-  Rada udělila společnosti MTV NETWORKS s.r.o., IČ: 289 70 438, se sídlem Praha 4, 
Na strži 65/1702, PSČ 140 62, dle § 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci k provozování 
televizního vysílání šířeného prostřednictvím družice na 12 let; název (označení) 
programu: Paramount Channel; základní programová specifikace: Filmový program 
zaměřený na americkou filmovou produkci a částečně americké seriály; výčet států, na 
jejichž území má být vysílání zcela nebo převážně směřováno: Rumunsko; hlavní jazyk 
vysílání: rumunština; časový rozsah vysílání: 24 hodin denně; dle žádosti, č.j.: 
RRTV/2919/2016-P a č.j.: RRTV/2922/2016-P ze dne 13. dubna 2016.  

-  Rada informuje regulační orgán členských států Evropské unie, tj. Rumunska, na 
jehož území bude televizní vysílání zcela nebo převážně směřováno o udělení licence 
společnosti MTV NETWORKS s.r.o., IČ: 289 70 438, se sídlem Praha 4, Na strži 
65/1702, PSČ 140 62, k televiznímu vysílání programu Paramount Channel, šířeného 
prostřednictvím družice se základní programovou specifikací: Filmový program 
zaměřený na americkou filmovou produkci a částečně americké seriály.  

-  Rada udělila provozovateli, společnosti MTV NETWORKS s.r.o., IČ 289 70 438, se 
sídlem Praha 4, Na strži 65/1702, PSČ 140 62, souhlas se změnou skutečností 
uvedených v žádosti o licenci, sp. zn.: 2013/989/sve/MTV, č.j.: sve/315/2014, ze dne 21. 
ledna 2014, podle § 21 odst. 1 písm. d), zákona č. 231/2001 Sb., spočívající v zúžení 
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výčtů států, na jejichž území má být vysílání programu Paramount Channel, 
prostřednictvím družice zcela nebo převážně směřováno, s účinností od 1. června 2016, 
o státy Rumunsko a Moldavsko, v rozsahu žádosti ze dne 13. dubna 2016, č.j.: 
RRTV/2920/2016-P.  

-  Rada vzala na vědomí, že provozovateli SAT PLUS, s.r.o., IČ: 260 58 952 se sídlem: 
Praha 4, Závišova 5, PSČ: 140 00, zanikla dne 20. března 2016 podle § 24 písm. f) 
zákona č. 231/2001 Sb., licence k provozování televizního vysílání programu FUN 1 
šířeného prostřednictvím kabelových systémů a družice na základě licence č.j. 
Ru/125/04/1793 ze dne 27. července 2004 ve znění pozdějších změn, na základě 
žádosti ze dne 7. dubna 2016 č.j. RRTV2751/2016-P a 21. dubna 2016 č.j. 
RRTV/3063/2016-P; O této skutečnosti vydává Rada osvědčení dle § 154 a násl. 
zákona č. 500/2004 Sb. 

-  Rada vzala na vědomí, že provozovateli SAT PLUS, s.r.o., IČ: 260 58 952 se sídlem: 
Praha 4, Závišova 5, PSČ: 140 00, zanikla dne 20. března 2016 podle § 24 písm. f) 
zákona č. 231/2001 Sb., licence k provozování televizního vysílání programu UPC 
EXPRESS šířeného prostřednictvím kabelových systémů na základě licence č.j. 
Ru/95/04 ze dne 25. května 2004 ve znění pozdějších změn, na základě žádosti ze dne 
7. dubna 2016 č.j. RRTV2751/2016-P a 21. dubna 2016 č.j. RRTV/3063/2016-P; O této 
skutečnosti vydává Rada osvědčení dle § 154 a násl. zákona č. 500/2004 Sb. 

-  Rada vzala na vědomí, že provozovateli SAT PLUS, s.r.o., IČ: 260 58 952 se sídlem: 
Praha 4, Závišova 5, PSČ: 140 00, zanikla dne 20. března 2016 podle § 24 písm. f) 
zákona č. 231/2001 Sb., licence k provozování televizního vysílání programu HD Plus 
šířeného prostřednictvím kabelových systémů a družice, na základě licence sp. zn. 
2006/562/zem/SAT, č.j. zem/8872/06 ze dne 5. prosince 2006 ve znění pozdějších 
změn, na základě žádosti ze dne 7. dubna 2016 č.j. RRTV2751/2016-P a 21. dubna 
2016 č.j. RRTV/3063/2016-P; O této skutečnosti vydává Rada osvědčení dle § 154 a 
násl. zákona č. 500/2004 Sb. 

-  Rada udělila provozovateli AV-PARK s.r.o., IČ: 27086267 se sídlem: Archeologická 
2636/3, Praha 5, PSČ: 155 00 souhlas dle § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb. 
se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování televizního vysílání 
programu TV 13 šířeného prostřednictvím vysílačů v systému DVB-T, (sp. zn. 
2012/509/sve/AVP, č.j. sve/3632/2012 ze dne 16. října 2012), spočívající ve změně 
licenčních podmínek, resp. dalších programových podmínek, dle žádosti č.j. 
RRTV/3066/2016-P doručené dne 21. dubna 2016 a jejího upřesnění ze dne 29. dubna 
2016 č.j. RRTV/3372/2016-P. 

-  Rada se dle § 21 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., seznámila s oznámením 
provozovatele AMC Networks Central Europe s.r.o., IČ 271 12 501, se sídlem Praha 8, 
Karlín, Pobřežní 620/3, PSČ 186 00, spočívajícím ve změně statutárního orgánu - 
jednatelů společnosti, dle doloženého výpisu z obchodního rejstříku a oznámení ze dne 
11. dubna 2016, č.j.: RRTV/2813/2016-P.  

-  Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1 – 3 
zákona č. 231/2001 Sb., upozorňuje provozovatele televizního vysílání, společnost 
AMC Networks Central Europe s.r.o., IČ 271 12 501, se sídlem Praha 8, Karlín, 
Pobřežní 620/3, PSČ 186 00, na porušení ustanovení § 21 odst. 2 zákona č. 231/2001 
Sb., kterého se dopustil tím, že Radě neoznámil a nedoložil změnu ostatních 
skutečností uváděných v § 14 odst. 1 a 2, a to změnu v osobách statutárního orgánu – 
jednatelů společnosti v zákonné lhůtě, a stanovila mu lhůtu k nápravě do 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 ZAK TV s.r.o., IČ 648 35 669, se 
sídlem Plzeň, Prokopova 26, okres Plzeň-město, PSČ 30100, na porušení § 21 odst. 1, 
písm. e) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že provedl změnu ve 
společnosti (výše základního kapitálu a zakladatelské listiny), aniž by k takové změně 
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obdržel předchozí souhlas Rady. Rada stanovila lhůtu k nápravě 30 dnů ode dne 
doručení tohoto upozornění. 

-  Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., 
a na základě ustanovení § 137 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „zákon č. 
500/2004 Sb.“), žádá společnost ZAK TV s.r.o., IČ 648 35 669, se sídlem Plzeň, 
Prokopova 26, okres Plzeň-město, PSČ 30100, o podání vysvětlení ve věci možného 
vysílání programu Televize ZAK (zkratka „TV ZAK“) prostřednictvím zvláštních 
přenosových systémů bez oprávnění. Rada stanovila lhůtu k vyjádření do 15 dnů ode 
dne doručení výzvy.  

- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) na základě ustanovení § 5 
zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně 
dalších zákonů, v platném znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.) a podle ustanovení § 
76 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen zákon č. 
500/2004 Sb), vydala toto usnesení: Rada nevyhovuje žádosti provozovatele FTV 
Prima, spol. s r.o., IČ: 48115908, sídlem Praha 8 – Libeň, Na Žertvách 24/132, PSČ 
180 00 ze dne 2. května 2016 o prodloužení lhůty k vyjádření, neboť do správního spisu 
vedeného pod sp.zn. 2016/356/LOJ/FTV nebyly založeny žádné nové podklady se 
kterými by bylo třeba účastníka řízení seznámit. 

-  Rada v rámci správního řízení sp.zn.: 2014/356/LOJ/FTV provedla dokazování 
zhlédnutím audiovisuálního záznamu pořadu Grimm, epizody Krysař odvysílané dne 11. 
března 2014 od 7:45 hodin na programu Prima COOL. 

-  Rada v rámci své působnosti dané § 5 písm. f) a v souladu s § 60 odst. 3 písm. d) 
zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, v platném 
znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.) a § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., 
správního řádu, v platném znění (dálen jen zákon č. 500/2004 Sb.) vydala toto 
rozhodnutí: Rada ukládá podle § 60 odst. 3 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., o 
provozování rozhlasového a televizního vysílání, v platném znění, provozovateli FTV 
Prima, spol. s r.o., IČ: 48115908, sídlem Praha 8 – Libeň, Na Žertvách 24/132, PSČ 
180 00, pokutu ve výši 200 000,- Kč, pro porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. g) 
zákona č. 231/2001 Sb., které stanovuje povinnost nezařazovat v době od 06:00 hodin 
do 22:00 hodin pořady a upoutávky, které by mohly ohrozit fyzický, psychický nebo 
mravní vývoj dětí a mladistvých. Provozovatel se porušení zákonné povinnosti dopustil 
odvysíláním pořadu Grimm, epizody Krysař, dne 11. března 2014 od 7:45 hodin na 
programu Prima COOL, který ohrozil psychický a mravní vývoj dětí a mladistvých, 
konkrétně tím, že uvedený pořad, který byl vysílán v úseku od 6:00 hodin do 22:00 
hodin, kdy mohou být u obrazovky děti, obsahoval scény, kdy mrtvého učitele nalezne 
kolegyně (v čase 04:53-04:55 od začátku záznamu), scéna ohledávání místa činu (v 
čase 06:10-06:45 od začátku záznamu) a záběry zohaveného těla ve scéně z pitevny (v 
čase 14:38-15:43 od začátku záznamu). Předmětné scény obsahují záběry na brutálně 
zavražděného člověka, zobrazují znetvořené lidské pozůstatky. Rovněž detaily 
zohaveného těla na pitevně jsou ztvárněny naturalisticky s vysokou mírou drastičnosti a 
děsivosti. Dětský divák, který není schopen odlišovat fikci od reality a distancovat se od 
děje, může být zhlédnutým obsahem šokován. Následkem pro dětského diváka může 
být vyvolání psychického otřesu a traumatizace, či snížení citlivosti vůči násilí nebo 
povzbuzení vlastní agrese. Pokuta je splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne právní moci 
tohoto rozhodnutí na účet č. 3754- 19223001/0710, vedený u České národní banky, 
variabilní symbol 2014356. Účastníkovi řízení se ukládá povinnost nahradit náklady 
řízení paušální částkou 1 000,- Kč podle § 79 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., 
správního řádu, a § 6 odst. 1 vyhlášky č. 50/2005 Sb. na účet č. 3711-19223001/0710, 
vedený u České národní banky, variabilní symbol 2014356. Náhrada nákladů řízení je 
splatná do pěti pracovních dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí.  

-  Rada se seznámila s analýzou regionálního vysílání České televize v období od 4. 
února do 2. března 2016. 
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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 provozovatele ČESKÁ TELEVIZE, IČ 
00027383, sídlem Kavčí hory, Praha 4, PSČ 14070, o podání vysvětlení, na základě 
jakých smluvních ujednání či neformálních dohod byly odvysílány příspěvky informující 
o možnosti zakoupení běžkařské karty „Jeseníky Pass Line“, které byly součástí 
následujících pořadů: Události v regionech (Ostrava) ze dne 16. února 2016 od 18:00 
hodin na programu ČT1, Události v regionech plus (Ostrava) ze dne 16. února 2016 od 
12:20 hodin na programu ČT1 a Zajímavosti z regionů (Ostrava) ze dne 28. února 2016 
od 06:00 hodin na programu ČT1. Rada stanovila lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode 
dne doručení této výzvy.  

-  Rada pse seznámila s analýzou kontinuálního úseku vysílání programu ČT1 z 
časového úseku 1. dubna 2016, 16.00 hod., do 2. dubna 2016, 04.00 hod. 
provozovatele Česká televize. 

-  Rada v rámci své kompetence dané § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o 
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném 
znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá 
provozovatele vysílání Česká televize, IČ 00027383, sídlem Kavčí hory, Praha 4, PSČ 
140 70, o podání vysvětlení, z jakého důvodu bylo v pořadu 13. komnata Wabiho 
Daňka, odvysílaném dne 1. dubna 2016 od 21.30 hodin na programu ČT1, v průběhu 
komentování zpěvákova úspěšného boje s obezitou pod odborným vedením, konkrétně 
při vstupu Ing. Petra Havlíčka a Wabiho Daňka do místnosti, viditelné dominantní logo 
subjektu CPH, s. r. o., umístěné na stěně, a zda k prezentaci loga do příspěvku došlo 
za úplatu či obdobnou protihodnotu. Rada stanovila lhůtu k podání vysvětlení 30 dní 
ode dne doručení této výzvy. 

-  Rada se seznámila s analýzou kontinuálního úseku vysílání programu ČT2 z 
časového úseku 11. dubna 2016, 16.00 hod., do 12. dubna 2016, 04.00 hod. 
provozovatele Česká televize. 

-  Rada se seznámila s analýzou vysílání programu ČT sport provozovatele vysílání 
Česká televize v časovém úseku 29. března 2016, 16.00 hod., do 30. března 2016, 
04.00 hod. 

-  Rada v rámci své kompetence dané § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o 
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném 
znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá 
provozovatele vysílání Česká televize, IČ 00027383, sídlem Kavčí hory, Praha 4, PSČ 
140 70, o podání vysvětlení, z jakého důvodu nezařadil na začátek pořadu Buly - hokej 
živě odvysílaného dne 29. března 2016 od 17:30 hodin na programu ČT sport 
sponzorská oznámení Škoda Auto a deník Sport, ačkoliv je následně odvysílal v 
průběhu pořadu v rámci bloku sponzorských oznámení v čase 18:38:50-18:39:21. Rada 
stanovila lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.  

-  Rada v rámci své kompetence dané § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o 
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném 
znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá 
provozovatele vysílání Česká televize, IČ 00027383, sídlem Kavčí hory, Praha 4, PSČ 
140 70, o podání vysvětlení, z jakého důvodu nezařadil na začátek pořadu Studio fotbal 
odvysílaného dne 29. března 2016 od 20:27 hodin na programu ČT sport sponzorské 
oznámení Clavin, ačkoliv jej následně odvysílal v průběhu pořadu Studio fotbal v čase 
22:21:34-22:21:44 a po jeho skončení v čase 22:46:07-22:46:17. Rada stanovila lhůtu k 
podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.  
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-  Rada v rámci své kompetence dané § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o 
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném 
znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá 
provozovatele vysílání Česká televize, IČ 00027383, sídlem Kavčí hory, Praha 4, PSČ 
140 70, o podání vysvětlení, o jakou část vysílání se jednalo v případě audiovizuální 
sekvence vztahující se k vypsaným sázkovým kursům, statistikám sázení a názorům 
sázejících na výsledek hokejového utkání HC Sparta Praha - HC Škoda Plzeň, která 
byla odvysílána dne 29. března 2016 v 17:29 hodin na programu ČT sport, a dále k 
jakému pořadu se vázala sponzorská oznámení Bazoš.cz a Certina, jež sekvenci 
předcházela a dále sponzorské oznámení Česká spořitelna, které na sekvenci 
navazovalo. Rada stanovila lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této 
výzvy.  

-  Rada v rámci své kompetence dané § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o 
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném 
znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá 
provozovatele vysílání Česká televize, IČ 00027383, sídlem Kavčí hory, Praha 4, PSČ 
140 70, o podání vysvětlení, z jakého důvodu nebyl pořad Studio fotbal odvysílaný dne 
29. března 2016 od 20:27 hodin na programu ČT sport označen jako obsahující 
umístění produktu. Produkt DIGI TV byl třikrát zmíněn v souvislosti s vysíláním 
fotbalového zápasu FC Barcelona – Real Madrid CF, přičemž moderátor hovořil o blíže 
nespecifikované dohodě mezi DIGI TV a Českou televizí, na jejímž základě ČT sport 
odvysílá zápas ze záznamu. Rada stanovila lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne 
doručení této výzvy.  

-  Rada v rámci své kompetence dané § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o 
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném 
znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá 
provozovatele vysílání Česká televize, IČ 00027383, sídlem Kavčí hory, Praha 4, PSČ 
140 70, o podání vysvětlení, o jaký typ obchodního sdělení se jednalo v případě předělů 
s logem CardCasino.cz zařazených opakovaně do pořadu Česká pokerová tour 
odvysílaného dne 30. března 2016 od 01:30 hodin na programu ČT sport. Rada 
stanovila lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy. 

-  Rada se seznámila s analýzou kontinuálního úseku vysílání programu BARRANDOV 
PLUS z období 4. dubna 2016 16:00 hodin – 5. dubna 2016 04:00 hodin. 

-  Rada se seznámila s analýzou vysílání programu MŇAU TV provozovatele CE Media 
s.r.o. ze dne 12. dubna 2016, časového úseku 10.00 až 14.00 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 CE Media s.r.o., IČ 3286592, sídlem Klimentská 1746/52, 110 00 Praha, 
na porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. s) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se 
dopustil tím, že Radě neoznámil zahájení vysílání programu MŇAU TV. Rada stanovila 
lhůtu k nápravě 7 dnů od 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 CE Media s.r.o., IČ 3286592, sídlem Klimentská 1746/52, 110 00 Praha, 
na porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. n) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se 
dopustil tím, že dne 12. dubna 2016 v čase 10:00 až 11:41 neuvedl na programu MŇAU 
TV označení televizního programu (logo). Rada stanovila lhůtu k nápravě 7 dnů od 
doručení upozornění.  
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-  Rada v rámci své kompetence dané § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o 
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném 
znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá 
provozovatele vysílání CE Media s.r.o., IČ 3286592, sídlem Klimentská 1746/52, 110 00 
Praha, o podání vysvětlení, zda se v případě vysílání programu MŇAU TV ze dne 12. 
dubna 2016 jednalo již o jeho konečnou podobu a jakým způsobem tato podoba 
koresponduje s licenčními podmínkami. Rada stanovila lhůtu k podání vysvětlení 30 dnů 
ode dne doručení této výzvy.  

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své kompetence 
dané § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a 
televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 
231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele vysílání CE Media 
s.r.o., IČ 3286592, sídlem Klimentská 1746/52, 110 00 Praha, o podání vysvětlení, 
jakým způsobem plní povinnosti dané ustanovením § 32 odst. 7 zákona č. 231/2001 Sb. 
Rada stanovila lhůtu k podání vysvětlení 30 dnů ode dne doručení této výzvy.  

-  Rada se seznámila s analýzou programu Informační TV obce Kamýk nad Vltavou 
provozovatele Obec Kamýk nad Vltavou z období 14. – 15. března 2016. 

-  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 CoopTV, telekomunikační družstvo, IČ: 29045029, sídlem K nádraží 
19/3, 190 15 Praha 9 – Satalice, 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 Harmonie TV ze dne 14. března 2016 z časového úseku od 10.00 do 22.00 
hodin. Rada stanovila lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení tohoto upozornění. 

-  Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 
Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále 
jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, v souladu s ustanovením § 46 zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, rozhodla zahájit s provozovatelem CET 21 
spol. s.r.o., IČ 45800456, sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 1078/5, PSČ 152 00 
správní řízení z moci úřední pro možné porušení § 53a odst. 2 písm. c) zákona č. 
231/2001 Sb., neboť odvysíláním pořadu Ordinace v růžové zahradě 2 dne 6. dubna 
2016 od 15.35 hodin na programu NOVA a od 21:45 hodin na programu Telka a dne 7. 
dubna 2016 od 03:55 hodin na programu NOVA a od 12:20 hodin na programu Telka, 
který obsahoval umístění produktu, se mohl ve 41. minutě pořadu dopustit nepatřičného 
zdůrazňování umístěného produktu Gliss kur Million Gloss, a to zejména verbálními 
prostředky prostřednictvím informace o kvalitách výrobku (v průběhu dialogu zaznělo: 
„S keratinem, Jolanko, a to znamená, že mám po něm hřívu jako lev“), ale i prostředky 
obrazovými, jelikož v záběrech zobrazil balení produktu s cílem explicitně upozornit na 
produkt prostředky připomínajícími reklamní nabídku. 

-  Rada vysílání se seznámila se zprávou o kontrole televizního vysílání prostřednictvím 
screeningu za období únor 2016, která pokrývala úseky následujících programů v těchto 
dnech a těchto časech: HBO EUROPE, s.r.o./ HBO 20. února 2016 20:00 – 02:00; HBO 
EUROPE, s.r.o./ HBO 2 15. února 2016 14:00 – 20:00; HBO EUROPE, s.r.o./ HBO 
Comedy 21. února 2016 16:00 – 24:00, 22. února 2016 14:00 – 21:00; FTV Prima, spol. 
s r.o./ Prima ZOOM 15. února 2016 00:00 – 24:00, 17. února 2016 00:00 – 24:00; A&E 
Television Networks/ History Channel 22. února 2016 00:00 – 24:00, 25. února 2016 
00:00 - 24:00; CE Media s.r.o./ MŇAM TV 24. února 2016 00:00 – 15:00, 26. února 
2016 12:00 – 24:00; MTV NETWORKS s.r.o./ Prima Comedy Central 22. února 2016 
00:00 – 15:00, 28. února 2016 12:00 – 20:00; CET 21 spol.s r.o./ SMÍCHOV 27. února 
2016 00:00 - 4:00, 08:00 – 24:00. 
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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 CE Media s.r.o., IČ 03286592, sídlem Klimentská 1746/52, Nové Město, 
110 00 Praha 1, na porušení ustanovení § 53a odst. 3 zákona č. 231/2001, tedy 
povinnosti provozovatele pořady obsahující umístění produktu na začátku, na konci a v 
případě přerušení reklamou nebo teleshoppingovými šoty rovněž po tomto přerušení 
zřetelně označit jako pořady obsahující umístění produktu, kterého se dopustil tím, že 
pořad Život je fajn, vysílaný dne 24. února 2016 od 08:54 hodin na programu MŇAM 
TV, byl označen jako pořad obsahující umístění produktu pouze na svém začátku, 
přičemž po přerušeních a na konci pořadu tato informace absentovala. Rada stanovila 
provozovateli lhůtu k nápravě 7 dnů ode dne doručení tohoto upozornění. 

-  Rada se seznámila s výsledky systematického monitoringu hlasitosti obchodních 
sdělení na programu O ("Óčko") provozovatele Stanice O, a.s. a programu ŠLÁGR TV 
provozovatele ŠLÁGR TV, spol. s r.o. ze dne 9. dubna 2016, 21:00 - 22:00 hodin.  

-  Rada se seznámila s následujícími podáními k obsahu televizních programů 
doručenými v období od 11. do 25. dubna 2016 (celkem 16 podání): FTV Prima, spol. 
s.r.o. / Prima – Autosalon, 9. dubna 2016 od 8:50 hodin; CET 21 spol. s r. o. / Nova 
Cinema – Sloužit Sáře, 10. dubna 2016 od 14:25 hodin; FTV Prima, spol. s.r.o. / Prima 
– Prostřeno, cyklický pořad obecně a vydání z 11. dubna 2016 od 17:50 hodin; Různí 
provozovatelé a programy a TP Pohoda s.r.o. / RELAX – cyklicky vysílaný teleshopping 
Vědmy radí obecně a vydání na programu RELAX, 17. března 2016 od 12:15 hodin; 
Různí provozovatelé / Různé programy – vyvážené zpravodajství obecně; Barrandov 
Televizní Studio a.s. / Televize Barrandov – Naše zprávy, reportáže na téma Útulku pro 
opuštěné psy v Dobranově, 1., 2., 3. a 9. dubna 2016 vždy od 18:30 hodin; CET 21 
spol. s r. o. / NOVA – Zpátky do ringu, 15. dubna 2016 od 20:20 hodin; Česká televize / 
nespecifikovaný program – diskusní pořady na téma migrace obecně; FTV Prima, spol. 
s.r.o. / Prima – seriál V. I. P. vraždy obecně a díl 11, podtitul Na falešnou notu, 17. 
dubna 2016 od 20:15 hodin; ŠLÁGR TV, spol. s r.o. / ŠLÁGR TV – píseň Čechoslováci 
v pořadu Zlatá desítka, např. 9. dubna 2016 od 20:15 hodin; Československá filmová 
společnost, s.r.o. / kinoSvět – teleshopping IQ kvíz, 2. dubna 2016 od 0 hodin; Fio 
banka, a. s. (zadavatel obchodních sdělení) / Různé programy – reklamy na účty u Fio 
banky obecně; Barrandov Televizní Studio a.s. / KINO BARRANDOV – teleshopping 
Linky lásky, 13. dubna 2016 od 12:50 hodin; FTV Prima, spol. s.r.o. / Prima – vysílání 
obchodních sdělení v průběhu dne 13. dubna 2016, zejména v okolí dílů seriálu 
M.A.S.H. v úseku 7-10 hodin; Barrandov Televizní Studio, a.s. / Barrandov PLUS – 
teleshopping Linka lásky (v přehledu programu Rychlá hra), 2. ledna 2016 ve 23:42 
hodin; Synot ICT Services a.s. / www.synottip.cz a CZECH NEWS CENTER a.s. / 
tv.isport.blesk.cz – internetové online přenosy na internetu a reklama na ně na 
internetu. 

-  Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 
Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále 
jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, v souladu s ustanovením § 46 zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, rozhodla zahájit s provozovatelem FTV 
Prima, spol. s r.o., IČ 48115908, sídlem Na žertvách 132/24, Praha, PSČ 180 00, 
správní řízení z moci úřední pro možné porušení ustanovení § 53a odst. 2 písm. c) 
zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit odvysíláním pořadu Autosalon dne 9. 
dubna 2016 od 8:50 hodin na programu Prima, jenž byl označen jako obsahující 
umístění produktu a jehož součástí byla pasáž Jarní servis, jejímž prostřednictvím došlo 
k nepatřičnému zdůraznění služeb servisů Škoda. V rámci pasáže byl mnohonásobně 
prezentován nápis a logo „Škoda“, detailně byla prezentována struktura a cena služeb 
servisu odpovídající právě probíhající nabídce servisů Škoda. Navíc k nezaměnitelné 
identifikaci služeb pod značkou Škoda bylo záměrně přispíváno hrou se slovem 
"škoda", když redaktor v kontextu s akční nabídkou originálních dílů v servisech uvedl: 
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"Škoda o podobnou akci přijít!". Příspěvek kumuloval řadu persvazivních prostředků, 
jejichž cílem bylo propagovat služby servisu Škoda a přesvědčit diváka/spotřebitele o 
výhodnosti služeb servisů Škoda.  

-  Rada v rámci své kompetence dané § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o 
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném 
znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá 
provozovatele vysílání Barrandov Televizní Studio a.s., IČ 41693311, sídlem 
Kříženeckého náměstí 322/5, Praha, PSČ 152 00, o podání vysvětlení, jakou nápravu 
učinil na základě uloženého upozornění na porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. a) 
zákona č. 231/2001 Sb. (jedn. ident.: RRTV-4926646, č. j.: RRTV/550/2016-RUD, sp. 
zn.: 2016/136/RUD/Bar), kterého se dopustil tím, že dne 3. února 2016 od 12:59 hodin 
odvysílal na programu KINO BARRANDOV teleshoppingový blok s názvem „Linka 
lásky“, přičemž v sekci „Program“ internetových stránek umístěných na adrese 
http://www.barrandov.tv jej anoncoval pod názvem „Rychlá hra“, pročež lze na základě 
jeho dřívějšího vyjádření, že oznámení o vysílání teleshoppingového bloku s názvem 
„Rychlá hra“ činil vůči divákům v souladu s informací o názvu obdrženou od zadavatele 
teleshoppingu, předpokládat zařazení tohoto teleshoppingového bloku do vysílání bez 
vědomí provozovatele, neboť jeho odvysílání záviselo zcela na libovůli zadavatele, a 
provozovatel tedy v dané chvíli nevysílal program na vlastní odpovědnost. Rada žádá, 
aby provozovatel vysílání Barrandov Televizní Studio a.s. toto vysvětlil v kontextu 
skutečnosti, že na zmíněném místě na internetu anoncoval dne 24. dubna 2016 na 
programu KINO BARRANDOV od 12:55 hodin vysílání titulu „Rychlá hra“, zatímco 
reálně byl v této době vysílán teleshopping „Linka lásky“. Rada stanovila lhůtu k podání 
vysvětlení 14 dní ode dne doručení této výzvy. 

-  Rada v rámci své kompetence dané § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o 
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném 
znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá 
zadavatele, společnost TELEMEDIA INTERACTV PRODUCTION HOME LIMITED, se 
sídlem ARCH. MAKARIOS III, 195 NEOCLEOUS HOUSE P.C. 3030. LIMASSOL 
CYPRUS, o podání vysvětlení, jestli moderátor či moderátorka teleshoppingu „Linka 
lásky“, který je vysílán přímým přenosem na programu KINO BARRANDOV, má v 
průběhu přímého přenosu tohoto teleshoppingu informace o tom, jestli někdo z diváků, 
kteří zatelefonovali na inzerovanou linku 909 90 90 99 nebo 0900 700 969, čeká na 
spojení s moderátorem či moderátorkou do studia, nebo případně že nikdo nečeká na 
spojení do studia, nebo jestli tento druh informací nemá moderátor či moderátorka k 
dispozici, respektive jestli tyto informace měla či neměla k dispozici moderátorka 
teleshoppingu „Linka lásky“, který byl vysílán na programu KINO BARRANDOV dne 13. 
dubna 2016 od 12:50 hodin, a to zejména v posledních 15 minutách vysílání. Rada 
stanovila lhůtu k podání vysvětlení 14 dní ode dne doručení této výzvy. 

-  Rada v rámci své kompetence dané § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o 
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném 
znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá 
zadavatele, společnost TELEMEDIA INTERACTV PRODUCTION HOME LIMITED, se 
sídlem ARCH. MAKARIOS III, 195 NEOCLEOUS HOUSE P.C. 3030. LIMASSOL 
CYPRUS, o podání vysvětlení, z jakého důvodu zařadil do teleshoppingu „Linka lásky“, 
který byl vysílán přímým přenosem na programu KINO BARRANDOV dne 13. dubna 
2016 od 12:50 hodin, sdělení odkazující na internetovou stránku cz.ezo.tv, která plní 
účel zprostředkování placených ezoterických služeb, kteréžto sdělení není přímou 
nabídkou zboží nebo služeb, a je tedy reklamou ve smyslu zákona č. 231/2001 Sb., a 
aby vysvětlil, jestli o tomto zařazení odkazu na internetovou stránku cz.ezo.tv do 
příslušného teleshoppingu informoval provozovatele vysílání programu KINO 
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BARRANDOV, společnost Barrandov Televizní Studio a.s. Rada stanovila lhůtu k 
podání vysvětlení 14 dní ode dne doručení této výzvy. 

-  Rada v rámci své kompetence dané § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o 
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném 
znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá 
provozovatele vysílání Barrandov Televizní Studio a.s., IČ 41693311, sídlem 
Kříženeckého náměstí 322/5, Praha, PSČ 152 00, o podání vysvětlení, jestli byl od 
zadavatele, společnosti TELEMEDIA INTERACTV PRODUCTION HOME LIMITED, 
informován o tom, že zařadí do teleshoppingu „Linka lásky“, který byl vysílán přímým 
přenosem na programu KINO BARRANDOV dne 13. dubna 2016 od 12:50 hodin, 
sdělení odkazující na internetovou stránku cz.ezo.tv, která plní účel zprostředkování 
placených ezoterických služeb, kteréžto sdělení není přímou nabídkou zboží nebo 
služeb, a je tedy reklamou ve smyslu zákona č. 231/2001 Sb., a o podání vysvětlení, 
jaká opatření v souvislosti s vysíláním tohoto sdělení provedl ke splnění svých 
povinností podle § 49 odst. 1 písm. a) a § 50 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb. Rada 
stanovila lhůtu k podání vysvětlení 14 dní ode dne doručení této výzvy. 

-  Rada coby ústřední správní úřad v souladu s ustanovením § 5 písm. b) a § 21 odst. 1 
písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, v 
platném znění (dále jen "zákon č. 231/2001 Sb.") a ustanovením § 67 odst. 1 zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád (dále jen "zákon č. 500/2004 Sb.") vydala dne 3. května 2016 
toto rozhodnutí: Rada vydává provozovateli AMC Networks Central Europe s.r.o., IČ 
27112501, se sídlem Praha 8, Karlín, Pobřežní 620/3, PSČ 186 00, souhlas se změnou 
licenčních podmínek licence sp.zn. 2013/864/FIA/Che, č.j. FIA/4723/2013, ze dne 5. 
listopadu 2013, k provozování televizního programu C8 šířeného prostřednictvím 
družice, spočívající v úpravě znění Dalších programových podmínek, respektive 
Programové skladby, to dle žádosti provozovatele doručené Radě dne 11. dubna 2016, 
č.j. RRTV/2815/2016-P. 

-  Rada, jakožto ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané § 7 písm. a) 
zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 
Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění platných předpisů 
(dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“), dle § 8a odst. 1 písm. o) a § 8a odst. 5 písm. c) téhož 
zákona a dle § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění 
(dále jen zákon č. 500/2004 Sb.), rozhodla dne 3. května 2016 takto: Rada ukládá 
společnosti CET 21 spol. s r.o., IČ: 45800456, se sídlem Praha 5. Kříženeckého nám. 
1078/5, PSČ 15200, pokutu ve výši 100 000,- Kč dle § 8a odst. 1 písm. o) a § 8a odst. 5 
písm. c) zákona č. 40/1995 Sb., neboť odvysíláním obchodního sdělení - reklamy 
„PokerStars.net“ dne 29. srpna 2015 v čase 17:23:04 hodin na programu NOVA a 
reklamy „PokerStars.net“ dne 22. srpna 2015 od 20:25:40 hodin na programu NOVA, 
porušila § 2 odst. 1 písm. f) zákona č. 40/1995 Sb., dle kterého se zakazuje reklama na 
loterie a jiné podobné hry, které nebyly povoleny nebo oznámeny podle zvláštního 
předpisu, kterým je zákon č. 202/1990, o loteriích a jiných podobných hrách; v souladu s 
ustanovením § 6b odst. 2 zákona č. 40/1995 Sb., upravujícím zodpovědnost šiřitele za 
šíření reklamy na loterie a jiné podobné hry, které nebyly povoleny nebo oznámeny 
podle zvláštního právního předpisu. V daném případě se jedná o šíření obchodních 
sdělení na služby PokerStars.net, které umožňují hraní karetních her typu Poker, 
přičemž uvedená služba není evidována Ministerstvem financí ČR. V souladu s 
ustanovením § 79 odst. 5 správního řádu a § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb. uložila Rada 
účastníku řízení povinnost uhradit paušální částku nákladů správního řízení ve výši 1 
000,- Kč (slovy jedentisíckorun) na účet č. 3711-19223001/0710, variabilní symbol 
2015923. Náhrada nákladů je splatná do pěti pracovních dnů ode dne doručení tohoto 
rozhodnutí. Pokuta je splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí na 
účet 3754-19223001/0710, variabilní symbol 2015923. 
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-  Rada, jakožto ústřední správní úřad na základě ustanovení § 7 písm. a) zákona č. 
40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o 
provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění platných předpisů (dále jen 
„zákon č. 40/1995 Sb.“) a podle ustanovení § 66 odst. 2 a ustanovení § 76 zákona č. 
500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen zákon č. 500/2004 Sb.), vydala 
dne 3. května 2016 toto usnesení: Rada zastavuje správní řízení se zadavatelem 
obchodního sdělení, společností DanceSport Pro, s.r.o., se sídlem Brno - Brněnské 
Ivanovice, Tuřanská 72/13, PSČ 62000, IČO: 26225956, vedené pro možné porušení § 
5d odst. 3 zákona č. 40/1995 Sb., ke kterému mělo dojít zadáním obchodního sdělení - 
označení sponzora pořadu s motivem „Colafit“, vysílaného dne 25. března 2015 v čase 
21:27:42 na programu ČT sport, neboť v průběhu správního řízení došlo k nápravě 
vytýkaného stavu, čímž odpadl důvod pro vedení správního řízení. 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele SAK Studénka, 
příspěvková organizace, z jakého důvodu vysílal ve dnech 21. – 22. února 2016 na 
programu TV Odra programové bloky OKO a NOČNÍ PROUD bez informačního kraulu, 
a z jakého důvodu nevysílal v bloku NOČNÍ PROUD záběry z města, jak to v těchto 
blocích předpokládají programové podmínky licence sp. zn. 2011/157/zem/Měs. 

-  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 vysílání SAK Studénka, 
příspěvková organizace, IČ: 66183561, se sídlem Budovatelská 770, Studénka, PSČ: 
74213 na porušení licenčních podmínek, kterého se dopustil tím, že vysílal ve dnech 
21.–22. února 2016 na programu TV Odra programové bloky OKO a NOČNÍ PROUD 
bez informačního kraulu. Rada stanovila lhůtu k nápravě 30 dní ode dne doručení 
tohoto upozornění.  

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele vysílání SAK Studénka 
příspěvková organizace, z jakého důvodu vysílal ve dnech 21. – 22. února 2016 na 
programu TV Odra v programovém bloku MAGAZÍN pořad Zpravodajský týdeník s 
rozhovorem se starostou města Studénka, aniž by v pořadu poskytl prostor pro někoho 
jiného z místního politického spektra. 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele SAK Studénka 
příspěvková organizace, jakým způsobem rozlišuje ve svém vysílání mezi reklamou ve 
smyslu zákona a inzercí nereklamního charakteru, pokud ve videotextovém infobloku ve 
vysílání programu TV Odra ve dnech 21. - 22. února 2016, do kterého jsou sdělení 
zařazována za úplatu, řadil mezi různá informativní oznámení také sdělení reklamního 
obsahu propagující službu výuky angličtiny a služby autoservisu bez zřetelného 
oddělení od ostatních částí vysílání. 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele HBO Europe s.r.o., IČ 
61466786, sídlem Jankovcova 1037/49, Praha 7, PSČ 170 00, jakým způsobem 
naplňuje povinnost dle ustanovení § 32 odst. 7 písm. a), b), c) zákona č. 231/2001 Sb., 
které ukládá provozovateli povinnost umožnit divákům snadný, přímý a trvalý přístup k 
informaci o základních údajích o provozovateli, o údajích, které umožňují rychlé, přímé 
a účinné navázání kontaktu s provozovatelem a informaci o tom, že orgánem dohledu 
nad provozováním televizního vysílání je Rada pro rozhlasové a televizní vysílání. 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením společnosti Idelyn s.r.o. IČO: 02790904, 
sídlem: Třinec - Oldřichovice 44, PSČ 739 61 a Walmark a. s. IČO: 0536016, sídlem: 
Třinec - Oldřichovice 44, PSČ 739 61, ve věci stížnosti na obchodní sdělení Beliema 
Effect – tablety – odvysílané dne 19. 9. 2015 od 11:43:51 na programu Prima; Beliema 
Expert Intim Krém - odvysílané dne 31. 8. 2015 od 15:55:29 na programu Prima ZOOM 
a Beliema Expert Intim Gel - odvysílané dne 1. 8. 2015 od 21:24:47 na programu 
NOVA. 
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-  Rada se seznámila s vyjádřením provozovatele Československá filmová společnost, 
s.r.o., IČ 27168425, se sídlem Praha 1, Václavské nám. 831/21, PSČ 11360, ve věci 
upozornění na porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. n) zákona č. 231/2001 Sb., 
kterého se dopustil tím, že dne 18. 12. 2015 v časech 20:00:58, 21:22:00, 21:59:41 a 
23:34:40 odvysílal na svém programu CS Film obchodní sdělení – označení sponzora 
„Capatrex“, během něhož nebylo uvedeno logo televizního programu, čímž porušil 
povinnost uvádět označení televizního programu (logo) v televizním vysílání s výjimkou 
vysílání reklamy a teleshoppingu. 

-  Rada se seznámila s unesením Nejvyššího správního soudu č.j. 4 As 273/2015 – 33 
ze dne 31. března 2016 , kterým bylo přerušeno řízení o kasační stížnosti společnosti 
WALMARK, a. s, proti rozsudku Městského soudu v Praze č. j. 3 A 91/2015 ze dne 16. 
října 2015, kterým byla zamítnuta žaloba proti rozhodnutí Rady č. j. RRTV/2040/2015-
VAL. 

-  Rada se seznámila s přehledem vývoje evropského mediálního prostoru za první 
čtvrtletí kalendářního roku 2016. 

 

AUDIOVIZUÁLNÍ MEDIÁLNÍ SLUŽBY NA VYŽÁDÁNÍ 

-  Rada se seznámila se zprávou o kontrole audiovizuálních mediálních služeb na 
vyžádání prostřednictvím screeningu za období únor 2016, která pokrývala následující 
služby těchto poskytovatelů: Jan Popelka / Televize Blansko; Dita Kocmanová / 
Internetovka.cz; Regionální televize CZ s.r.o./ Převzaté regionální a lokální 
videozpravodajství; SAT Plus s.r.o. / UPC EXPRESS; UPC Česká republika, s.r.o. / 
videotéka My Prime.  

-  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 Regionální televize CZ s.r.o., IČ 24141372, sídlem 
Navrátilova 666/7, Praha 1 – Nové Město, PSČ 110 00, o podání vysvětlení, jakým 
způsobem plní povinnosti plynoucí z ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 132/2010 Sb., 
konkrétně jakým způsobem umožňuje uživatelům služby Převzaté regionální a lokální 
videozpravodajství, umístěné na internetové adrese www.regionalnitelevize.cz, přístup 
ke svému identifikačnímu číslu, a dále z jakého důvodu na internetových stránkách 
služby explicitně neuvádí, 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 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 UPC Česká republika, s.r.o., IČ 00562262, sídlem 
Závišova 502/5, Praha 4 – Nusle, PSČ 140 00, o podání vysvětlení, jakým způsobem 
plní povinnosti plynoucí z ustanovení § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 132/2010 Sb., tj. 
jakým způsobem umožňuje uživatelům služby videotéka My Prime, umístěné na 
internetové adrese https://www.horizon.tv/cs_cz/my-prime, přístup 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 vzala na vědomí ukončení poskytování audiovizuální mediální služby na 
vyžádání KLIK TV, umístěné na internetové adrese www.kliktv.cz, poskytovatele 
KLIKTV CZ s.r.o., IČ 29373247, sídlo náměstí T.G.Masaryka 2957/9a, Břeclav, PSČ 
690 02. 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením poskytovatele audiovizuální mediální 
služby Prácheňská televize s.r.o., IČ: 037 47 549, se sídlem Pod Hájovnou 365, 
Dražejov, 386 01 Strakonice, jakým způsobem plní povinnosti plynoucí z ustanovení § 6 
odst. 1 písm. c) zákona č. 132/2010 Sb., konkrétně, jakým způsobem umožňuje 
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uživatelům služby TV Prácheň, umístěné na internetové adrese www.tvprachen.cz, 
přístup k informaci o tom, že orgánem dohledu nad poskytováním audiovizuálních 
mediálních služeb na vyžádání je Rada. 

-  Rada provádí výmaz poskytovatele Oldřicha Jurečky (Internetová televize pro 
chovatele výstavních psů/www.tvdog.cz), IČ 61416711, se sídlem v Podivíně, 
Palackého 593/24, PSČ 691 45, z Evidence poskytovatelů audiovizuálních mediálních 
služeb na vyžádání.  

-  Rada provádí výmaz audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání Videorespekt.cz 
(www.respekt.cz) a Video IHNED.cz (www.ihned.cz) poskytovaných společností 
Economia, a.s., IČ: 28191226, Pernerova 673/47 186 00 Praha 8, z Evidence 
poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání.  

 

 

OSTATNÍ 

-  Rada se seznámila s návrhem novely zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a 
tabákových výrobcích. 

-  Rada se seznámila s žádostí společnosti Lagardere Active ČR, a.s. o zahrnutí 
dětských privátních projektů do konferenčních aktivit.  

-  Rada se seznámila s přehledem změn v rozhlasovém a televizním vysílání za první 
čtvrtletí roku 2016. 

-  Rada se seznámila s programem mezinárodní konference DIGIMEDIA 2016. 

 

 

 

 

 

 

V Praze dne 5. 5. 2016 

Bc. Ivan Krejčí 

předseda Rady pro rozhlasové 

a televizní vysílání 

kontakt: podatelna@rrtv.cz 

274 813 830 


