Tisková zpráva z 10. zasedání 2020, konaného dne 26. 5. 2020

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") na svém 10. zasedání
projednala 46 bodů programu. Vyhodnotila 49 stížností diváků a posluchačů, vydala pět
upozornění na porušení zákona. Podrobnější informace naleznete v přepisech usnesení
Rady:

ROZHLASOVÉ VYSÍLÁNÍ
- Rada podle ustanovení § 5 písm. b) a § 12 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a v souladu s ustanovením § 67 a násl. zákona
č. 500/2004 Sb. správního řádu, vydala toto rozhodnutí: Rada prodlužuje provozovateli
NONSTOP s.r.o., IČ: 49447530, se sídlem Marie Hübnerové 12, PSČ 62100 Brno, dobu
platnosti licence sp.zn. 2014/44/zab k vysílání programu Rádio Krokodýl prostřednictvím
vysílačů na kmitočtu Moravské Budějovice 107,9 MHz / 0,1 kW do 10. října 2025.
- Rada podle ustanovení § 5 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s
ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu, vydala toto rozhodnutí:
Rada prodlužuje provozovateli Active Radio a.s., IČ: 61058297, se sídlem Wenzigova
1872/4, Nové Město, 120 00 Praha 2, dobu platnosti licence sp.zn. 2014/879/bar k
digitálnímu rozhlasovému vysílání programu PIGY RÁDIO šířeného prostřednictvím
vysílačů o dobu 8 let, tedy do 18. února 2031.
- Rada podle ustanovení § 5 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s
ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu, vydala toto rozhodnutí:
Rada prodlužuje provozovateli FM Records s.r.o., IČ: 48365114, se sídlem Zikmunda
Wintra 1282/21, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň, dobu platnosti licence sp.zn.
2014/875/bar k digitálnímu rozhlasovému vysílání programu DAB Plus Top 40 šířeného
prostřednictvím vysílačů o dobu 8 let, tedy do 10. prosince 2030.
- Rada v souladu s ustanovením § 5 písm. b), § 21 odst. 1 písm. d) a § 21 odst. 3 zákona
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších
zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), a ustanovením § 67 a násl.
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“),
vydala toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli Rádio Pálava s.r.o., IČ: 262 30 780,
se sídlem Brněnská 3163/38, PSČ 695 01 Hodonín, souhlas se změnou skutečností
uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu Rádio Jih
(licence č.j. Ru/347/00 ze dne 14.11.2000) podle § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001
Sb., spočívající ve změně licenčních podmínek programu, neboť tato změna by nevedla
k neudělení licence na základě veřejného slyšení. Aktuální a platné znění licenčních
podmínek tvoří přílohu tohoto rozhodnutí.
- Rada udělila provozovateli Rádio Pálava s.r.o., IČ: 262 30 780, se sídlem Brněnská
3163/38, PSČ 695 01 Hodonín, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o
licenci k provozování rozhlasového vysílání programu RÁDIO JIH (licence č.j.
CUN/769/2011, sp. zn. 2008/1043/CUN/lnt ze dne 7.12.2010) podle § 21 odst. 1 písm.
d) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně licenčních podmínek programu,
konkrétně ve změně licenčních podmínek uvedených v části žádosti týkající se změny
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hudebního formátu a programového schématu, neboť tato změna by nevedla k neudělení
licence na základě veřejného slyšení.
- Rada neudělila provozovateli Rádio Pálava s.r.o., IČ: 262 30 780, se sídlem Brněnská
3163/38, PSČ 695 01 Hodonín, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o
licenci k provozování rozhlasového vysílání programu RÁDIO JIH (licence č.j.
CUN/769/2011, sp. zn. 2008/1043/CUN/lnt ze dne 7.12.2010) podle § 21 odst. 1 písm.
d) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně licenčních podmínek programu,
konkrétně ve změně licenčních podmínek uvedených v části žádosti týkající se změny
podílu mluveného slova a zpravodajství, neboť tato změna by vedla k neudělení licence
na základě veřejného slyšení.
- Rada v souladu s ustanovením § 5 písm. b), § 21 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném
znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), a ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004
Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“), vydala toto
rozhodnutí: Rada podle ustanovení § 21 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb. uděluje souhlas
s přeměnou společností RTV Cheb s. r. o., IČ: 182 33 651, PS KŘÍDLA, s.r.o.,
IČO: 255 18 674 a Gama media s.r.o., IČO: 250 28 499, formou fúze sloučením do
nástupnické společnosti MEDIA BOHEMIA a. s., IČ: 267 65 586.
- Rada se seznámila se žádostí (č.j. RRTV/7697/2020-vra) provozovatele Hamco, s.r.o.
a přijala závěry dle rozpravy.
- Rada se seznámila s analýzami obchodních sdělení odvysílaných provozovateli
MEDIA BOHEMIA a.s. (program Hitrádio Faktor; České Budějovice 104,3 MHz) dne
14. května 2020, RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o. (program COUNTRY RADIO;
Praha 89,5 MHz) dne 14. května 2020, Gama media s.r.o. (program Rock Radio; Ústí nad
Labem-Stříbrníky 90,2 MHz) dne 14. května 2020, HAMCO, s.r.o. (program RADIO
HANÁ; Olomouc 92,3 MHz) dne 14. května 2020, MEDIA BOHEMIA a.s. (program Rádio
BLANÍK; Pardubice 93,9 MHz) dne 14. května 2020 a NONSTOP s.r.o. (program RÁDIO
KROKODÝL; Brno 103,0 MHz) dne 14. května 2020.
- Rada
se
seznámila
s
oznámením
provozovatele
RADIO
UNITED
BROADCASTING s.r.o., IČ: 29131901, se sídlem Vinohradská 3217/167, Praha 10,
PSČ 100 00, doručeným Radě dne 12.05.2020, č.j.: RRTV/8088/2020-vra, spočívajícím
v zahájení vysílání programu RADIO 1 v průběhu měsíce dubna a května 2020, licence
Sp. zn. RRTV/2019/13/zab ze dne 17. 12. 2019, šířeného prostřednictvím vysílačů.
- Rada se seznámila s oznámením provozovatele RADIO PROGLAS s.r.o.,
IČ: 49435001, se sídlem Barvičova 85, Brno, PSČ 602 00, doručeným Radě dne 15. 05.
2020, č.j.: RRTV/8380/2020-vra spočívajícím v oznámení výluk a výpadků vysílání Radia
Proglas za měsíc duben 2020 dle přehledu v uvedeném oznámení.
- Rada se seznámila s informacemi Českého telekomunikačního úřadu o vydání
krátkodobých oprávnění k využívání rádiových kmitočtů rozhlasové služby na provoz VKV
vysílačů.
- Rada se seznámila se stížností č. j. RRTV/6769/2020-vra ohledně údajné neobjektivity
programu Český rozhlas Plus. Rada se seznámila se stížností č. j. RRTV/6738/2020-vra
ohledně údajně tendenčního a propagandistického vedení zpráv a komentářů na
programu ČRo Plus. Rada se seznámila s pokračováním stížnosti RRTV/6738/2020-vra
(RRTV/6949/2020-vra), které lze brát jako dodatek k ní. Rada se seznámila se stížností
č. j. RRTV/7039/2020-vra ohledně údajného porušení právních předpisů v reportáži o
Lázních Teplice odvysílané dne 9. dubna 2020 na Českém rozhlasu.
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TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ
- Rada udělila provozovateli KABEL OSTROV, s.r.o., IČ: 63508834 se sídlem: Ostrov,
Mírové nám. 733, PSČ 363 01, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o
licenci sp. zn. 2015/69/SMU/KAB, č.j. RRTV/855/2015-SMU ze dne 17. února 2015, podle
ustanovení § 21 odst. 1 písm. e) a § 21 odst. 7 zákona č. 231/2001 Sb., ze stávajícího
společníka město Ostrov na nového společníka společnost Systém NET Line s.r.o.,
IČ: 263 65 863, se sídlem: Sokolov, Rokycanova 1929, PSČ 356 01, dle žádosti doručené
dne 6. května 2020 pod č.j. RRTV/7803/2020-vra.
- Rada se seznámila s podáním provozovatele MTV NETWORKS s.r.o., IČ: 289 70 438,
se sídlem Perlová 371/5, Staré Město, 110 00 Praha 1, doručeným dne 12. května 2020,
pod č.j.: RRTV/8202/2020-vra, kterým se provozovatel odvolává proti usnesení Rady, č.j.:
RRTV/6362/2020-fia, ze dne 22. dubna 2020, spočívajícím v přerušení správního řízení
z důvodu výzvy k úhradě správního poplatku ve věci žádosti č.j.: RRTV/6191/2020-vra,
ze dne 17. dubna 2020, o změnu skutečností uvedených v žádosti o licenci, sp. zn.:
2014/454/SMU/MTV, č. j.: SMU/1678/2014, ze dne 13. května 2014, k provozování
televizního programu MTV Hits International, šířeného prostřednictvím družice, podle
ustanovení § 21 odst. 1, písm. d) zákona č. 231/2001 Sb.
- Rada ve věci podání provozovatele MTV NETWORKS s.r.o., IČ: 289 70 438, se sídlem
Perlová 371/5, Staré Město, 110 00 Praha 1, doručeným dne 12. května 2020, pod č.j.:
RRTV/8202/2020-vra, rozhodla dle ustanovení § 43 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004
Sb., že věc odkládá, neboť bylo učiněno podání, k jehož vyřízení není věcně příslušný
žádný správní orgán.
- Rada zastavuje s provozovatelem MTV NETWORKS s.r.o., IČ: 289 70 438, se sídlem
Perlová 371/5, Staré Město, 110 00 Praha 1, podle § 66, odst. 1 písm. d) zákona
č. 500/2004 Sb., správního řádu, řízení o žádosti č.j.: RRTV/6191/2020-vra, ze dne
17. dubna 2020, o souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci, sp. zn.:
2014/454/SMU/MTV, č. j.: SMU/1678/2014, ze dne 13. května 2014, podle § 21 odst. 1
písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající v rozšíření výčtu států, na jejichž území má
být vysílání programu MTV Hits International, šířeného prostřednictvím družice, zcela
nebo převážně směrováno, neboť žadatel ve stanovené lhůtě nezaplatil správní poplatek,
k jehož zaplacení byl v řízení povinen.
- Rada se seznámila s podáním provozovatele MTV NETWORKS s.r.o., IČ: 289 70 438,
se sídlem Perlová 371/5, Staré Město, 110 00 Praha 1, doručeným dne 12. května 2020,
pod č.j.: RRTV/8259/2020-fia, kterým se provozovatel odvolává proti usnesení Rady,
RRTV/6428/2020-fia, ze dne 22. dubna 2020, spočívajícím v přerušení správního řízení
z důvodu výzvy k úhradě správního poplatku a odstranění nedostatků žádosti ve věci
žádosti č.j.: RRTV/6192/2020-vra, ze dne 17. dubna 2020, o změnu skutečností
uvedených v žádosti o licenci, sp. zn.: 2016/923/SMU/MTV, č. j.: RRTV/3314/2016-SMU,
ze dne 8. listopadu 2016, k provozování televizního programu NICK TOONS, šířeného
prostřednictvím zvláštních přenosových systémů, podle ustanovení § 21 odst. 1, písm. d)
zákona č. 231/2001 Sb.
- Rada ve věci podání provozovatele MTV NETWORKS s.r.o., IČ: 289 70 438, se sídlem
Perlová 371/5, Staré Město, 110 00 Praha 1, doručeným dne 12. května 2020, pod č.j.:
RRTV/8259/2020-fia, rozhodla dle ustanovení § 43 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004
Sb., že věc odkládá, neboť bylo učiněno podání, k jehož vyřízení není věcně příslušný
žádný správní orgán.
- Rada zastavuje s provozovatelem MTV NETWORKS s.r.o., IČ: 289 70 438, se sídlem
Perlová 371/5, Staré Město, 110 00 Praha 1, podle § 66, odst. 1 písm. d) zákona
č. 500/2004 Sb., správního řádu, řízení o žádosti č.j.: RRTV/6192/2020-vra, ze dne
17. dubna 2020, o souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci, sp. zn.:
2016/923/SMU/MTV, č. j.: RRTV/3314/2016-SMU, ze dne 8. listopadu 2016, podle § 21
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odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající v rozšíření výčtu států, na jejichž
území má být vysílání programu NICK TOONS, šířeného prostřednictvím zvláštních
přenosových systémů, zcela nebo převážně směrováno, neboť žadatel ve stanovené
lhůtě nezaplatil správní poplatek, k jehož zaplacení byl v řízení povinen.
- Rada se seznámila s podáním provozovatele MTV NETWORKS s.r.o., IČ: 289 70 438,
se sídlem Perlová 371/5, Staré Město, 110 00 Praha 1, doručeným dne 12. května 2020,
pod č.j.: RRTV/8259/2020-fia, kterým se provozovatel odvolává proti usnesení Rady,
RRTV/6430/2020-fia, ze dne 22. dubna 2020, spočívajícím v přerušení správního řízení
z důvodu výzvy k úhradě správního poplatku ve věci žádosti č.j.: RRTV/6190/2020-vra,
ze dne 17. dubna 2020, o změnu skutečností uvedených v žádosti o licenci, sp. zn.:
RRTV/2019/49/fia, č. j.: RRTV/2867/2019-fia, ze dne 19. února 2019, k provozování
televizního programu MTV Music 24, šířeného prostřednictvím družice, podle ustanovení
§ 21 odst. 1, písm. d) zákona č. 231/2001 Sb.
- Rada ve věci podání provozovatele MTV NETWORKS s.r.o., IČ: 289 70 438, se sídlem
Perlová 371/5, Staré Město, 110 00 Praha 1, doručeným dne 12. května 2020, pod č.j.:
RRTV/8259/2020-fia, rozhodla dle ustanovení § 43 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004
Sb., že věc odkládá, neboť bylo učiněno podání, k jehož vyřízení není věcně příslušný
žádný správní orgán.
- Rada zastavuje s provozovatelem MTV NETWORKS s.r.o., IČ: 289 70 438, se sídlem
Perlová 371/5, Staré Město, 110 00 Praha 1, podle § 66, odst. 1 písm. d) zákona
č. 500/2004 Sb., správního řádu, řízení o žádosti č.j.: RRTV/6190/2020-vra, ze dne
17. dubna 2020, o souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci, sp. zn.:
RRTV/2019/49/fia, č. j.: RRTV/2867/2019-fia, ze dne 19. února 2019, podle § 21 odst. 1
písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající v rozšíření výčtu států, na jejichž území má
být vysílání programu MTV Music 24, šířeného prostřednictvím družice, zcela nebo
převážně směrováno, neboť žadatel ve stanovené lhůtě nezaplatil správní poplatek, k
jehož zaplacení byl v řízení povinen.
- Rada se seznámila s podáním provozovatele MTV NETWORKS s.r.o., IČ: 289 70 438,
se sídlem Perlová 371/5, Staré Město, 110 00 Praha 1, doručeným dne 12. května 2020,
pod č.j.: RRTV/8259/2020-fia, kterým se provozovatel odvolává proti usnesení Rady,
RRTV/6432/2020-fia, ze dne 22. dubna 2020, spočívajícím v přerušení správního řízení
z důvodu výzvy k úhradě správního poplatku ve věci žádosti č.j.: RRTV/6186/2020-vra,
ze dne 17. dubna 2020, o změnu skutečností uvedených v žádosti o licenci, sp. zn.:
2009/1038/sve/MTV, č. j.: sve/7050/09, ze dne 6. října 2009, k provozování televizního
programu Nickelodeon, šířeného prostřednictvím družice, podle ustanovení § 21 odst. 1,
písm. d) zákona č. 231/2001 Sb.
- Rada ve věci podání provozovatele MTV NETWORKS s.r.o., IČ: 289 70 438, se sídlem
Perlová 371/5, Staré Město, 110 00 Praha 1, doručeným dne 12. května 2020, pod č.j.:
RRTV/8259/2020-fia, rozhodla dle ustanovení § 43 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004
Sb., že věc odkládá, neboť bylo učiněno podání, k jehož vyřízení není věcně příslušný
žádný správní orgán.
- Rada zastavuje s provozovatelem MTV NETWORKS s.r.o., IČ: 289 70 438, se sídlem
Perlová 371/5, Staré Město, 110 00 Praha 1, podle § 66, odst. 1 písm. d) zákona
č. 500/2004 Sb., správního řádu, řízení o žádosti č.j.: RRTV/6186/2020-vra, ze dne
17. dubna 2020, o souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci, sp. zn.:
2009/1038/sve/MTV, č. j.: sve/7050/09, ze dne 6. října 2009, podle § 21 odst. 1 písm. d)
zákona č. 231/2001 Sb., spočívající v rozšíření výčtů států, na jejichž území má být
vysílání programu Nickelodeon, šířeného prostřednictvím družice, zcela nebo převážně
směrováno, neboť žadatel ve stanovené lhůtě nezaplatil správní poplatek, k jehož
zaplacení byl v řízení povinen.
- Rada seznámila s podáním doručeným dne 13. května 2020 pod č.j. RRTV/8200/2020vra od provozovatele MTV NETWORKS s.r.o., IČ: 28970438, se sídlem: Perlová 371,
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110 00 Praha, spočívajícím v odvolání provozovatele proti usnesení o přerušení řízení a
výzvě k úhradě správního poplatku ve výši 20 000,- Kč v řízení o udělení předchozího
souhlasu se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci
sp. zn.
2014/452/smu/MTV, č.j. SMU/1675/2014 ze dne 13. května 2014, ve znění pozdějších
změn, spočívající v rozšíření výčtů států, na jejichž území má být vysílání programu MTV
Rocks International, šířeného prostřednictvím družice zcela nebo převážně směrováno.
- Rada ve věci podání provozovatele MTV NETWORKS s.r.o., IČ: 289 70 438, se sídlem
Perlová 371/5, Staré Město, 110 00 Praha 1, doručeným dne 12. května 2020, pod č.j.:
RRTV/8200/2020-vra, rozhodla dle ustanovení § 43 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004
Sb., že věc odkládá, neboť bylo učiněno podání, k jehož vyřízení není věcně příslušný
žádný správní orgán.
- Rada podle ustanovení § 66 odst. 1, písm. d) zákona č. 500/2004 Sb. zastavuje správní
řízení vedené o žádosti provozovatele MTV NETWORKS s.r.o., IČ: 28970438, se sídlem:
Perlová 371, 110 00 Praha 1, o souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o
licenci, sp. zn. 2014/452/smu/MTV, č.j. SMU/1675/2014 ze dne 13. května 2014, ve znění
pozdějších změn, spočívající v rozšíření výčtů států, na jejichž území má být vysílání
programu MTV Rocks International, šířeného prostřednictvím družice zcela nebo
převážně směrováno, neboť žadatel ve stanovené lhůtě nezaplatil správní poplatek, k
jehož zaplacení byl v řízení povinen.
- Rada seznámila s podáním doručeným dne 13. května 2020 pod č.j. RRTV/8200/2020vra od provozovatele MTV NETWORKS s.r.o., IČ: 28970438, se sídlem: Perlová 371,
110 00 Praha, spočívajícím v odvolání provozovatele proti usnesení o přerušení řízení a
výzvě k úhradě správního poplatku ve výši 20 000,- Kč v řízení o udělení předchozího
souhlasu se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci
sp. zn.
2009/1034/zem/MTV, č.j. sve/7047/09 ze dne 6. října 2009, ve znění pozdějších změn,
spočívající v rozšíření výčtů států, na jejichž území má být vysílání programu VH 1 Classic
European, šířeného prostřednictvím družice zcela nebo převážně směrováno.
- Rada ve věci podání provozovatele MTV NETWORKS s.r.o., IČ: 289 70 438, se sídlem
Perlová 371/5, Staré Město, 110 00 Praha 1, doručeným dne 12. května 2020, pod č.j.:
RRTV/8200/2020-vra, rozhodla dle ustanovení § 43 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004
Sb., že věc odkládá, neboť bylo učiněno podání, k jehož vyřízení není věcně příslušný
žádný správní orgán.
- Rada podle ustanovení § 66 odst. 1, písm. d) zákona č. 500/2004 Sb. zastavuje správní
řízení vedené o žádosti provozovatele MTV NETWORKS s.r.o., IČ: 28970438, se sídlem:
Perlová 371, 110 00 Praha 1, o souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o
licenci, sp. zn. 2009/1034/zem/MTV, č.j. sve/7047/09 ze dne 6. října 2009, ve znění
pozdějších změn, spočívající v rozšíření výčtů států, na jejichž území má být vysílání
programu VH 1 Classic European, šířeného prostřednictvím družice zcela nebo převážně
směrováno, neboť žadatel ve stanovené lhůtě nezaplatil správní poplatek, k jehož
zaplacení byl v řízení povinen.
- Rada seznámila s podáním doručeným dne 13. května 2020 pod č.j. RRTV/8200/2020vra od provozovatele MTV NETWORKS s.r.o., IČ: 28970438, se sídlem: Perlová 371,
110 00 Praha, spočívajícím v odvolání provozovatele proti usnesení o přerušení řízení a
výzvě k úhradě správního poplatku ve výši 20 000,- Kč v řízení o udělení předchozího
souhlasu se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci
sp. zn.
2009/1037/sve/MTV, č.j. sve/7049/09 ze dne 6. října 2009, ve znění pozdějších změn,
spočívající v rozšíření výčtů států, na jejichž území má být vysílání programu VH 1
European, šířeného prostřednictvím družice zcela nebo převážně směrováno.
- Rada ve věci podání provozovatele MTV NETWORKS s.r.o., IČ: 289 70 438, se sídlem
Perlová 371/5, Staré Město, 110 00 Praha 1, doručeným dne 12. května 2020, pod č.j.:
RRTV/8200/2020-vra, rozhodla dle ustanovení § 43 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004
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Sb., že věc odkládá, neboť bylo učiněno podání, k jehož vyřízení není věcně příslušný
žádný správní orgán.
- Rada podle ustanovení § 66 odst. 1, písm. d) zákona č. 500/2004 Sb. zastavuje správní
řízení vedené o žádosti provozovatele MTV NETWORKS s.r.o., IČ: 28970438, se sídlem:
Perlová 371, 110 00 Praha 1, o souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o
licenci, sp. zn. 2009/1037/sve/MTV, č.j. sve/7049/09 ze dne 6. října 2009, ve znění
pozdějších změn, spočívající v rozšíření výčtů států, na jejichž území má být vysílání
programu VH 1 European, šířeného prostřednictvím družice zcela nebo převážně
směrováno, neboť žadatel ve stanovené lhůtě nezaplatil správní poplatek, k jehož
zaplacení byl v řízení povinen.
- Rada registruje provozovateli KABEL OSTROV, s.r.o., IČ: 63508834 se sídlem: Ostrov,
Mírové nám. 733, PSČ 363 01, podle § 29 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 231/2001 Sb.,
změnu registrace č.j. Rg/4/97 ze dne 19. srpna 1997, spočívající v převodu celého
obchodního podílu, tj. 100 % ze společníka město Ostrov na společnost Systém NET Line
s.r.o., IČ: 263 65 863 se sídlem Sokolov, Rokycanova 1929, PSČ 356 01, v rozsahu
podání doručeného dne 6. května 2020, pod č.j. RRTV/7803/2020-vra.
- Rada se dle § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., seznámila s oznámením
provozovatele CentroNet, a.s., IČ 261 65 473, se sídlem Křenická 2257/16, Strašnice,
100 00 Praha 10, o změně skutečností uvedených v přihlášce k registraci převzatého
vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů, registrace č.j. Rg/183/00 ze dne
21. listopadu 2000, a to: změnou statutárního orgánu - představenstva, sídla společnosti
a aktualizací programové nabídky spočívající v 1) vyřazení televizních programů z
programové nabídky: Doku klub, METEO TV, MusicBox, Public TV, TV 13, TV 3 CZ, TV
Kralupy, Z 1, Animax, BEBE TV, Bloomberg TV, Club, CNBC Europe, Discovery
Civilization, Discovery Travel&living, ESPN, Extreme sports channel, Fox Kids, Fox
Sports, Hallmark, Inter+, Jetix, JOJ TV, MCM, MTV 2, MTV Base, MusicMax, Musiq 1,
Muzzik, NASN, Onyx, Polsat TV, Reality TV, Romantica, Super Max, TCM, TV 4, TV
Markíza, TVN, VIVA, VIVA 2, VOX, Adult Channel, Private Blue, Private Gold, Private
Spice, XXX Xtreme, 3 SAT, ARD, BR 3, Canal 24 horas, DSF, Polonia 1, ProSieben, RAI
Uno, RTL, RTL 2, SAT 1, TV Polonia, TVP 1, TVP 2, TVP Polonia, vsemirnaja Siet; 2)
zařazení nových televizních programů a) českých - ČT :D, ČT art, ČT3, BARRANDOV
KRIMI, Barrandov NEWS, CNN Prima News, CS Horror, CS Mystery, Film Europe +, Film
Europe, Hobby TV, JOJ Cinema, JOJ Family, KINO BARRANDOV, Mňam TV, Mňau TV,
Nova 2, Nova Action, Nova Gold, Nova sport 1, Nova Sport 2, ÓČKO Black, Óčko Expres,
Óčko STAR, POLAR, PRAHA TV, Prima Comedy Central, Prima KRIMI, Prima love,
Prima MAX, Prima ZOOM, regionalnitelevize.cz, Seznam.cz TV, REBEL 2 SLUŠNEJ
KANÁL, ŠLÁGR TV, TV Brno 1, Regionální televize, UP NETWORK, V1; b) zahraničních
- Arena Sport 1 HD, Arena Sport 2 HD, Auto Motor und Sport, BabyTV, Body in Balance,
CBS Reality, Crime and Investigation, DocuBox HD, DTX (Discovery Turbo Xtr), Duck
TV, Euronews HD, Euronews RU, FashionBox HD, Fast and Fun BOX HD, FightBox HD,
FilmBox Arthouse, FilmBox Extra HD, FilmBox Family, Filmbox Plus, FilmBox Premium,
iConcerts, Markíza Int. HD, MTV Rocks, Nat Geo Wild HD, Nick jr., Retro Music TV,
Russia Today Doc HD, Russia today HD, Sky News, TuneBox, TV8, Viasat Nature, Dom
Kino, France 24, Karusel, Muzika Pervogo, NASA TV, Vremya; erotických s časovým
rozsahem 24 h denně: zahraniční: Brazzers TV Europe, Dorcel TV, Erox HD, Eroxxx HD,
Extasy a již zaregistrovaných: Playboy TV a českého program LEO TV, s časovým
rozsahem 24 h denně v souladu s ustanovením § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001
Sb., dostupných uživateli na základě písemné smlouvy uzavřené s osobou starší 18 let a
technického opatření (rodičovského zámku) zamezujícího přístup dětem a mladistvým; v
rozsahu dle oznámení doručeného dne 7. dubna 2020, č.j. RRTV/5308/2020-vra, ve
znění doplnění ze dne 7. května 2020, č.j. RRTV/7921/2020-vra.
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- Rada se seznámila s oznámením provozovatele televizního vysílání FTV Prima, spol.
s r.o., IČ: 48115908, doručeným Radě dne 29. dubna 2020 pod č.j. RRTV/7378/2020vra, spočívajícím v zahájení vysílání programu CNN Prima News dne 3. května 2020.
- Rada se seznámila s následujícími podáními k obsahu televizních programů
doručenými v období od 24. dubna do 18. května 2020 (celkem 46 podání): Česká televize
/ ČT1 - Černé ovce, reportáž Žárovky, 11. 3. 2020 od 17:40 hod.; Česká televize / ČT1 Reportéři ČT, reportáž Šlechtična z bulváru, 2. března 2020 od 22:00 hodin, a průběh
natáčení této reportáže, narušení regulérnosti volby členů Rady ČT; Česká televize / ČT1
- Události, reportáž Návštěvy v nemocnicích, 4. května 2020 od 19:00 hodin; CS filmová,
s.r.o. / CS History - seriál Království Jugoslávie ve druhé světové válce (1-18); Emporia
Style s.r.o. / KLENOT TV - teleshoppingová nabídka mobilního telefonu, 28. dubna 2020
od 14:42 hodin; Česká televize / ČT1 - Události, reportáž Koronavirus v zahraničí,
24. dubna 2020 od 19:00 hodin; TV Nova s. r. o. / NOVA - Ulice v karanténě, díl Láska s
překážkami, 21. dubna 2020 od 20:20 hodin; Česká televize / ČT1 a ČT24 - Události,
téma Kybernetické útoky na nemocnice, 18. dubna 2020 od 19:00 hodin; TV Nova s.r.o.
/ NOVA - Televizní noviny, tematický blok Covid-19 v Česku: soud zrušil omezení pohybu
a prodeje, 23. dubna 2020 od 19:30 hodin; Česká televize / ČT24 - vysílání na téma
rozsudku Městského soudu v Praze o opatřeních ministerstva zdravotnictví, 23. dubna
2020 v úseku 14:00-16:00 hodin; FTV Prima, spol. s r.o. / Prima COOL - Re-Play,
13. dubna 2020 od 15:10 hodin; TV Nova s. r. o. / NOVA - Televizní noviny, rozhovor s
Janem Hamáčkem, 24. dubna 2020 od 19:30 hodin; Česká televize / bez specifikace
programu - neinformování o protestech občanů a chování členů televizního štábu;
Mountfield a.s. (zadavatel obchodního sdělení) - reklama Mountfield, 6. dubna 2020 v
úseku 6:32:49-6:33:28 hodin na programu Barrandov KRIMI; Česká televize /
nespecifikovaný program - detailní informování o koronavirové pandemii ve zpravodajství;
Česká televize / ČT1 - cyklické pořady Reportéři ČT a 168 hodin obecně, reportáž
Vítězové a poražení v pořadu Reportéři ČT 27. dubna 2020 od 21:05 hodin; Česká
televize / ČT1 a ČT24 - nespecifikovaný obsah 8. dubna 2020 ve 12 hodin, 15. dubna
2020 ve 12 hodin a 22. dubna 2020 v 10 hodin; Česká televize a jiné televize/ různé
programy - různé výhrady k moderátorům, k České televizi obecně, k vyváženosti vysílání
ČT obecně, k vysílání reklamy Českou televizí, k vysílání reklamy v pořadech Policie v
akci a Prostřeno! (Prima), k vysílání reklamy obecně, k dohledu nad ČT; Česká televize /
ČT1 - pořad 168 hodin obecně a jeho reportáž Neslušná daň, 26. dubna 2020 od 21:35
hodin; Česká televize / ČT24 - Události, komentáře, způsob kladení otázek redaktorkou,
29. dubna 2020 od 22:00 hodin, a kladení otázek dalšími redaktory ČT bez konkretizace
případů; Česká televize / ČT24 - Otázky Václava Moravce, 2. část - Virus v nemocnicích,
29. března 2020 ve 13:05 hodin; Česká televize / ČT1 a ČT24 - Otázky Václava Moravce,
3. května 2020 ve 12:00 hodin; Česká televize / ČT24 - Sucho v Česku, 3. května 2020
od 20:05 hodin; Česká televize / ČT24 - 90 ČT24, pasáž se vstupem z Neplachova,
4. května 2020 od 20:05 hodin; Česká televize / ČT1 - Anatomie zrady (2/2), 3. května
2020 od 20:10 hodin; Česká televize / web ct24.ceskatelevize.cz - rozdílná formulace
textu o zákřovské tragédii v textech z různých dob; Česká televize / ČT24 - ukončení
přímého přenosu brífinku vlády ČR 7. května 2020 v 11:57 hodin; Česká televize / ČT1 Máte slovo s M. Jílkovou, téma Nepovinná školní docházka, 7. května 2020 od 21:30
hodin; TV Nova s.r.o. / Nova Action - seriál Myšlenky zločince; ŠLÁGR TV, spol. s r.o. /
ŠLÁGR TV - obchodní sdělení Bílý slon; Česká televize / nespecifikovaný program objektivita publicistických pořadů; AMC Networks Central Europe s. r. o. / Film Mania
(Maďarsko) - A préda (La proie / The Prey / Nebezpečná kořist), 28. března 2020 v úseku
15:40:21-17:35:14 hodin; MTV NETWORKS s.r.o. / Comedy Central (Rumunsko) programová upoutávka na pořad Comedy Club, 20. března 2020 v úseku mezi 14:00 a
23:00 hodin; Česká televize / ČT1 - 168 hodin, reportáže Agent v Praze a Kaťuša na
objednávku, 10. května 2020 od 21:45 hodin; Barrandov Televizní Studio a.s. / Televize
Barrandov - Aréna Jaromíra Soukupa, 13. května 2020 od 20:50 hodin.
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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 k obsahu tvrzení redaktorky „Jenže ani to podle paní Kateřiny nemocnice
nechce dovolit.“ v reportáži Návštěvy v nemocnicích, která byla součástí pořadu Události
vysílaného 4. května 2020 od 19:00 hodin na programu ČT1, vyjadřujícího, že v případě
uvedeném v reportáži neumožní nemocnice přítomnost matky u dítěte po operaci. Rada
žádá provozovatele vysílání, aby vysvětlil, na základě jakých zdrojů nebo faktů bylo
tvrzení redaktorky do reportáže zařazeno. Rada stanovila lhůtu k podání vysvětlení 30
dní ode dne doručení této výzvy.
- Rada jako orgán dozoru pro oblast regulace reklamy dle § 7 písm. a) zákona č. 40/1995
Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
č. 40/1995 Sb.“), vyzývá dle § 7a odst. 4 a 5 zákona č. 40/1995 Sb. provozovatele vysílání
Emporia Style s.r.o., IČ: 08122458, se sídlem: Palackého 70, 252 29 Dobřichovice, který
byl ve smyslu ustanovení § 1 odst. 7 zákona č. 40/1995 Sb. šiřitelem obchodního sdělení
/ teleshoppingu s přímou nabídkou mobilního telefonu Blaupunkt, odvysílaného dne
28. dubna 2020 od 14:42 hodin na programu KLENOT TV, ke sdělení osoby, která si u
něj šíření předmětného obchodního sdělení objednala, a ke sdělení zadavatele a
zpracovatele obchodního sdělení.
- 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 k obsahu reportáže Vítězové a poražení, která byla součástí pořadu Reportéři
ČT odvysílaného dne 27. dubna 2020 od 21:05 hodin na programu ČT1, a sice ke spojení
prvního tématu reportáže - tématu rozsudku MS v Praze, kterým zrušil některá
koronavirová opatření Ministerstva zdravotnictví - s druhým tématem - tématem
uzdravených a zemřelých v souvislosti s koronavirovou epidemií. Rada žádá
provozovatele vysílání, aby vysvětlil, na základě jakých věcných souvislostí uvedená
témata spojil do jedné reportáže. Rada stanovila lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne
doručení této výzvy.
- Rada vyzývá provozovatele AMC Networks Central Europe s.r.o., IČ 27112501, sídlem
Pobřežní 620/3, Praha, PSČ 186 00, jakožto provozovatele programu FILM CAFE,
směřovaného na území Maďarska, a vysílaného na základě rozhodnutí Rady ze dne
3. ledna 2012 o udělení licence k provozování televizního vysílání šířeného
prostřednictvím družice (č. j. FIA/76/2012, spis. zn. 2011/1052/FIA/Che) k dodržování
přísnějších pravidel obecného veřejného zájmu formulovaných právním řádem
Maďarska, konkrétně ve věci zařazování maďarských symbolů věkové klasifikace, k
čemuž nedošlo v souvislosti s odvysíláním pořadů Király! (Your Highness) dne 10. ledna
2020 od 15:45 hodin na programu FILM CAFE, A fonok (The Boss) dne 25. ledna 2020
od 13:00 hodin na programu FILM CAFE a Hippi túra (Wanderlust) dne 21. ledna 2020
od 21:00 hodin na programu FILM CAFE.
- Rada se seznámila s analýzou kontinuálního úseku vysílání programu Prima KRIMI
provozovatele FTV Prima, spol. s r.o. ze dne 6. května 2020, časového úseku 12:00 24:00 hodin.
- Rada se seznámila s analýzou kontinuálního úseku vysílání programu Nova Action
provozovatele TV Nova s. r.o. ze dne 24. dubna 2020, časového úseku 12.00 - 24.00
hodin.
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- Rada se seznámila s analýzou záznamu vysílání programu MTV Hungary
provozovatele MTV NETWORKS s.r.o. ze dne 28. 11. 2019 od 10:00 do 21:00 hod.
- 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 v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele MTV
NETWORKS s.r.o., IČ 28970438, se sídlem Na strži 1702/65, Praha 4, PSČ 140 00, o
podání vysvětlení k vysílání programu MTV Hungary dne 28. listopadu 2019, resp. k
pořadu Catfish: the tv show ve 21:00 hodin a informaci o následujícím pořadu, Ex On The
Beach od 22:00 hodin. Jelikož mělo vysílání dle informací od provozovatele skončit ve
21:00 hodin, Rada žádá o vysvětlení, jak dlouho ve skutečnosti vysílání programu trvalo.
Rada stanovila lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
- Rada se seznámila s odpovědí šiřitele obchodního sdělení Barrandov Televizní Studio
a. s., IČ 41693311, sídlem Kříženeckého nám. 322, Praha 5, PSČ 152 00, na žádost Rady
o sdělení osoby zadavatele a zpracovatele reklamy a údaje o osobě, která u něj objednala
šíření reklamy, respektive teleshoppingu Media Shop VibroSculpt odvysílaného dne
11. března 2020 od 9:35 hodin na programu Televize Barrandov.
- Rada jako orgán dozoru pro oblast regulace reklamy dle § 7 písm. a) zákona č. 40/1995
Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon
č. 40/1995 Sb.), a na základě § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá
zadavatele reklamy, respektive teleshoppingového bloku, společnost Mediashop GmbH,
sídlem Schwarzottstrasse 2a, Neunkirchen 2620, Rakousko, o podání vysvětlení k
obsahu teleshoppingu s nabídkou produktu Media Shop VibroSculpt odvysílaného dne
11. března 2020 od 9:35 hodin na programu Televize Barrandov, respektive vysvětlení k
prezentované časově omezené nabídce produktů, které lze získat k zakoupenému
výrobku VibroSculpt gratis (v teleshoppingu zazní tvrzení „Objednejte si hned teď a
dostanete VibroSculpt fitness a stravovací plán s množstvím praktických rad pro ještě
snadnější hubnutí, jehož hodnota je 250 Kč, ale také Vám ho dáváme zcela zdarma. A
stále platíte jen fantastickou minimální cenu firmy MediaShop 1499 korun. Celkem tím
ušetříte 1500 korun.“, „Ale pozor, tato nabídka platí pouze po omezenou dobu a v
omezeném množství“, a dále je zde zobrazen grafický titulek „ALE POZOR“ a „OMEZENÁ
NABÍDKA“ přes celou obrazovku), kdy není zřejmé, co znamená značně neurčitá a
časově neohraničená podmínka „objednat hned teď“, a to zejména v souvislosti se
skutečností, že na internetových stránkách společnosti Mediashop (konkrétně na adrese
https://www.mediashop.cz/produkt/vibrosculpt/767/5) je daná nabídka přítomna bez
omezení. Rada stanovila lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
- Rada coby ústřední správní úřad v rámci své působnosti dané § 5 písm. a) a f) zákona
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších
zákonů a podle ustanovení § 86 odst. 1 písm. h) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti
za přestupky a řízení o nich, vydala dne 26. května 2020 toto usnesení: Rada zastavuje
s provozovatelem Česká televize, IČ 00027383, sídlem Na hřebenech II 1132/4, Praha 4,
PSČ 14700, řízení o přestupku vedené pro porušení ustanovení § 31 odst. 3 zákona
č. 231/2001 Sb., jehož se dopustil odvysíláním pořadu 90 ČT24 (Devadesátka ČT24),
respektive příspěvku na téma „Držení zbraně jako ústavní právo?“, dne 17. září 2019 v
čase od 20:00 hodin na programu ČT24, 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 Česká televize, IČ 00027383, sídlem Na hřebenech II 1132/4,
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Praha 4, PSČ 14700, na porušení ustanovení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., tedy
povinnosti zajistit, aby ve zpravodajských a politicko-publicistických pořadech bylo dbáno
zásad objektivity a vyváženosti, kterého se dopustil tím, že dne 17. září 2019 od 20:00
hodin na programu ČT24 odvysílal pořad 90 ČT24 (Devadesátka ČT24), v jehož pasáži
na téma „Držení zbraně jako ústavní právo?“ redaktor doprovodil textový přehled „Trestné
činy se střelnou zbraní“ uvádějící přehled trestných činů se střelnou zbraní legálně nebo
nelegálně drženou nepřesným tvrzením, že „oprávnění držitelé zbraní se tak dopouštěli
zločinů přesně šestkrát častěji než osoby bez zbrojního průkazu“, které nerozlišovalo
případy použití zbraně, k jejímuž držení není nutné žádné povolení, a zbraně, k jejímuž
držení je nutný zbrojní průkaz, a vyjadřovalo vztah mezi držením zbrojního průkazu a
trestnou činností v nepříznivějším světle, než jaká je realita. Porušení výše uvedeného
zákonného ustanovení se provozovatel dopustil dále tím, že v téže pasáži uvedl redaktor
k regulaci používání olověného střeliva chybné tvrzení, že „Evropská unie nebo úřady se
zabývají tím, že zakážou určitou část střelných broků, ale ovšem bavíme se tady pouze o
mokřadech“, ačkoliv ve zveřejněném pokynu z 16. 7. 2019 Evropská komise uložila
Evropské agentuře pro chemické látky (ECHA) úkol připravit podklady pro zákaz olova
pro užívání mj. ve střelách v mokřadech i mimo mokřady. Divák na základě uvedených
tvrzení nemohl získat v příslušné věci objektivní představu o reálném stavu. K porušení
výše uvedeného zákonného ustanovení mohlo přispět také to, že v téže pasáži redaktor
podal informace o proceduře přípravy a schvalování směrnice č. 2017/853 (EU) o
zbraních i její revize nevhodně redukovanou o informaci o schvalování směrnice a jejích
revizí většinou hlasů proti hlasům, a tím i názorům menšiny, že divák na základě
neúplných informací nemohl získat v příslušné věci objektivní představu o reálné situaci.
V popsaných případech v pořadu tedy nebylo dbáno zásad objektivity a vyváženosti.
Rada stanovila lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení tohoto 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 a podle ustanovení § 86 odst. 1 písm. h) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti
za přestupky a řízení o nich, vydala dne 26. května 2020 toto usnesení: Rada zastavuje
s provozovatelem Barrandov Televizní Studio a.s., IČ 41693311, sídlem Kříženeckého
nám. 322, Praha 5, PSČ 152 00, řízení o přestupku vedené pro porušení ustanovení § 31
odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., jehož se dopustil odvysíláním pořadu Moje zprávy,
respektive reportáže s názvem „Když stát neví, co vše mu patří“ dne 22. září 2019 v čase
od 19:25 hodin na programu Televize Barrandov, 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 Barrandov Televizní Studio a.s., IČ 41693311, sídlem
Kříženeckého nám. 322, Praha 5, PSČ 152 00, na porušení ustanovení § 31 odst. 2
zákona č. 231/2001 Sb., jehož se dopustil odvysíláním pořadu Moje zprávy dne 22. září
2019 v čase od 19:25 hodin na programu Televize Barrandov, v jehož příspěvku na téma
„Když stát neví, co vše mu patří“ poskytl divákům nedostatečné a nepřesné informace o
činnosti Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, o Centrálním registru
administrativních budov a o různých registrech státu obecně, na jejichž základě si divák
nemohl na téma příspěvku svobodně vytvořit vlastní názor korespondující s realitou. Rada
stanovila lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení tohoto upozornění.
- Rada se v rámci řízení o přestupku sp. zn.: RRTV/2020/230/LOJ seznámila s
vyjádřením obviněného Hudební televize s. r. o.; č.j. RRTV/7033/2020-vra.
- Rada v rámci řízení o přestupku sp. zn.: RRTV/2020/230/LOJ žádá obviněného
Hudební televize, s.r.o., IČ 28938071, sídlem Pod Klamovkou 1268, 15000, Praha 5, ve
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smyslu ust. § 50 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, o doložení čím/jakým
způsobem dochází k ověřování skutečnosti, že Jiří Lev, obviněným opakovaně
vykazovaný jako evropský nezávislý výrobce, není fyzickou osobou, jejíž dodávky děl pro
jednoho provozovatele televizního vysílání nepřesáhly v průběhu 3 let 90 % její celkové
výroby.
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele ČESKÁ TELEVIZE,
IČ 00027383, sídlem Na hřebenech II 1132/4, Praha 4, PSČ 14700, k reportážím o
činnosti úřadů práce Úřednické milodary, resp. Z moci úřední, odvysílaných v rámci
pořadu 168 hodin na programu ČT1 dne 9. a 16. února 2020.
- Rada coby ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm.
a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně
dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76
odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v
platném znění, ve věci možného přestupku spáchaného odvysíláním reportáže o činnosti
úřadů práce Úřednické milodary odvysílané v rámci pořadu 168 hodin na programu ČT1
dne 9. února 2020, že věc odkládá.
- Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3
zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně
dalších zákonů (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), v platném znění, upozorňuje
provozovatele vysílání Česká televize, IČ: 00027383, sídlem: Kavčí hory, Praha 4, PSČ
140 70, na porušení ustanovení § 31 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., jehož se dopustil
odvysíláním reportáže o činnosti úřadu práce Z moci úřední, v rámci pořadu 168 hodin na
programu ČT1 dne 16. února 2020, kdy v předmětné reportáži zazní ze strany bývalých
zaměstnanců úřadů práce a nespokojených klientů, kterým je bez jakéhokoli korektivu ze
strany autorů reportáže opakovaně poskytnut prostor, závažná obvinění na adresu úřadů
práce, např. že „na některých úřadech dokonce soutěží v tom, kdo největší počet lidí
vyřadí sankčně z evidence“, dále že „je tam tlak shora, aby se šetřilo. Na základě toho,
že se ušetří, jsou vyšší pracovníci odměňováni“, nebo že „demonstrují svou moc“, aniž by
byl dán pracovníkům úřadu prostor, aby se k těmto vzneseným obviněním mohli vyjádřit.
Rada stanovila lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení upozornění.
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele Seznam.cz TV, s.r.o.,
sídlem Radlická 3294/10, Smíchov, 150 00 Praha 5, podle jakého klíče byli zváni
konkrétní představitelé politických uskupení kandidujících ve volbách do Evropského
parlamentu 2019 do pořadu Evropská volba: hlavní, vysílaného dne 15. 5. 2019 v čase
od 20:30 na programu Seznam.cz TV.
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele Seznam.cz TV, s.r.o.,
sídlem Radlická 3294/10, Smíchov, 150 00 Praha 5, podle jakého klíče byli zváni
konkrétní představitelé politických uskupení kandidujících ve volbách do Evropského
parlamentu 2019 do jednotlivých vydání pořadu Duel vysílaných ve dnech 26. 4. 2019, 7.
5. 2019, 9. 5. 2019, 15. 5. 2019, 16. 5. 2019, 20. 5. 2019 a 23. 5. 2019 v čase od 13:00
hodin na programu Seznam.cz TV.
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele Seznam.cz TV, s.r.o.,
sídlem Radlická 3294/10, Smíchov, 150 00 Praha 5, podle jakého klíče byli zváni
konkrétní představitelé politických uskupení kandidujících ve volbách do Evropského
parlamentu 2019 do jednotlivých vydání pořadu Výzva, vysílaných ve dnech 26. 4. 2019,
30. 4. 2019, 7. 5. 2019, 10. 5. 2019, 15. 5. 2019 a 22. 5. 2019 na programu Seznam.cz
TV.
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele Barrandov Televizní Studio
a.s., IČ 41693311, sídlem Kříženeckého náměstí 322/5, Praha 5, PSČ 152 00, podle
jakého klíče byli zváni konkrétní představitelé politických uskupení kandidujících ve
volbách do Evropského parlamentu 2019 do jednotlivých vydání pořadu Aréna Jaromíra
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Soukupa vysílaných ve dnech 23. 4. 2019, 30. 4. 2019, 7. 5. 2019, 14. 5. 2019 a 21. 5.
2019 na programu Televize Barrandov.
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele Barrandov Televizní Studio
a.s., IČ 41693311, sídlem Kříženeckého náměstí 322/5, Praha 5, PSČ 152 00, o podání
vysvětlení, podle jakého klíče byli zváni konkrétní představitelé politických uskupení
kandidujících ve volbách do Evropského parlamentu 2019 do jednotlivých vydání pořadu
Duel Jaromíra Soukupa vysílaných ve dnech 25. 4. 2019, 2. 5. 2019, 6. 5. 2019, 9. 5.
2019 a 22. 5. 2019 na programu Televize Barrandov.
- Rada se seznámila s usnesením Městského soudu v Praze ze dne 30. dubna 2020,
č.j. 14 A 36/2020, kterým bylo zastaveno řízení o žalobě provozovatele televizního
vysílání, společnosti Barrandov Televizní Studio a.s., IČ 41693311, sídlem Kříženeckého
nám. 322, Praha 5, PSČ 152 00, proti rozhodnutí Rady ze dne 17. prosince 2019, sp.zn.
RRTV/2019/441/rud, č.j. RRTV/410/2020-rud, kterým byla provozovateli uložena pokuta
ve výši 200 000 Kč za porušení ustanovení § 31 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., kterého
se dopustil odvysíláním pořadu Moje zprávy ve dnech 25. března 2019 od 20:00 hodin a
3. dubna 2019 od 19:25 hodin na programu Televize Barrandov, resp. částí věnovaných
společnosti JCDecaux (25. 3. se jednalo o příspěvek bez názvu, zařazený ve 20:40 hodin,
3. 4. příspěvek nazvaný JCDecaux se vzteká, zařazený 20:32 hodin).
- Rada se seznámila s obsahem Zprávy „ERGA Report on disinformation: Assessment
of the implementation of the Code of Practice“ publikovanou skupinou ERGA dne
4. 5. 2020.

AUDIOVIZUÁLNÍ MEDIÁLNÍ SLUŽBY NA VYŽÁDÁNÍ
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením poskytovatele KABEL OSTROV s.r.o. IČ:
63508834, se sídlem Mírové nám. 733, 363 01 Ostrov, jakým způsobem naplňuje
povinnost stanovenou v § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 132/2010 Sb., tj. jakým způsobem
umožňuje příjemcům služby Kabel Ostrov, umístěné na internetové adrese
www.tv - ostrov.cz, snadný, přímý a trvalý přístup k informaci o tom, že orgánem dohledu
nad poskytováním audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání je Rada.
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením poskytovatele Metropolitní s.r.o., IČ:
481 72 481, se sídlem v Havlíčkově Brodě, Dobrovského 2366, PSČ 580 01, jakým
způsobem naplňuje povinnost stanovenou § 6 odst. 1 písm. a) zákona č. 132/2010 Sb.,
konkrétně jakým způsobem umožňuje příjemcům služby vysilamezive.cz, umístěné na
internetové adrese www.vysilamezive.cz, snadný, přímý a trvalý přístup k informaci o
identifikačním čísle poskytovatele.
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s monitoringem výskytu
reklamního obsahu v rámci služby iPrima poskytovatele FTV Prima, spol. s. r.o.

V Praze dne 28. 5. 2020
Bc. Ivan Krejčí
předseda Rady pro rozhlasové
a televizní vysílání
kontakt: podatelna@rrtv.cz
274 813 830
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