Tisková zpráva z 11. zasedání, konaného dne 7. 6. 2016

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") na svém 11. zasedání
projednala 57 bodů programu. Vyhodnotila 36 stížností diváků a posluchačů, vydala 13
upozornění na porušení zákona, rozhodla o zahájení jednoho správního řízení. Rada na
svém 11. zasedání uložila tři pokuty.
Provozovateli ČESKÁ TELEVIZE pokutu ve výši 300 000,- Kč pro porušení § 48 odst. 1
písm. h) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 7. prosince 2015 od
20:01 hodin na programu ČT1 odvysílal pořad Losování SAZKAmobil Šance, který, ač
byl pořadem o losování loterijní hry, obsahoval informace, které prezentovaly služby
společnosti SAZKAmobil, upozorňovaly na bonusy spojené s těmito službami, a
vybízely k využití těchto služeb, jakož zde byl uveden i kontakt na webovou adresu
http://milionovedarky.cz/, která je součástí webových stránek SAZKAmobilu. Tím byl
sledován reklamní cíl ve prospěch služby SAZKAmobil, která s loterijní hrou a
předmětem pořadu věcně nesouvisí. Zároveň tím došlo k uvedení diváků (veřejnosti) v
omyl, neboť podpora dané služby byla ukryta v pořadu, nemajícím komerční charakter.
Tímto se provozovatel dopustil porušení zákonné povinnosti, podle které provozovatelé
vysílání nesmějí zařazovat do vysílání skrytá obchodní sdělení.
Provozovateli ZAK TV s.r.o. pokutu ve výši 10 000,- Kč za porušení licenčních
podmínek licence č.j. Ru/32/97 ze dne 17. prosince 1996, prodloužené rozhodnutím
Rady sp.zn. 2006/154/sve/ZAK, č.j. sve/3468/06 ze dne 9. května 2006, kterého se
dopustil tím, že ve dnech 3.– 4. ledna 2016 vysílal blok programu TV ZAK v 30minutové
délce, ačkoliv programová skladba programu TV ZAK podle licenčních podmínek
stanovuje 60minutovou rotující smyčku vysílání.
Společnosti CE Media s.r.o. pořádkovou pokutu podle ustanovení § 137 odst. 2 zákona
č. 500/2004 Sb., a to ve výši 5 000,- Kč, neboť tato společnost bezdůvodně odepřela
podat Radě vysvětlení, jakým způsobem naplňuje či v nejbližší době bude naplňovat ve
vysílání programu Mňam TV navýšení podílu vlastní původní produkce na „alespoň 51
% původní produkce tzv. prvovýroby“, jak je uvedeno v licenčních podmínkách
programu.
Na 11. zasedání proběhlo veřejné slyšení v licenčním řízení o udělení licence k
provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů, a to
prostřednictvím souboru technických parametrů Karlovy Vary 95,1 MHz / 200 W.
Rada zaevidovala jednoho nového poskytovatele audiovizuálních mediálních služeb na
vyžádání (celkem tak k dnešnímu dni eviduje 144 zapsaných poskytovatelů těchto
služeb).
Podrobnější informace naleznete v přepisech usnesení Rady:

ROZHLASOVÉ VYSÍLÁNÍ
- Rada na veřejném slyšení v licenčním řízení o udělení licence k provozování
rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů se souborem technických
parametrů Karlovy Vary 95,1 MHz / 200 W projednala se žadatelem otázky týkající se
programové skladby navrhované účastníkem licenčního řízení.
- Rada v souladu s ustanovením § 5 písm. b) a § 21 odst. 1 písm. a) a e) zákona č.
231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších
zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), a ustanovením § 67 a násl.
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „zákon č. 500/2004
Sb.“), vydala toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli JOE Media s.r.o., IČ:
26152002, se sídlem Branišovská 187/16, PSČ 143 00 Praha, souhlas se změnou
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skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání
programu Rádio SÁZAVA (licence č.j. RRTV/1008/2016-bar, sp.zn.: 2015/416/zab)
podle § 21 odst. 1 písm. a) a e) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně označení
názvu programu na nový název HEY Radio a ve změně společenské smlouvy
provozovatele, neboť tyto změny by nevedly k neudělení licence na základě veřejného
slyšení. Aktuální platné znění společenské smlouvy provozovatele tvoří přílohu tohoto
rozhodnutí.
- Rada v souladu s ustanovením § 5 písm. b) a § 21 odst. 1 písm. a) zákona č.
231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších
zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), a 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 JOE Media s.r.o., IČ:
26152002, se sídlem Branišovská 187/16, PSČ 143 00 Praha, souhlas se změnou
skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání
programu Rádio SÁZAVA (licence č.j. RRTV/1007/2016-bar, sp.zn.: 2015/988/zab)
podle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně označení
názvu programu na nový název HEY Radio, neboť tato změna by nevedla k neudělení
licence na základě veřejného slyšení.
- Rada udělila provozovateli RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o., IČ: 29131901, se
sídlem Říčanská 2399/3, 10100 Praha souhlas ke změně skutečností uvedených v
žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu
COUNTRY RADIO (licence č.j.: Ru/91/99), a to o změně územního rozsahu vysílání a
souboru technických parametrů spočívající ve změně stanoviště a výkonu kmitočtu
Strakonice město 94,6 MHz / 200 W, na stanoviště Strakonice 3 94,6 MHz / 100 W
souřadnice WGS 84: 13 54 10 / 49 16 26.
- Rada se seznámila se stížností na vydání pořadu Jak to vidí odvysílaného dne 6. 5.
2016 na programu Český rozhlas Dvojka a se stížností na vydání pořadu Online Plus ze
dne 8. 5. 2016 na programu Český rozhlas Plus.
- Rada se seznámila s analýzou pořadu Jak to vidí odvysílaného dne 6. 5. 2016 na
programu Český rozhlas Dvojka a s analýzou pořadu Online Plus odvysílaného dne 8.
5. 2016 na programu Český rozhlas Plus a shledala, že ani v jednom případě nedošlo k
porušení zákona.
- Rada se seznámila s analýzou programu Radio RUBI, provozovatele RADIO IBUR,
s.r.o. ze středy 11.5. 2016 od 00:00 do 24:00 hodin a shledala, že vysílání bylo v
souladu se zákonem o rozhlasovém a televizním vysílání a v souladu s platnými
licenčními podmínkami.
- Rada se seznámila s analýzou programu Rádio Dechovka, provozovatele
RadioPraha, s.r.o. ze dne čtvrtek 21. 4. 2016 od 00:00 do 24:00 hodin a shledala, že
vysílání bylo v souladu se zákonem o rozhlasovém a televizním vysílání a v souladu s
platnými licenčními podmínkami.
- Rada se seznámila s informací Českého telekomunikačního úřadu o vydání
krátkodobého oprávnění k využívání rádiových kmitočtů rozhlasové služby na provoz
VKV vysílače Plzeň Americká 93,7 MHz.

TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ
- Rada udělila provozovateli ZAK TV s.r.o., IČ 648 35 669, se sídlem Plzeň, Prokopova
26, okres Plzeň-město, PSČ 30100, souhlas podle § 21 odst. 1 písm. d) zákona č.
231/2001 Sb., se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci, č.j. Ru/32/9712.1.97/463 ze dne 17. prosince 1996, spočívající ve změně licenčních podmínek, a to
určení češtiny jako hlavního jazyka vysílání a změně dalších programových podmínek, v
rozsahu dle žádosti doručené dne 14. dubna 2016, č.j. RRTV/2921/2016-P, ve znění
upřesnění doručeného dne 19. května 2016, č.j. RRTV/3966/2016-P.
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- Rada dle ustanovení § 30 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb. zrušila registraci
sp.zn. 2006/771/zem/JDP, č.j. zem/8256/2006 ze dne 7. listopadu 2006 provozovateli
převzatého vysílání J.D.Production, s.r.o., IČ: 25592939, se sídlem Uherské Hradiště,
Palackého náměstí 293, PSČ 686 01, na jeho žádost doručenou dne 17. května 2016
pod č.j. RRTV/3862/2016-P, ke dni 27. dubna 2016.
- Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 18. května 2016,
č.j. 5A 26/2016 - 27, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady ze dne 18. listopadu 2015,
sp.zn. 2015/692/2015/zem/RFE, o odmítnutí žádosti společnosti RFE/RL, Inc. o udělení
licence k provozování televizního vysílání programu RadioFreeEurope/RadioLiberty
prostřednictvím družic.
- Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 18. května 2016,
č.j. 5A 27/2016 - 27, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady ze dne 18. listopadu 2015,
sp.zn. 2015/857/2015/zem/RFE, o odmítnutí žádosti společnosti RFE/RL, Inc. o udělení
licence k provozování televizního vysílání programu RadioFreeEurope/RadioLiberty
prostřednictvím zvláštních přenosových systémů.
- Rada se seznámila s návrhem Evropské Komise, zveřejněným dne 25. května 2016,
kterým se mění směrnice 2010/13/EU o audiovizuálních mediálních službách.
- Rada pověřuje předsedu Krejčího a místopředsedu Mencla jako své zástupce do
kontaktní skupiny Ministerstva kultury pro revizi Směrnice o audiovizuálních mediálních
službách.
- Rada v rámci správního řízení sp.zn.: 2016/56/LOJ/DON provedla důkaz zhlédnutím
audiovizuálního záznamu pořadu Zabiják Joe odvysílaného dne 6. prosince 2015 v
10:36 hodin na programu JOJ Cinema.
- Rada se seznámila s analýzou vysílání programu Nova sport 1 provozovatele vysílání
CET 21 spol. s r.o. v časovém úseku 23. dubna 2016 10.00-22.00 hodin.
- Rada v rámci své kompetence dané § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném
znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá
provozovatele vysílání CET 21 spol. s r.o., IČ: 45800456, se sídlem Kříženeckého nám.
1078/5, 152 00 Praha 5, o podání vysvětlení, o jaký typ obchodního sdělení se jednalo v
případě titulku „partnery pořadu jsou 69 sports s.r.o., White Spirit s.r.o., Universe
agency s.r.o., Bikestrike.com, Advanced Web Technologies, Mercedes-Benz Česká
republika s.r.o.“, který byl umístěn na začátku pořadu element, odvysílaného dne 23.
dubna 2016 od 10:43 a 16:16 hodin na programu Nova sport 1. Rada stanovila lhůtu k
podání vysvětlení 20 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 CET 21 spol. s r.o., IČ: 45800456, se sídlem Kříženeckého nám.
1078/5, 152 00 Praha 5, o podání vysvětlení, z jakého důvodu nezařadil na začátek
pořadu element, odvysílaného dne 23. dubna 2016 od 10:43 hodin na programu Nova
sport 1, sponzorská oznámení OGIO, SMITH, USA UK TRIP Mercedes-Benz Vito,
Author, bikestrike.com a GoPro a na začátek pořadu element, odvysílaného dne 23.
dubna 2016 od 16:16 hodin na programu Nova sport 1, sponzorská oznámení OGIO,
USA UK TRIP Mercedes-Benz Vito a GoPro, ačkoliv je následně odvysílal v podobě
injektáží v průběhu daného pořadu. Rada stanovila lhůtu k podání vysvětlení 20 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
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provozovatele vysílání CET 21 spol. s r.o., IČ: 45800456, se sídlem Kříženeckého nám.
1078/5, 152 00 Praha 5, o podání vysvětlení, o jaký typ obchodních sdělení se jednalo v
případě úvodního titulku informujícího, že pořad Dresslerova škola kola, odvysílaný dne
23. dubna 2016 od 13:19 hodin na programu Nova sport 1, vznikl ve spolupráci s
ICYNENE, dále pak injektáže ICYNENE a zobrazení log na konci daného pořadu. Rada
stanovila lhůtu k podání vysvětlení 20 dní ode dne doručení této výzvy.
- Rada se seznámila s analýzou vysílání programu Nova sport 2 provozovatele vysílání
CET 21 spol. s r.o. v časovém úseku 23. dubna 2016 10.00-22.00 hodin.
- Rada se seznámila s analýzou záznamu vysílání programu Óčko Gold provozovatele
vysílání Stanice O, a.s. ze dne 8. dubna 2016 v čase od 10:00 do 22:00 hodin.
- Rada v rámci své kompetence dané § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném
znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“), žádá
provozovatele vysílání Stanice O, a.s., IČ 26509911, sídlem Vrchlického 439/29, Praha
5 – Košíře, PSČ 150 00, o podání vysvětlení, jakým způsobem jsou na programu Óčko
Gold naplňovány licenční podmínky, které stanovují, že na tomto programu budou
zařazovány kromě hudebních klipů i další typy pořadů a další části vysílání, jako jsou
koncerty, grafické lišty (informování o dění v kultuře, aktuálním všeobecném dění,
sportu, chystaných akcích, koncertech apod.) a SMS zprávy (interaktivní kontakt s
divákem – videoklipy na přání, vzkazy do práce, zamilované SMS v nočních časech
apod.), když dne 8. dubna 2016 v čase od 10:00 do 22:00 hodin vysílání programu
Óčko Gold obsahovalo pouze hudební klipy, a to s jedinou výjimkou v případě pořadu
Gold News - zajímavosti ze světa showbusinessu v délce několika minut. Rada
stanovila lhůtu k podání vysvětlení 20 dní ode dne doručení této výzvy.
- Rada se seznámila s analýzou kontinuálního záznamu vysílání programu Óčko
Expres provozovatele Stanice O, a.s. ze dne 12. dubna 2016 v čase 10:00–22:00 hodin
- 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 § 137 odst. 1 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, žádá provozovatele vysílání, společnost Stanice O, a.s., IČ:
26 50 99 11, se sídlem Vrchlického 29, Praha 5, PSČ 150 00, o podání vysvětlení,
jakým způsobem naplňuje licenční podmínky licence opravňující k vysílání programu
Óčko Expres, když ve vysílání tohoto programu schází prvek Expres OLDSCHOOL,
jehož vysílání má program zakotven ve svém programovém schématu. Rada stanovila
lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení výzvy.
- Rada se seznámila s monitoringem čitelné úvodní části 1:06:51 hodin záznamu
programové smyčky programu Českokrumlovská televize CKTV provozovatele Mgr.
Romana Gronského, ze dnů 13.–14. 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 vysílání Mgr. Romana Gronského, IČ: 62505882, bytem Březí 30,
Kamenný Újezd, 37007 České Budějovice 1, na porušení § 32 odst. 1 písm. l) zákona č.
231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že na výzvu Rady zapůjčil záznam vysílání
programu Českokrumlovská televize CKTV ze dnů 13.–14. března 2016, ze kterého byl
čitelný jen úvodní úsek o délce 1:06:51 hodin, a zbývající část záznamu byla nečitelná,
čímž porušil povinnost uchovávat v odvysílané podobě a v náležité technické kvalitě
záznamy všech pořadů včetně dalších částí vysílání alespoň po dobu 30 dnů ode dne
jejich vysílání a na písemnou výzvu je zapůjčit Radě. Rada stanovila lhůtu k nápravě 7
dní ode dne doručení tohoto upozornění.
- Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3
zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně
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dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje
provozovatele vysílání Mgr. Romana Gronského, IČ: 62505882, bytem Březí 30,
Kamenný Újezd, 37007 České Budějovice 1, na porušení § 32 odst. 1 písm. s) zákona
č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že neoznámil Radě zahájení vysílání programu
Českokrumlovská televize CKTV na základě licence sp. zn. 2015/464/zem/Gro ze dne
4. srpna 2015 s účinností od 12. srpna 2015, a porušil tak povinnost oznamovat Radě
zahájení vysílání programu a dále síť elektronických komunikací, jejímž prostřednictvím
vysílá program digitálně, a to nejpozději v den, kdy zahájil vysílání. Rada stanovila lhůtu
k nápravě 7 dní ode dne doručení tohoto upozornění.
- 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 Mgr. Romana Gronského, IČ: 62505882, bytem Březí 30,
Kamenný Újezd, 37007 České Budějovice 1, o podání vysvětlení, jakým způsobem ve
dnech 13.–14. března 2016 umožňoval divákům programu Českokrumlovská televize
CKTV snadný, přímý a trvalý přístup k základním údajům o provozovateli televizního
vysílání (držiteli licence), jimiž jsou podle § 32 odst. 7 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb.
název nebo jméno a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, a v případě fyzické osoby
adresa bydliště. Rada stanovila lhůtu k podání vysvětlení 20 dní ode dne doručení této
výzvy.
- Rada se seznámila s analýzou záznamu vysílání programu Jindřichohradecká
televize z období 3. – 4. ledna 2016 provozovatele Jindřichohradecká televizní s.r.o.
- 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, žádá provozovatele vysílání Jindřichohradecká
televizní s.r.o., IČ: 28109503, se sídlem sídliště Vajgar 532/0, Jindřichův Hradec, PSČ
37 701, o podání vysvětlení, jakým způsobem ve vysílání programu Jindřichohradecká
televize naplňuje ustanovení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., konkrétně jakým
způsobem zprostředkovává názory opoziční vůči názorům starosty města na dění ve
městě, které starosta města prezentuje např. v rámci pořadu Na kafe se starostou.
Rada stanovila lhůtu k podání vysvětlení 20 dní ode dne doručení této žádosti.
- Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3
zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně
dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje
provozovatele DWP s.r.o., IČ: 27608883, sídlem U libeňského pivovaru 2442/6, 18000
Praha 8, na porušení § 32 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil
tím, že neposkytl Radě na její vyžádání záznam vysílání programu TV Regio ze dnů
24.–25. dubna 2016 z časového úseku od 00.00 do 24.00 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) 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 Otrokovická BESEDA, s.r.o., IČ: 25513885, sídlem nám. 3. května 1302,
76502 Otrokovice, 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 Městská
televize Otrokovice ze dnů 24.–25. dubna 2016 z časového úseku od 00.00 do 24.00
hodin. Rada stanovila lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení tohoto upozornění.
- Rada se seznámila s analýzou obchodního sdělení „Imunilky“, které bylo odvysíláno v
rámci teleshoppingového bloku vychytávky Extra dne 15. listopadu 2015 od 13:31:36
hodin na programu Prima.
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- Rada se seznámila se zprávou o kontrole televizního vysílání prostřednictvím
screeningu za období duben 2016, která pokrývala úseky následujících programů v
těchto dnech a v těchto časech: FILM EUROPE, s.r.o. / Doku CS 11. dubna 2016
12:00:00–22:00:00 hod., 12. dubna 2016. 16:00:00 – 19:00:00 hod., 13. dubna 2016
13:00:00 – 16:00:00 hod., 17. dubna 2016 12:00:00 – 21:00:00 hod., 25. dubna 2016
12:00:00 – 22:00:00 hod., 26. dubna 2016 18:00:00 – 22:00:00 hod., 27. dubna 2016
12:00:00 – 18:00:00 hod., 28. dubna 2016 15:00:00 – 21:00:00 hod.; Barrandov
Televizní Studio a.s. / KINO BARRANDOV 15. dubna 2016 00:00:00 – 23:59:00 hod.,
22. dubna 2016 00:00:00 – 23:59:00 hod., 24. dubna 2016 00:00:00 – 23:59:00 hod.;
Barrandov Televizní Studio a.s./ BARRANDOV PLUS 26. dubna 2016 00:00:00 –
23:59:00 hod., 28. dubna 2016 00:00:00 – 23:59:00 hod., 30. dubna 2016 00:00:00 –
23:59:00 hod.
- 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 Barrandov Televizní Studio a.s., IČ: 41693311, se sídlem Praha 5,
Kříženeckého nám. 322, PSČ 15200, na porušení § 53a odst. 2 písm. c) zákona č.
231/2001 Sb., kterého se dopustil odvysíláním pořadu Česká tajenka dne 15. dubna
2016 od 05:51 hodin na programu KINO BARRANDOV, neboť tento pořad nepatřičně
zdůrazňoval umístěný produkt (Kabát, Acutil, Magistra). V průběhu pořadu seznamoval
moderátor Aleš Cibulka soutěžící s jednotlivými cenami. Při představování poukazu do
pekárny Kabát byla prezentace moderátora velice podrobná, a sice „nebo tady mám
poukaz v hodnotě čtyři sta korun do pekárny Kabát a k tomu čerstvou vánočku. Rád
dodám, že v pekárně Kabát pekaři a pekařky ručně vyrábějí každý jednotlivý kousek
pečiva, proto každý výrobek je originál a každý trochu jinak vypadá. Pekárna Kabát si
zakládá na používání přírodních českých surovin a dodržování tradičních receptur. V
pekárně Kabát pečou čerstvé pečivo čtyřikrát denně“. Dále byl představován doplněk
stravy Acutil, respektive služby lékárny Magistra, taktéž detailněji, a sice způsobem „a
mám tady taky doplněk stravy Akutil, podívejte se, to je plná taška tabletek, to by vás
mohlo zajímat, vy jste z nemocnice. S unikátní kombinací omega tři nenasycených
mastných kyselin, výtažku z gingko biloby, fosfatidylserinu…už to umim jo, už to umim
za těch několik tejdnů…kyseliny listové a vitamínu E a B12 pro podporu paměti a
koncentrace. Vhodný k dlouhodobému užívání a zakoupit můžete Akutil třeba v
lékárnách Magistra, kde vám nabídnou více než polovinu léků bez doplatku“.
Kombinace obrazové složky a komentář moderátora vykreslující zcela pozitivní a líbivé
okolnosti výroby pečiva, přičemž je zmíněn konkrétní název pekárny, respektive
obrazová složka v kombinaci se seznámením diváka s konkrétním složením
produktu/doplňku stravy v bezprostřední spojitosti s informací, že produkt lze zakoupit v
konkrétním řetězci lékáren, kde je nabízena více než polovina léků bez doplatku,
znamená, že jsou umístěné produkty ústředním motivem dané scény a že je o něm
divákům poskytnuto co nejvíce informací, a to bez zřejmého dramaturgicko-režijního
opodstatnění. Takovéto, zejména verbálně, předimenzované zpracování umístění
produktu nelze hodnotit za přirozené začlenění umístěného produktu coby přirozené
součásti prostředí (scény/soutěže), čímž došlo k nepatřičnému zdůraznění umístěného
produktu. Rada stanovila lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení upozornění.
- 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, se sídlem Praha
5, Kříženeckého nám. 322, PSČ 15200, o podání vysvětlení k vysílání ze dne 22. dubna
2016 na programu KINO BARRANDOV, kdy byl odvysílán blok obchodních sdělení,
uveden v čase 10:02:02 hodin předělem s oznámením „Teleshopping“, po němž
následoval patnáctiminutový teleshopping Mr. Ti, po kterém byl opět zařazen předěl
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„Teleshopping“, na který navázalo další obchodní sdělení Instalife mající charakter
teleshoppingu a dále bez jakéhokoli předělu dalších deset obchodních sdělení již
nevykazujících znaky teleshoppingu, přičemž celek byl ukončen předělem bez bližší
specifikace, a dále k vysílání avizovaného programu téhož dne, kdy byl v čase 12:34:11
hodin zařazen předěl „Teleshopping“, po němž následoval patnáctiminutový
teleshopping s motivem Ab Generator, od následujícího vysílání oddělen předělem
„Teleshopping“, po němž následovalo obchodní sdělení Instalife, které mělo opět
charakter teleshoppingu, přičemž bezprostředně po něm bylo zařazeno dalších deset
obchodních sdělení, která znaky teleshoppingu nevykazovala (reklamní spoty). Po
posledním tomto sdělení byl celek ukončen předělem „Teleshopping“ a bezprostředně
po něm následoval začátek teleshoppingového pořadu Linka lásky. Rada žádá o podání
vysvětlení, z jakého důvodu byla v rámci celků uvedených jako teleshopping odvysílána
také obchodní sdělení, která takový charakter neměla. Rada stanovila lhůtu k podání
vysvětlení 20 dní ode dne doručení této výzvy.
- Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3
zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně
dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje
provozovatele Barrandov Televizní Studio a.s., IČ: 41693311, se sídlem Praha 5,
Kříženeckého nám. 322, PSČ 15200, 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 Sejdeme se na Cibulce, vysílaný dne 30. dubna 2016 od 21:30
hodin na programu BARRANDOV PLUS, byl označen jako pořad obsahující umístění
produktu pouze na svém začátku a konci, přičemž po přerušeních pořadu tato
informace absentovala. Rada stanovila provozovateli lhůtu k nápravě 7 dnů ode dne
doručení tohoto upozornění.
- Rada se seznámila s následujícími podáními k obsahu televizních programů
doručenými v období od 10. do 31. května 2016: Československá filmová společnost,
s.r.o. / kinoSvět – nezapůjčení záznamu v náležité technické kvalitě; Československá
filmová společnost, s.r.o. / kinoSvět – IQ kvíz, 2. dubna 2016 od 23 hodin; FTV Prima,
spol. s r.o. / Prima – Očima Josefa Klímy, reportáž Velmi podivné hospodaření
kastelána, 19. 4. 2016 od 22.10 hod.; ČESKÁ TELEVIZE / ČT2 – Funny Games USA,
13. 5. 2016 od 21.20 hod.; ČESKÁ TELEVIZE / ČT24 – Náš Karel IV., díl Víra, duchovní
svět, 7. 5. 2016 v 22:05 hod.; ČESKÁ TELEVIZE / ČT24 – Volební sněm KSČM, 14. 5.
2016 v 11.30 hod.; ČESKÁ TELEVIZE / ČT1 – reportáž Důchodová pravomoc, Události,
4. 5. 2016 od 19.00 hod.; CET 21 spol. s r.o. / NOVA – Co na to Češi, 10. 5. 2016 od
17.30 hod.; ČESKÁ TELEVIZE / ČT1 – reportáž Demonstrace u Úřadu vlády, Události,
17. 11. 2015 od 19.00 hod.; Barrandov Televizní Studio a.s. / KINO Barrandov –
teleshopping Rychlá hra, ochrana dětí a mládeže; Barrandov Televizní Studio a.s. / TV
Barrandov – teleshopping Rychlá hra, nepřepojení do studia; ČESKÁ TELEVIZE / ČT
sport – Mistrovství světa v hokeji, 15. 5. 2016 od 15.00 hod., hlasitost sponzorských
vzkazů; CET spol. s r. o. / Fanda – Atentát, 14. 5. 2016 od 22.30 hod., hlasitost
reklamních bloků; ČESKÁ TELEVIZE / ČT24 – rozhovor s Jakubem Lepšem, Horizont,
1. 2. 2016 od 21.30 hod., Horizont 15. 2. 2016 od 21.30 hod., Horizont 4. 5. 2016 od
21.30 hod. Události, komentáře, 2. 3. 2016 od 22.00 hod.; FTV Prima, spol. s r.o. /
Prima – upoutávka na pořad Nemocnice Motol, 16. 5. 2016 od 10.19 hod.; Barrandov
MUZIKA, s.r.o. / BARRANDOV MUZIKA – licenční podmínky programu; Barrandov
Televizní Studio a.s. / Televize Barrandov – EPG programu; Různí provozovatelé /
teleshopping WS International a. s. – nekalá reklama – produkt Ultimate Streamer,
Reverso, Gourmet Butler, „Chop-it&Bland-it 1+1“, „Harry Blackstone 14dílná sada“,
Platinum Ultimate Care a Mr. Juice; CET spol. s r. o. / NOVA – Snídaně s Novou, 4. 4.
2016 od 05.55 hod.; ČESKÁ TELEVIZE / ČT sport – sponzorský vzkaz produktu Big
Shock Energy, 19. 5. 2016 v 15.11 hod.; ČESKÁ TELEVIZE / ČT1 – reportáž
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Dřevostavba, Černé ovce, 4. 5. 2016 v 17.40 hod.; CET spol. s r. o. / Nova Cinema –
Mortal Instruments: Město z kostí, 15. 5. 2016 od 11.20 hod.; ČESKÁ TELEVIZE / ČT2
– Dům z karet, díl II (5/13), 17. 5. 2016 od 21.45 hod.; TP Pohoda s.r.o. / RELAX –
Vědmy radí, 17. března 2016 od 12.15 hod.; ČESKÁ TELEVIZE / ČT24 – Zprávy, 19. 4.
2016 v 13.30 hod.; ČESKÁ TELEVIZE / ČT24, ČT1 – reportáž Naděje na propuštění
pilotky Savčenkové, Události, 19. 4. 2016 v 19.00 hod.; FTV Prima, spol. s r.o. / Prima –
Vychytávky Ládi Hrušky, 15. 5. 2016 v 12.25 hod.; ČESKÁ TELEVIZE / ČT1 – reportáž
Souboj o konvoj, Reportéři ČT, 9. 5. 2016 v 21.25 hod.; FTV Prima, spol. s r.o. / Prima –
Divácké zprávy, 25. 5. 2016 v 19.40 hod.; FTV Prima, spol. s r.o. / Prima – reakce na
článek uveřejněný na webu HlídacíPes.org týkajícího se možného ovlivnění
zpravodajství.
- Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3
zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně
dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje
provozovatele Československá filmová společnost, s.r.o., IČ: 27168425, se sídlem
Václavské náměstí 831/21, 11000 Praha 1, na porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. l)
zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že na písemnou výzvu Rady zapůjčil
záznam vysílání programu kinoSvět v úseku od 22:00 hodin dne 2. dubna 2016 do 1:00
hodin dne 3. dubna 2016, který nebyl záznamem vysílání programu kinoSvět v
odvysílané podobě a v náležité technické kvalitě, zejména měl oproti vysílání snížené
obrazové rozlišení 360x288 bodů. Rada stanovila lhůtu k nápravě 7 dní ode dne
doručení upozornění.
- 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 reklamy, respektive teleshoppingu, společnost ABC TV s.r.o., IČ: 01617184,
se sídlem Poděbradská 777/9, Vysočany, 190 00 Praha 9, o podání vysvětlení, co
znamenalo upozorňování diváků teleshoppingu IQ kvíz vysílaného na programu
kinoSvět 2. dubna 2016 od 23 hodin moderátorkou na „rychlé přepojování“, jak mu má
divák rozumět v kontextu s ustanovením „Podmínek provozu linky“ na internetové
adrese http://www.iqkviz.cz/, na které odkazoval diváky běžící titulek: „Probíhá-li právě
vysílání Pořadu a volající si zvolí možnost přepojení do studia, čekání na případné
spojení je doprovázeno poslechem ukázek nabízených audioknih.“, zejména aby
vysvětlil vztah mezi moderátorkou zmiňovaným rychlým přepojováním a v Podmínkách
provozu linky zmiňovaným čekáním. Rada stanovila lhůtu k podání vysvětlení 14 dní
ode dne doručení této žádosti.
- 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 FTV Prima, spol. s r.o., IČ: 48115908, se sídlem Na Žertvách
24/132, 18000 Praha 8, o podání vysvětlení, z jakého důvodu nebyl v reportáži Velmi
podivné hospodaření kastelána odvysílané v rámci pořadu Očima Josefa Klímy dne 19.
4. 2016 od 22.10 hod. na programu Prima dán prostor kritizované protistraně, tj.
ředitelce Národního památkového ústavu, a místo něj bylo zařazeno tvrzení bývalé
zaměstnankyně hradu Křivoklát Hany Jurčové, která zprostředkovává údajné vyjádření
paní ředitelky v její neprospěch, aniž by bylo jasné, z jakého zdroje toto tvrzení vychází.
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 CET 21 spol. s r.o., IČ 45800456, sídlem Kříženeckého nám.
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1078/5, Praha 5, PSČ 152 00, o podání vysvětlení, zda v rámci rozhovorů s hostem
MVDr. Janem Herčíkem na téma prevence proti klíšťatům, blechám a dalším
invektorům u domácích zvířat, zařazených do pořadu Snídaně s Novou odvysílaného
dne 4. 4. 2016 od 05.55 hod. na programu NOVA, konkrétně v čase 00.31.54–00.36.14
hod. a 01.29.34–01.36.16 hod. od začátku pořadu, byly na základě smluvního ujednání
o umístění produktu prezentovány veterinární léčivé přípravky, které jsou v České
republice dostupné pouze na lékařský předpis. Rada stanovila lhůtu k podání vysvětlení
30 dní ode dne doručení této výzvy.
- Rada coby ústřední správní úřad v rámci své působnosti dané § 5 písm. a) a f)
zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně
dalších zákonů, v platném znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), podle ustanovení §
60 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/20001 Sb. a dle § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.,
správního řádu, vydala dne 7. června 2016 rozhodnutí: Rada ukládá provozovateli
ČESKÁ TELEVIZE, IČ 00027383, sídlem Kavčí hory, Praha 4, PSČ 140 70, pokutu dle
§ 60 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb. ve výši 300 000,- Kč pro porušení § 48
odst. 1 písm. h) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 7. prosince
2015 od 20:01 hodin na programu ČT1 odvysílal pořad Losování SAZKAmobil Šance,
který, ač byl pořadem o losování loterijní hry, obsahoval informace, které prezentovaly
služby společnosti SAZKAmobil, upozorňovaly na bonusy spojené s těmito službami, a
vybízely k využití těchto služeb, jakož zde byl uveden i kontakt na webovou adresu
http://milionovedarky.cz/, která je součástí webových stránek SAZKAmobilu. Tím byl
sledován reklamní cíl ve prospěch služby SAZKAmobil, která s loterijní hrou a
předmětem pořadu věcně nesouvisí. Zároveň tím došlo k uvedení diváků (veřejnosti) v
omyl, neboť podpora dané služby byla ukryta v pořadu, nemajícím komerční charakter.
Tímto se provozovatel dopustil porušení zákonné povinnosti, podle které provozovatelé
vysílání nesmějí zařazovat do vysílání skrytá obchodní sdělení. 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 201674. 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. 520/2005 Sb. na účet č.
3711-19223001/0710 vedený u České národní banky, variabilní symbol 201674.
Náhrada nákladů řízení je splatná do pěti pracovních dnů ode dne doručení tohoto
rozhodnutí.
- Rada coby ústřední správní úřad na základě ustanovení § 5 písm. a) zákona č.
231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších
zákonů, v platném znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.) a 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 7. června 2016 toto usnesení: Rada zastavuje s
provozovatelem, Česká televize, IČ 00027383, sídlem Kavčí hory, 140 70 Praha 4,
správní řízení vedené pro porušení ustanovení § § 53a odst. 2 písm. c) zákona č.
231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že v pořadu Polopatě, který byl odvysílán 27.
listopadu 2015 v 16:35 hodin na programu ČT1, v příspěvku na téma soužití člověka s
kočkou prezentoval s nepatřičným zdůrazněním produkt Wurm-Ex, neboť nebyla
splněna podmínka předchozího typově shodného 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 Kavčí
hory, 140 70 Praha 4, na porušení ustanovení 53a odst. 2 písm. c) zákona č. 231/2001
Sb., kterého se dopustil tím, že v pořadu Polopatě, který byl odvysílán 27. listopadu
2015 v 16:35 hodin na programu ČT1, v příspěvku na téma soužití člověka s kočkou
prezentoval s nepatřičným zdůrazněním produkt Wurm-Ex. Nepatřičnost zdůraznění
spočívala v prezentaci záběru na produkt v okamžiku, kdy hlasový komentář hovořil
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obecně o odčervovacích doplňcích stravy, ale kamera zabírala balení produktu WurmEx zblízka a nápis na balení produktu byl jasně patrný, což implikovalo přímou
souvislost verbálního projevu právě s tímto jedním jediným produktem, a dále v tom, že
v příspěvku byl prezentován produkt Wurm-Ex jako jediné možné řešení nastíněného
problému možného nakažení parazitním onemocněním. Jednalo se tak o zcela
záměrnou marketingovou komunikaci, která byla významně podpořena tím, že reportáží
provázel předseda představenstva společnosti, která je výrobcem produktu Wurm-Ex.
Rada stanovila lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení tohoto upozornění.
- Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a v souladu s
ustanovením § 60 odst. 2 písm. g) 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 § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu (dále jen "zákon
č. 500/2004 Sb.") vydala dne 7. června 2016 toto rozhodnutí: Rada ukládá podle § 60
odst. 2 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., provozovateli vysílání ZAK TV s.r.o., IČ:
0064835669, se sídlem Prokopova 26, 30100 Plzeň, pokutu ve výši 10 000,- Kč, za
porušení licenčních podmínek licence č.j. Ru/32/97 ze dne 17. prosince 1996,
prodloužené rozhodnutím Rady sp.zn. 2006/154/sve/ZAK, č.j. sve/3468/06 ze dne 9.
května 2006, kterého se dopustil tím, že ve dnech 3.– 4. ledna 2016 vysílal blok
programu TV ZAK v 30minutové délce, ačkoliv programová skladba programu TV ZAK
podle licenčních podmínek stanovuje 60minutovou rotující smyčku vysílání.Pokuta je
splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí na účet č. 375419223001/0710, vedený u České národní banky, variabilní symbol 2016191.
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.
520/2005 Sb. na účet č. 3711-19223001/0710, vedený u České národní banky,
variabilní symbol 2016191. Náhrada nákladů řízení je splatná do pěti pracovních dnů
ode dne doručení tohoto rozhodnutí.
- Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001
Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v
platném znění (dále jen "zákon č. 231/2001 Sb.") a v souladu s ustanovením § 62
zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu (dále jen "zákon č. 500/2004 Sb.") vydala dne
07. června 2016 toto rozhodnutí: Rada ukládá společnosti CE Media s.r.o., IČ: 3286592,
se sídlem Klimentská 1746/52, PSČ 11000 Praha, pořádkovou pokutu podle ustanovení
§ 137 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., a to ve výši 5 000,- Kč, neboť tato společnost
bezdůvodně odepřela podat Radě vysvětlení, jakým způsobem naplňuje či v nejbližší
době bude naplňovat ve vysílání programu Mňam TV navýšení podílu vlastní původní
produkce na „alespoň 51 % původní produkce tzv. prvovýroby“, jak je uvedeno v
licenčních podmínkách programu, o které byla požádána v žádosti Rady č.j.
RRTV/920/2016-PIM. Pokuta je splatná ve lhůtě 30 dní ode dne nabytí právní moci
tohoto rozhodnutí na účet č. 3754-19223001/0710, vedený u České národní banky,
variabilní symbol 2016247. Rada nadále v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona
č. 500/2004 Sb. žádá provozovatele CE Media s.r.o., IČ: 3286592, se sídlem
Klimentská 1746/52, PSČ 11000 Praha, o podání vysvětlení,jakým způsobem naplňuje
či v nejbližší době bude naplňovat ve vysílání programu Mňam TV navýšení podílu
vlastní původní produkce na „alespoň 51 % původní produkce tzv. prvovýroby“, jak je
uvedeno v licenčních podmínkách programu. Rada stanovila lhůtu k podání vysvětlení
20 dní ode dne doručení této opakované žádosti.
- 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 CoopTV,
telekomunikační družstvo, IČ: 29045029, sídlem K nádraží 19/3, 190 15 Praha 9 –
Satalice, správní řízení z moci úřední pro možné porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm.
l) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit tím, že nezapůjčil Radě na její
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vyžádání záznam vysílání programu Harmonie TV ze dne 14. března 2016 z časového
úseku od 10.00 do 22.00 hodin.
- 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 7. června 2016 toto usnesení: Rada zastavuje správní řízení se společností
Mediashop Holding GmbH, se sídlem Schwarzottstrasse 2a A-2620 Neunkirchen,
Austria, vedené pro možné porušení § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 40/1995 Sb.,
kterého se mohla dopustit zadáním reklamy, respektive teleshoppingu „Platinum
Ultimate“, který byl odvysílán dne 19. října 2015 v čase 13:10:54 hodin na programu
fanda, neboť porušení zákona nebylo prokázáno, čímž odpadl důvod správního řízení.
- Rada v rámci své kompetence dané § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci
reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání, ve znění platných předpisů (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“), v
souladu s ustanovením § 64 odst. 1 písm. c) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále
jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) rozhodla dne 7. června 2016 vydat následující usnesení:
Správní řízení vedené z moci úřední se společností ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s.,
IČ: 28511298, sídlem Palackého třída 924/105, Královo Pole, 612 00 Brno, vedené pro
možné porušení § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 40/1995 Sb., kterého se mohla dopustit
zadáním reklamního spotu „Dr. Max“, premiérově odvysílaného dne 1. září 2015 v čase
10:04:20 na programu Televize Barrandov, který může být nekalou obchodní praktikou,
ve spojení s § 5 odst. 1 písm. b) a d) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele; se
přerušuje do doby skončení řízení o předběžné otázce, která probíhá v rámci soudního
řízení 5A 4 As 273/2015.
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele CET 21 spol. s r.o., IČ:
45800456, se sídlem Kříženeckého nám. 1078/5, 152 00 Praha 5, z jakého důvodu
nebyl uveden jako sponzor pořadu Co na to Češi, vysílaného dne 24. března 2016 od
17:35 hodin na programu NOVA, také e-shop plodyslunce.cz, když spot zařazený v
rámci přerušení pořadu (v čase 0:18:41 a 0:34:23 hodin od začátku vysílání pořadu Co
na to Češi) sděloval, že sponzorem pořadu tento e-shop je.
- 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 CET 21 spol. s r.o., IČ: 45800456, se sídlem Kříženeckého nám. 1078/5,
152 00 Praha 5, na porušení ustanovení § 53 odst. 4 zákona č. 231/2001 Sb., kterého
se dopustil tím, že dne 24. března 2016 od 17:35 hodin na programu NOVA odvysílal
sponzorovaný pořad Co na to Češi, přičemž jeden ze sponzorů pořadu, e-shop
plodyslunce.cz, byl poprvé označen až v průběhu pořadu, v čase 0:18:41 a 0:34:23
hodin od začátku vysílání pořadu Co na to Češi, nikoli již na jeho začátku, jak požaduje
zákon. Rada stanovila lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení upozornění.
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele CET 21 spol. s r.o., IČ:
45800456, se sídlem Kříženeckého náměstí 1078/5, PSČ 15200, Praha, jakým
způsobem naplňuje ve vysílání programu SMÍCHOV základní programovou specifikaci,
která je součástí licenčních podmínek programu, konkrétně zastoupení dokumentární
tvorby.
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele CET 21 spol. s r. o., jakým
způsobem naplňuje ve vysílání programu Telka podmínky licence, resp. základní
programovou specifikaci, dle níž má být na tomto programu vysíláno rovněž
zpravodajství.
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele Stanice O, a.s., IČ:
26509911, sídlem Karla Engliše 519/11, Smíchov, 150 00 Praha 5, ke dvěma mutacím
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obchodního sdělení s motivem „KB G2“, které byly reprízově odvysílány dne 1. října
2015 v časech 7:02:14 hodin (mutace 1) a 7:04:39 hodin (mutace 2) na programu O
(„Óčko“). Ačkoli byly do vysílání zařazeny způsobem odpovídajícím označení sponzora,
respektive na obrazovce bylo přítomno logo programu, zcela absentuje jakákoli
informace o sponzorování. Dále je součástí obou mutací přímá reklamní pobídka („zařiď
si studentské konto G2 a užij si prázdniny podle sebe. Navíc získáš bonus až tisíc třicet
tři korun“).
- 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 Stanice O, a.s., IČ: 26509911, se sídlem Praha 5 - Košíře, Vrchlického
č.p.439/29, PSČ 150 00, na porušení § 49 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb.,
kterého se dopustil tím, že dne 01. října 2015 v časech 7:02:14 hodin (mutace 1) a
7:04:39 hodin (mutace 2) na programu O („Óčko“) odvysílal dvě mutace obchodního
sdělení s motivem „KB G2“, obsahující přímou pobídku zákazníkům („zařiď si
studentské konto G2 a užij si prázdniny podle sebe. Navíc získáš bonus až tisíc třicet tři
korun“), která směřovala k vyvolání poptávky. Svým obsahem tak obchodní sdělení
mělo charakter reklamy. Tato reklama ovšem nebyla ve vysílání rozeznatelná jako
reklama a současně nebyla ve vysílání zřetelně zvukově, obrazově nebo zvukověobrazově nebo prostorovými prostředky oddělena od ostatních částí vysílání. Rada
stanovila lhůtu k nápravě 7 dnů od doručení upozornění.
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele vysílání Barrandov
Televizní Studio a.s., IČ: 41693311, se sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 322, PSČ
15200, jaké bylo přesné znění smluvního ujednání, na jehož základě došlo k zařazení
teleshoppingového bloku s názvem "Linka lásky" do vysílání programu KINO
BARRANDOV dne 3. února 2016 od 12:59 hodin.
- Rada nadále trvá na svém závěru, že provozovatel vysílání Barrandov Televizní
Studio a.s., IČ: 41693311, se sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 322, PSČ 15200, se
dopustil porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb.,a to 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“, neboť jeho odvysílání záviselo zcela na libovůli zadavatele, a provozovatel
tedy v dané chvíli nevysílal program na vlastní odpovědnost , a konstatuje, že
provozovatel byl na na porušení § 32 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb.,
upozorněn zcela v souladu se zákonem, a vydané upozornění je tudíž pro další
rozhodovací praxi Rady směrodatné.
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele Mediapoint Constulting s. r.
o. k obsahu označení sponzora programu „Pension Tyrol a Pension Gemshorn“ ve
sponzorském spotu vysílaném v rámci programové smyčky programu TV Plzeňská 1 ve
dnech 21. a 22. února 2016, a to s vysvětlením, která část sdělení v tomto spotu
sponzora programu označuje jméno nebo název sponzora a která část sdělení uvádí
hlavní předmět jeho činnosti.
- Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3
zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně
dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje
provozovatele Mediapoint Consulting s. r. o., IČ: 27970043, se sídlem Zahradní 173/2,
Východní Předměstí, 326 00 Plzeň, na porušení ustanovení § 53 odst. 5 zákona č.
231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že v rámci označení sponzora programu
„Pension Tyrol a Pension Gemshorn“, vysílaném opakovaně v rámci programové
smyčky programu TV Plzeňská 1 ve dnech 21. a 22. února 2016, neuvedl povinné
informace - název/jméno sponzora a hlavní předmět jeho činnosti. Rada stanovila lhůtu
k nápravě 7 dní ode dne doručení tohoto upozornění.
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- Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele Mediapoint Consulting s. r.
o., na základě jakého smluvního ujednání nebo neformální dohody vysílal v rámci
programové smyčky programu TV Plzeňská 1 dne 21. února 2016 v průběhu celého
dne a 22. února 2016 v úseku 00:00-17:00 hodin pořad Stopy slavných s prezentací
propagačního sdělení ve prospěch hotelu Continental, včetně prezentace pochvaly
obsluhy a naservírovaného dezertu a pasáže v závěru pořadu, během které účinkující
opustili téma pořadu a věnovali se jen naservírovanému dezertu.
- Rada v rámci své působnosti dané § 5 písm. f) a v souladu s § 59 odst. 1 zákona č.
231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, v platném znění (dále
jen zákon č. 231/2001Sb.), upozorňuje provozovatele Mediapoint Consulting s. r. o., IČ:
27970043, se sídlem Zahradní 173/2, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň, na porušení §
48 odst. 1 písm. h) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil odvysíláním skrytého
obchodního sdělení hotelu Continental v rámci pořadu "Stopy slavných", vysílaného v
programové smyčce programu TV Plzeňská 1 dne 21. února 2016 v průběhu celého
dne a 22. února 2016 v úseku 00:00-17:00 hodin. V rámci pořadu zaznělo kvalitativní
hodnocení zboží a služeb („Výborná obsluha!“....„Já jsem strašně rád, že v těch
dnešních Stopách jsme si mohli popovídat s ředitelem plzeňského divadla Josefa
Kajetána Tyla, tady v hotelu Continental, a podívejte se, my jsme teď dostali takový
nádherný zákusek.“......Martin Otava při slovech moderátora polohlasně poděkoval
servírce: „Děkuji.“, a pak na něj s pohledem na zákusek navázal: „No, to je nádhera.“.
Následují další pozitivní komentáře směrem k zákuskům, například "„Co tomu říkáte?
To bude nějaká čokoládička a k tomu – co to tam ještě máme?“.....„No, je tady zmrzlina,
bude tady nějaké ovoce, no, nezbývá nic jiného, než se do toho pustit."), které ve
spojení s identifikací místa natáčení pořadu (hotel Continental) mělo zřetelné znaky a
výrazný komunikační, resp. marketingový potenciál reklamy. Jde o slovní i obrazovou
prezentaci zboží a služeb, záměrně sledující reklamní cíl, přičemž tato prezentace může
veřejnost uvést v omyl o povaze této prezentace. Rada provozovateli televizního
vysílání stanovila lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení tohoto upozornění.
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele Mediapoint Consulting s. r.
o., z jakého důvodu vysílal ve dnech 21.–22. února 2016 program TV Plzeňská 1 bez
infografiky s aktuálními informacemi z plzeňského regionu, jejíž vysílání předpokládají
programové podmínky licence sp. zn. 2012/879/zem/Sty.
- Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3
zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně
dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje
provozovatele Mediapoint Consulting s. r. o., IČ: 27970043, se sídlem Zahradní 173/2,
Východní Předměstí, 326 00 Plzeň, na porušení licenčních podmínek, kterého se
dopustil tím, že vysílal ve dnech 21.–22. února 2016 program TV Plzeňská 1 bez
infografiky s aktuálními informacemi z plzeňského regionu, jejíž vysílání předpokládají
programové podmínky licence sp. zn. 2012/879/zem/Sty. Rada stanovila lhůtu k
nápravě 30 dní ode dne doručení tohoto upozornění.
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele Mediapoint Consulting s. r.
o., zda v neděli 21. února 2016 vysílal na programu TV Plzeňská 1 jen 60minutovou
programovou smyčku aktualizovanou v 17:00 hodin, nebo dvouhodinovou smyčku,
kterou podle informací pro
diváky programu na internetové adrese
http://www.plzenska1.cz/cz/textpages/read/71/Plzenska_1_Schema vysílá o víkendu.
- Rada se seznámila s postupem ve věci obchodních sdělení Clavin, Clavin
PLATINUM, Dona HAIR Forte, Dr. Weiss StopKašel, NEOSPAN a IVE inkontistop.
- Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 10. května 2016,
č.j. 3A 14/2014, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady ze dne 19. listopadu 2013, sp.zn.
2013/599/RUD/Kri, č.j. RUD/5034/2013, kterým Rada uložila zpracovateli reklamy,
společnosti Kristián, spol. s r.o., IČ 63076331, sídlem Výstupní 1129/6, 101 00 Praha
10, pokutu ve výši 200 000,- Kč za porušení ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 40/1995
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Sb., kterého se dopustil tím, že zpracoval reklamu na finanční poradenství Partners,
premiérově odvysílanou dne 21. ledna 2013 od 16:54:43 hodin na programu Nova
Cinema.
- Rada vzala zpět kasační stížnost proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 10.
května 2016, č.j. 3A 14/2014, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady ze dne 19. listopadu
2013, sp.zn. 2013/599/RUD/Kri, č.j. RUD/5034/2013, kterým Rada uložila zpracovateli
reklamy, společnosti Kristián, spol. s r.o., IČ 63076331, sídlem Výstupní 1129/6, 101 00
Praha 10, pokutu ve výši 200 000,- Kč za porušení ustanovení § 2 odst. 3 zákona č.
40/1995 Sb., kterého se dopustil tím, že zpracoval reklamu na finanční poradenství
Partners, premiérově odvysílanou dne 21. ledna 2013 od 16:54:43 hodin na programu
Nova Cinema.
- 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 7. června 2016 toto usnesení: Rada zastavuje správní řízení vedené se společností
Kristián, spol. s r.o., IČ 63076331, sídlem Výstupní 1129/6, 101 00 Praha 10, pro možné
porušení ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 40/1995 Sb., kterého se mohla dopustit
zpracováním reklamy na finanční poradenství Partners, premiérově odvysílané dne 21.
ledna 2013 od 16:54:43 hodin na programu Nova Cinema, neboť porušení zákona
nebylo prokázáno, čímž odpadl důvod správního řízení.
- Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 13. dubna 2016,
č.j. 10A 11/2016, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady ze dne 20. října 2015, sp. zn.
2015/566/RUD/ČES, č.j. RRTV/3903/2015-RUD, jímž byla provozovateli televizního
vysílání Česká televize, IČ 00027383, sídlem Praha 4 – Kavčí hory, PSČ 140 70,
uložena pokuta dle § 60 odst. 1 písm. k) zákona č. 231/2001 Sb., ve výši 350 000,- Kč
pro porušení § 53a odst. 2 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil
odvysíláním pořadu Hokejové poledne dne 7. května 2015 v čase 12:00 hodin na
programu ČT sport, respektive nepatřičně zdůrazněným umístěním produktu
McDonalds.
- Rada souhlasila s podáním kasační stížnosti proti rozsudku Městského soudu v Praze
ze dne 13. dubna 2016, č.j. 10A 11/2016, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady ze dne
20. října 2015, sp. zn. 2015/566/RUD/ČES, č.j. RRTV/3903/2015-RUD, jímž byla
provozovateli televizního vysílání Česká televize, IČ 00027383, sídlem Praha 4 – Kavčí
hory, PSČ 140 70, uložena pokuta dle § 60 odst. 1 písm. k) zákona č. 231/2001 Sb., ve
výši 350 000 Kč pro porušení § 53a odst. 2 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se
dopustil odvysíláním pořadu Hokejové poledne dne 7. května 2015 v čase 12:00 hodin
na programu ČT sport, respektive nepatřičně zdůrazněným umístěním produktu
McDonalds.

AUDIOVIZUÁLNÍ MEDIÁLNÍ SLUŽBY NA VYŽÁDÁNÍ
- Rada v rámci své působnosti podle ustanovení § 4 odst. 2 písm. a) a § 5 odst. 3
zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání, a podle
ustanovení § 158 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, vydává na základě
písemného oznámení poskytovatele PiTV – StarMedia s.r.o. ze dne 6. května 2016,
doručeného Radě dne 9. května 2016, toto potvrzení: Poskytovatel PiTV – StarMedia
s.r.o., IČ: 039 30 785, se sídlem v Přerově, Č. Drahlovského 2346/13, PSČ 750 02, byl
dne 7. června 2016 zapsán do Evidence poskytovatelů audiovizuálních mediálních
služeb na vyžádání ve smyslu ustanovení § 5 zákona č. 132/2010 Sb., o
audiovizuálních mediálních službách na vyžádání; audiovizuální mediální služba na
vyžádání je poskytována ode dne 1. dubna 2016 pod názvem Přerovská internetová
televize, umístěná na internetové adrese www.pitv.cz.
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- Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 4 odst. 2 písm. a) č. 132/2010 Sb.,
o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání, a podle ustanovení § 5 odst. 2
zákona č. 132/2010 Sb, vyzývá společnost ŠLÁGR TV, spol. s r.o., IČ 261 02 293, se
sídlem Dubné 158, PSČ 373 84, k doplnění údajů k evidenci audiovizuální mediální
služby na vyžádání www.slagrtv.cz, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení této výzvy.
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením poskytovatele audiovizuální mediální
služby na vyžádání Aerovod umístěné na internetové adrese www.aerovod.cz,
společnosti AEROFILMS s.r.o., IČ: 271 54 271, se sídlem v Praze 7, Jirečkova 1008/8,
PSČ 170 00, jakým způsobem plní povinnosti plynoucí z ustanovení § 6 odst. 1 zákona
č. 132/2010 Sb., konkrétně, jakým způsobem umožňuje uživatelům služby Aerovod,
umístěné na internetové adrese www.aerovod.cz, přístup k adrese svého sídla a k
informaci o tom, že orgánem dohledu nad poskytováním audiovizuálních mediálních
služeb na vyžádání je Rada.
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením poskytovatele audiovizuální mediální
služby na vyžádání Alza Media umístěné na internetové adrese http://media.alza.cz,
společnosti Alza.cz a.s., IČ: 270 82 440, se sídlem Praha 7, Jateční 33a, PSČ 170 00,
jakým způsobem plní povinnosti plynoucí z ustanovení § 6 odst. 1 písm. c) zákona č.
132/2010 Sb., konkrétně, jakým způsobem umožňuje uživatelům služby Alza Media,
umístěné na internetové adrese http://media.alza.cz, přístup k informaci o tom, že
orgánem dohledu nad poskytováním audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání je
Rada.
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením poskytovatele audiovizuální mediální
služby
na
vyžádání
Aktuálně.TV
umístěné
na
internetové
adrese
www.video.aktualne.cz, společnosti Economia, a.s., IČ 28191226, sídlem Praha,
Pernerova 673/47, PSČ 18600, v jakém obchodním vztahu je se subjekty Rock Point a
ERV Evropská pojišťovna v souvislosti s pořadem Cesty do neznáma, díl Kamenná
lavina nás donutila se vrátit, říká o cestě na nepálský Bokta Peak cestovatel Cejpek,
umístěném dne 15. března 2016 do audiovizuální mediální služby na vyžádání
Aktuálně.TV.
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením poskytovatele audiovizuální mediální
služby na vyžádání Vaření.cz umístěné na internetové adrese www.vareni.cz,
společnosti Economia, a.s., IČ 28191226, sídlem Praha, Pernerova 673/47, PSČ
18600, z jakého důvodu nezařazuje pořady zveřejněné na webových stránkách
http://video.vareni.cz, u nichž je uveden jako zdroj Aktuálně.TV, do jednotlivých
kategorií katalogu pořadů, a dále o podání vysvětlení, jakým způsobem plní povinnost
dle § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 132/2010 Sb., tj. povinnost umožnit příjemcům služby
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 společnosti GENIUS MEDIA s.r.o., IČ:
253 45 389, se sídlem Vinohradská 1597/174, 130 00 Praha 3, z jakého důvodu na
písemnou výzvu neposkytla Radě informace o opatřeních přijatých na podporu mediální
gramotnosti, a konstatuje, že internetové stránky umístěné na adrese www.u-tv.cz nově
poskytované Ústeckým krajem již nenaplňují definiční znaky audiovizuální mediální
služby na vyžádání dle zákona č. 132/2010 Sb.

OSTATNÍ
- Rada se seznámila se Studií mediální gramotnosti osob starších 15 let.
- Rada se seznámila se studií Monitoring pluralismu v evropských médiích za rok 2015.
- Rada se seznámila s návrhem připomínek ve věci novely zákona o odpovědnosti za
přestupky a řízení o nich; ve vztahu ke změnám v zákonech č. 231/2001 Sb. a č.
132/2010 Sb.
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V Praze dne 9. 6. 2016
Bc. Ivan Krejčí
předseda Rady pro rozhlasové
a televizní vysílání
kontakt: podatelna@rrtv.cz
274 813 830
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