Tisková zpráva z 11. zasedání 2017, konaného dne 20. 6. 2017

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") na svém 11. zasedání
projednala 37 bodů programu. Vyhodnotila 84 stížností diváků a posluchačů, vydala čtyři
upozornění na porušení zákona, rozhodla o zahájení čtyřech správních řízení.
Na 11. zasedání proběhlo veřejné slyšení v řízení o udělení licence k provozování
rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů se soubory technických
parametrů Zlín 6 105,8 MHz / 50 W a Velké Meziříčí 8 97,8 MHz / 50 W.
Podrobnější informace naleznete v přepisech usnesení Rady:

ROZHLASOVÉ VYSÍLÁNÍ
- Rada na veřejném slyšení v řízení o udělení licence k provozování rozhlasového
vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů se soubory technických parametrů Zlín 6 105,8
MHz / 50 W, souřadnice WGS 84: 17 39 49 / 49 13 00 a Velké Meziříčí 8 97,8 MHz / 50
W, souřadnice WGS 84: 16 00 33 / 49 21 46 projednala se žadatelem otázky týkající se
jeho programové skladby.
- Rada podle ustanovení § 66 odst. 1 písm. a) správního řádu zastavuje řízení o žádosti
provozovatele RADIO IBUR s.r.o., IČ: 28643704, se sídlem Mohelnická 807, 78391
Uničov o změnu skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového
vysílání prostřednictvím vysílačů programu RADIO RUBI (licence Ru/114/01), a to o
změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve
změně stanoviště kmitočtu Kroměříž 93,1 MHz / 100 W, neboť žadatel vzal svou žádost
zpět.
- Rada v souladu s ustanovením § 5 písm. b) a § 21 odst. 1 písm. a) 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 MEDIA BOHEMIA, a.s., IČ 26765586,
se sídlem Koperníkova 794/6, PSČ 120 00 Praha, souhlas se změnou skutečností
uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu Hitrádio
Orion Morava (licence sp. zn. 2015/355/zab) podle § 21 odst. 1 písm. a) a § 21 odst. 3
zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně názvu programu na nový název Hitrádio
Orion, neboť tato změna by nevedla k neudělení licence na základě veřejného slyšení.
- Rada v souladu s ustanovením § 5 písm. b) a § 21 odst. 1 písm. e) a § 21 odst. 3 a
odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o
změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), a
ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále
jen „zákon č. 500/2004 Sb.“), vydala toto rozhodnutí: Rada uděluje společnosti
FRANTIŠEK VOSTÁL s. r. o., IČ: 26220407, se sídlem Jiráskova 1424/78, PSČ 586 01
Jihlava, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování
rozhlasového vysílání programu Hitrádio Vysočina 94.3 FM (licence č.j. Ru/279/00) dle §
21 odst. 1 písm. e) a § 21 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., spočívající v převodu části
obchodního podílu společníka PhDr. Petra Dvořáka, dat. nar. 7. 7. 1954, ve výši 20% na
společníka MEDIA BOHEMIA, a.s., IČ: 26765586, neboť tato změna by nevedla k
neudělení licence na základě veřejného slyšení.
- Rada se seznámila s vyjádřením (č.j. 8765/2017) provozovatele RADIO UNITED
BROADCASTING, s.r.o. k doplnění podkladů pro rozhodnutí, dle kterého provozovatel v
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důsledku svého pochybení ve vysílání nesprávně identifikoval program KISS jako Kiss
Delta.
- Rada na základě ustanovení § 5 písm. a) a b) 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 20. června 2017 toto usnesení: Správní řízení se společností RADIO UNITED
BROADCASTING s.r.o., IČ: 29131901, se sídlem Říčanská 2399/3, PSČ 101 00 Praha,
o odnětí licence (č.j. RRTV/744/2016-zab, sp. zn. 2015/832/zab ze dne 1.3. 2016),
vedené dle § 63 odst. 2 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., se dle § 66 odst. 2 zákona č.
500/2004 Sb. zastavuje, neboť porušení zákona se neprokázalo, čímž odpadl důvod
správního řízení.
- Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) a f) § 59 odst. 1 - 3
zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně
dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), upozorňuje
provozovatele RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o., IČ: 29131901, se sídlem
Říčanská 2399/3, PSČ 101 00 Praha, na porušení § 32 odst. 1, písm. o) zákona č.
231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že program KISS, který je šířen na základě licence
č.j. RRTV/744/2016-zab, sp. zn. 2015/832/zab ze dne 1.3. 2016, nesprávně ve vysílání
označoval jako Kiss Delta. Rada stanovila lhůtu k nápravě v délce 14 dnů ode dne
doručení tohoto upozornění.
- Rada se seznámila se srovnávací analýzou programu Rádio Blaník České Budějovice
95.0 MHz, Pardubice 93.9 MHz a Plzeň 96.3 MHz 18. 5. 2017 v časech od 07:00 do 08:00
hodin, od 12:00 do 13:00 hodin a od 18:00 do 19:00 hodin.
- Rada se seznámila se stížností (č. j. RRTV/8708/2017-vra) pisatele na vydání pořadu
Příběhy 20. století, které bylo odvysíláno na programu ČRo Plus dne 6. listopadu 2016;
se stížností (č. j. RRTV/8815/2017-vra) posluchače na dramaturgii vysílání programu
ČRo Olomouc; se stížností (RRTV/9476/2017-vra) pisatele na moderátora Českého
rozhlasu; se stížností (č. j. RRTV/8787/2017-vra), v níž si pisatel stěžuje na obsah
reklamního sdělení na mobilní aplikaci Debito; se stížností (č. j. RRTV/8921/2017-vra)
posluchače na vysílání programu EVROPA 2 ze dne 6. června 2017 v čase 12:45 – 13:00
hodin.
- Rada se seznámila s analýzou pořadu Příběhy 20. století, který byl na programu ČRo
Plus odvysílán dne 6. listopadu 2016 a shledala, že nedošlo k porušení zákona č.
231/2001 Sb. o rozhlasovém a televizním vysílání.
- Rada se seznámila s analýzou reklamního sdělení na službu Debito, které bylo
odvysíláno např. 12. května 2017 na programech FREKVENCE 1 a EVROPA 2 a shledala
je v souladu se zákonem č. 231/2001 Sb. o rozhlasovém a televizním vysílání.
- Rada se seznámila s analýzou úseku vysílání programu EVROPA 2 ze dne 6. června
2017 v čase 12:52:34 – 12:52:57 hodin a shledala jej v souladu se zákonem č. 231/2001
Sb. o rozhlasovém a televizním vysílání.
- Rada se seznámila s analýzami obchodních sdělení odvysílaných provozovateli JUKE
BOX, spol. s r. o. (program RADIO ČAS-FM; Zlín 103,7 MHz) dne 7. června 2017, LONDA
spol. s r.o. (program Rock Zone 105,9; Praha 105,9 MHz) dne 7. června 2017,
ULTRAVOX s.r.o. (program Radio COLOR; Praha 90,7 MHz) dne 7. června 2017, RADIO
UNITED BROADCASTING s. r. o. (program Radio BEAT; Plzeň 107,3 MHz) dne 7.
června 2017, MEDIA BOHEMIA a.s. (program Hitrádio Magic; Jičín 107,3 MHz) dne 7.
června 2017, Radio Černá Hora II. s.r.o. (program RADIO ČERNÁ HORA; Liberec 87,6
MHz) dne 7. června 2017 a Frekvence 1, a.s. (program FREKVENCE 1; České
Budějovice 94,1 MHz) dne 7. června 2017.
- Rada žádá od provozovatele vysílání, společnosti Frekvence 1, a.s., IČ: 49240226, se
sídlem Wenzigova 4/1872, 120 00 Praha 2, informace o zadavateli reklamy na doplněk
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stravy FORFEMINA a FORFEMINA SLIM, která byla odvysílaná mj. v čase 14:29:12
hodin na programu FREKVENCE 1 (94,1 MHZ, České Budějovice).
- Rada se seznámila s podnětem č.j. RRTV/8025/2017-vra na reklamu společnosti DAVO
CAR s.r.o., která byla odvysílána mj. dne 14. dubna 2017 programu EVROPA 2 (Praha
88,2 MHz / 5 kW) provozovatele EVROPA 2, spol. s r.o. a neshledala, že by předmětná
reklama byla zakázanou reklamou dle ustanovení § 2, odst. 1, písm. b) zákona č. 40/1995
Sb., o regulaci reklamy.
- Rada se seznámila s podnětem č.j. RRTV/8543/2017-vra a schválila návrh odpovědi.
- Rada podle ustanovení § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/2004 Sb., o správních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, vrací společnosti Rádio Samson spol. s r.o.,
IČ: 28010957, se sídlem Podbabská 1112/13, PSČ 160 00 Praha, správní poplatek ve
výši 25 000,- Kč zaplacený dne 18. května 2017 na účet č. 3711-19223001/0710 s
variabilním symbolem 10170013.

TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ
- Rada udělila provozovateli AIDEM & Vyšší odborná škola televizní Brno a.s., IČ: 276
95 964, se sídlem Brno - Židenice, Zengrova 2693/2, PSČ 615 00, dle § 21 odst. 1 písm.
e) a odst. 7 zákona č. 231/2001 Sb., souhlas ke změně skutečností uvedených v žádosti
o licenci, sp. zn.: 2008/166/sve/AID, č.j. sve/1519/08, ze dne 26. února 2008 a licenci, sp.
zn.: 2014/379/FIA/AID, č.j.: FIA/3743/2014, ze dne 21. října 2014, spočívající v převodu
68 ks akcií jediného akcionáře společnosti AIDEM & Vyšší odborná škola televizní Brno
a.s., Ing. Petra Bakuse (akcie č. 1 - 34 a č. 101 – 104) a (akcie č. 035 – 049 a č. 135 149) na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě každé ve výši 10.000,- Kč (tj. 34%
podíl na základním kapitálu, resp. na hlasovacích právech provozovatele), na Pavla
Tůmu, bytem Houbalova 2091/11, 628 00, Brno - Líšeň. Převodem akcií dojde ke změně
způsobu rozdělení hlasovacích práv, změně výše vkladu akcionářů, výše jejich
obchodních podílů a změně seznamu akcionářů, dle žádosti ze dne 30. května 2017, č.j.:
RRTV/8697/2017-vra, ve znění upřesnění žádosti ze dne 31. května 2017, č.j.:
RRTV/8727/2017-vra.
- Rada udělila společnosti Fajn Rock Media, s.r.o., IČ: 241 76 214, se sídlem Praha 10,
Hradešínská 1825/36, PSČ 10100, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti
o licenci k provozování televizního vysílání dle § 21 odst. 1 písm. e) a § 21 odst. 7 zákona
č. 231/2001 Sb., spočívající v převodu obchodních podílů ze stávajících společníků pana
Petra Kůsy ve výši 80 000,- Kč (40 %), pana Marka Lichtenberga ve výši 60 000,- Kč (30
%) a společnosti ALFEDUS, spol. s r.o. ve výši 60 000,- Kč (30 %) na třetí osobu
RNDr.Radima Pařízka, bytem Karla Svobody 130/95, Plesná, 725 27 Ostrava.
- Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) a f), § 59 odst. 1 – 3
zákona č. 31/2001 Sb., upozorňuje provozovatele, společnost KABELOVÁ TELEVIZE CZ
s.r.o., IČ 48150029, se sídlem Praha 10, Ruská 8, PSČ 10100, na porušení § 29 odst. 1
písm. a) a b) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že předem neoznámil Radě
změnu skutečností uvedených v přihlášce k registraci, spočívající ve změně vkladů
jednotlivých společníků, výše jejich obchodních podílů a způsob rozdělení hlasovacích
práv a seznamu společníků. Rada stanovila provozovateli lhůtu k nápravě 15 dnů ode
dne doručení tohoto upozornění.
- Rada konstatovala, že dne 11. února 2017 zanikla registrace sp. zn. 2008/12/FIA/Cab,
č.j. Fia/1880/08 ze dne 11. března 2008, provozovateli převzatého vysílání CABEL
MEDIA s.r.o., IČ: 27288668, se sídlem: Praha 8, Bojasova 1252, PSČ 182 00, v důsledku
zániku právnické osoby CABEL MEDIA s.r.o., IČ: 27288668.
- Rada se seznámila s vyjádřením provozovatele KATRO SERVIS, spol. s r.o., IČ 150
43 355, se sídlem Plynárenská 671, Kolín IV, 280 02 Kolín, ze dne 29. května 2017
doručeného dne 2. června 2017 pod č.j. RRTV/8766/2017-vra, ve věci upozornění na
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porušení ustanovení zákona č. 231/2001 Sb., č.j. RRTV/8117/2017/zem ze dne 9. května
2017.
- Rada se seznámila v návaznosti na upozornění č.j. RRTV/8117/2017/zem na porušení
zákona č. 231/2001 Sb., se žádostí o změnu skutečností uvedených v žádosti o licenci a
oznámení o změně skutečností uvedených v přihlášce k registraci provozovatele KATRO
SERVIS, spol. s r.o., IČ 150 43 355, se sídlem Plynárenská 671, Kolín IV, 280 02 Kolín,
spočívající v udělení předchozího souhlasu Radou se změnou výše vkladů společníků,
změnou seznamu společníků, výše jejich obchodních podílů, změnou způsobu rozdělení
hlasovacích práv, a dále oznámením změny sídla, jednatele a ustanovení prokury, v
rozsahu dle podání ze dne 29. května 2017, doručeného dne 2. června 2017 pod č.j.
RRTV/8766/2017/vra.
- Rada se seznámila s oznámením provozovatele TUTY Broadcasting s.r.o., IČ:
05883121, doručeným Radě dne 1. 6. 2017 pod č.j. RRTV/8754/2017-vra, o zahájení
vysílání po nabytí právní moci licence spočívající v zahájení televizního vysílání programu
TUTY šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových systémů dne 1. 6. 2017 .
- Rada se seznámila s oznámením provozovatele TUTY Broadcasting s.r.o., IČ:
05883121, doručeným Radě dne 1. 6. 2017 pod č.j. RRTV/8755/2017-vra, o zahájení
vysílání po nabytí právní moci licence spočívající v zahájení televizního vysílání programu
TUTY šířeného prostřednictvím družice dne 1. 6. 2017.
- Rada se seznámila s oznámením provozovatele TUTY Broadcasting s.r.o., IČ:
05883121, doručeným Radě dne 1. 6. 2017 pod č.j. RRTV/8756/2017-vra, o zahájení
vysílání po nabytí právní moci licence spočívající v zahájení televizního vysílání programu
TUTY šířeného prostřednictvím vysílačů dne 1. 6. 2017.
- Rada se seznámila s kontinuální analýzou programu HBO 2 Adria provozovatele
vysílání HBO Europe s.r.o. ze dne 6. března 2017 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 ustanoveními § 137 odst. 1 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele
televizního vysílání HBO Europe s.r.o., IČ 61 466 786, se sídlem Jankovcova 1037/49,
PSČ 170 00 Praha 7, o podání vysvětlení, jakým způsobem jsou naplňovány základní
povinnosti provozovatelů vysílání plynoucí z § 32 odst. 7 písm. a) b) a c) zákona č.
231/2001 Sb., spočívající v umožnění přímého a trvalého přístupu diváků programu HBO
2 Adria k informacím o provozovateli televizního vysílání, údajům umožňujícím rychlé a
účinné navázání kontaktu s provozovatelem a zveřejnění informace o tom, že orgánem
dohledu nad provozováním televizního vysílání je Rada. Rada stanovila lhůtu k podání
vysvětlení 20 dní ode dne doručení výzvy.
- Rada se seznámila s kontinuální analýzou programu HBO 3 Adria provozovatele
vysílání HBO Europe s.r.o. ze dne 6. března 2017 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 ustanoveními § 137 odst. 1 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele
televizního vysílání HBO Europe s.r.o., IČ 61 466 786, se sídlem Jankovcova 1037/49,
PSČ 170 00 Praha 7, o podání vysvětlení, jakým způsobem jsou naplňovány základní
povinnosti provozovatelů vysílání plynoucí z § 32 odst. 7 písm. a) b) a c) zákona č.
231/2001 Sb., spočívající v umožnění přímého a trvalého přístupu diváků programu HBO
3 Adria k informacím o provozovateli televizního vysílání, údajům umožňujícím rychlé a
účinné navázání kontaktu s provozovatelem a zveřejnění informace o tom, že orgánem
dohledu nad provozováním televizního vysílání je Rada. Rada stanovila lhůtu k podání
vysvětlení 20 dní ode dne doručení výzvy.
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- Rada se seznámila s analýzou kontinuálního úseku vysílání programu BARRANDOV
FAMILY provozovatele Barrandov MUZIKA, s.r.o. ze dne 1. června 2017, časového úseku
6.00 – 18.00 hodin.
- Rada se seznámila s analýzou reklamy na volně prodejný léčivý přípravek Flixonase,
která byla odvysílána 1. 3. 2017 na programu Nova od 16:54:26 hodin.
- Rada se seznámila se zprávou o kontrole televizního vysílání prostřednictvím
screeningu za období duben 2017, která pokrývala úseky následujících programů v těchto
dnech a v těchto časech: TV Nova, s.r.o. / Nova Gold – 6. dubna 2017 00:00:00 –
24:00:00hod.; MTV NETWORKS s.r.o. / Prima Comedy Central – 10. dubna 2017
00:00:00 – 24:00:00hod.; TELEPACE s.r.o. / Tv NOE – 19. dubna 2017 00:00:00 –
12:00:00 hod., 21. dubna 2017 14:00:00 – 02:00:00 hod.; Československá filmová
společnost, s.r.o. / CS Film – 23. dubna 2017 00:00:00–12:00:00 hod.; TELEPACE s.r.o.
/ Tv NOE – 23. dubna 2017 00:00:00 – 12:00.00 hod.; FTV Prima, spol. s r.o. / Prima
ZOOM – 24. září 2017 00:00:00 – 12:00:00 hod.; Československá filmová společnost,
s.r.o. / kinoSvět – 25. dubna 2017 00:00:00 – 12:00.00 hod.; TELEPACE s.r.o./ Tv NOE
– 25. dubna 2017 12:00:00 – 24:00:00 hod.; HBO Europe s.r.o. / HBO HD – 25. dubna
2017 14:00:00 – 24:00:00 hod.; HBO Europe s.r.o. / HBO 26. dubna 2017 12:00:00 –
24:00:00 HBO; Europe s.r.o. / HBO 3 26. dubna 2017 05:00:00 –16:00:00, 27. dubna
2017 03:00:00 –14:00:00.
- 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. r. o., IČ: 27168425, se sídlem
Václavské náměstí 831/21, Nové Město, 110 00 Praha, na porušení ustanovení § 53 odst.
5 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že v rámci oznámení sponzora
programu s motivem „satelitní televize Skylink“ odvysílaného dne 25. dubna 2017 v čase
14:00:32 a 16:31:11 hodin na programu kinoSvět neuvedl povinnou informaci –
název/jméno sponzora. 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 ustanoveními § 137 odst. 1 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“), žádá provozovatele
televizního vysílání TELEPACE s.r.o., IČ 26849755, se sídlem Ostrava - Moravská
Ostrava, Kostelní náměstí 1839/2, PSČ 702 00, o podání vysvětlení, jakým způsobem
umožňuje divákům programu Tv NOE snadný, přímý a trvalý přístup k identifikačnímu
číslu, jak ukládá § 32 odst. 7 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. Rada stanovila lhůtu k
podání vysvětlení 20 dní ode dne doručení výzvy.
- Rada se seznámila s následujícími podáními k obsahu televizních programů
doručenými v období od 26. května do 12. června 2017: THE WALT DISNEY COMPANY
LIMITED, organizační složka / DISNEY JUNIOR (Rumunsko) – Wizards of Waverly Place
(Kouzelníci z Waverly), 29. dubna 2017 od 14:30 hodin; MTV NETWORKS s.r.o. /
Comedy Central (Rumunsko) – seriály South Park (Městečko South Park) a Archer
(Archer) a jejich programové upoutávky, bez přesné specifikace času; TV Nova s.r.o. /
NOVA – Televizní noviny, reportáž Epidemii spalniček se nedaří zastavit, 27. května 2017
od 19:30 hodin; Česká televize / ČT :D – Je šance?, 27. května 2017 od 9:20 hodin;
Česká televize / ČT2 – Co dokáže lež, 23. května 2017 od 21:20 hodin; Česká televize /
ČT1 a ČT24 – obsah zpráv 30. a 31. května 2017 bez přesné specifikace doby vysílání a
pořadu; Česká televize / ČT1 a ČT24 – obsah zpráv 31. května 2017 bez přesné
specifikace doby vysílání a pořadu; Česká televize / ČT1 a ČT24 – Události, reportáž na
téma zákazu kouření v restauracích, 31. května 2017 od 19:00 hodin; Česká televize /
ČT24 – informování o projednávání situace médií v ČR v Evropském parlamentu, 1.
června 2017; Česká televize / ČT24 – žádost o zjednání nápravy ve zpravodajství ČT, ke
které bylo impulsem textové zpravodajství na téma havárie policejního vozu BMW a
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zařazení tématu do pořadu Události, komentáře, 31. května 2017; TV Nova s.r.o. / Nova
Cinema – Hunger Games, 3. června 2017 od 17:30 hodin; Československá filmová
společnost, s. r. o. / kinoSvět – Černobyl – 25 let poté, 3. června 2017 od 21:55 hodin;
Česká televize / ČT24 – prezentace produktu v úseku cca 9:47-9:50 hodin, 5. června
2017; Česká televize a Český rozhlas / Různé programy – obsah vysílání obecně; Česká
televize / ČT1 a ČT24 – Otázky Václava Moravce 9. dubna, 7. a 21. května 2017 od 12:00
a od 13:05 hodin; Česká televize / Různé programy – příspěvky o životě v Rusku ve
zpravodajství obecně; Česká televize / ČT1 – Reportéři ČT, reportáž Právo na zbraň, 5.
června 2017 od 21:00 hodin; Česká televize / ČT1 a ČT24 – Události, reportáž
Vyšetřování útoků v Londýně, 5. června 2017 od 19:00 hodin; Česká televize / ČT1 a
ČT24 – Události, reportáže o novele stavebního zákona, 5. dubna 2017 a 7. června 2017
od 19:00 hodin; Kofola a.s. (zadavatel obchodního sdělení) / NOVA – reklamní spot
Kofola s motivem Ixodes, odvysílání v přerušení pořadu Jak se budí princezny 9. června
2017 od 20:20 hodin; Město Roudnice nad Labem / MIS – reportáž Novinky v ulicích, 13.
dubna 2017.
- Rada v rámci své kompetence dané § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen
„zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele vysílání MTV
NETWORKS s.r.o., IČ: 28970438, sídlem Praha 4, Na strži 65/1702, PSČ 14062, o
podání vysvětlení k vysílání seriálu South Park (v ČR uváděn pod názvem Městečko
South Park) na programu Comedy Central v Rumunsku na základě licence č. j.
RRTV/1981/2016-FIA, sp. zn. 2016/524/FIA/MTV udělené v ČR, konkrétně o vysvětlení,
jaké byly vysílací časy dílů tohoto seriálu v Rumunsku v místním času v průběhu měsíce
dubna 2017; pokud bylo vysílaných dílů a vysílacích časů více, Rada žádá o vysvětlení,
jaké byly všechny jednotlivé vysílací časy. Rada stanovila lhůtu k podání vysvětlení 30
dní ode dne doručení této výzvy.
- Rada v rámci své kompetence dané § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen
„zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele vysílání Česká
televize, IČ: 00027383, sídlem: Kavčí hory, Praha 4, PSČ 140 70, o podání vysvětlení k
obsahu bloku Naše téma, věnovaného zákazu kouření v restauracích a na některých
jiných místech, který byl odvysílán v rámci pořadu Události dne 31. května 2017 od 19:00
hodin na programu ČT1, z jakého důvodu použil v pasáži reportážního příspěvku k tématu
v době 1:48-1:55 minut od začátku tématu záběr s výraznou obrazovou prezentací loga
restauračního zařízení provozovaného společností Le Sabrage s.r.o., doplněného i
adresou, která vyplynula z volby pozice reportérky před tímto logem a z dodatečného
neošetření příslušné části obrazového sdělení např. rozostřením. Rada stanovila lhůtu k
podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
- Rada v rámci své kompetence dané § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen
„zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá společnost Le Sabrage s.r.o.,
IČ: 05585970, sídlem: Sokolská 1788/60, Nové Město, 120 00 Praha 2, o podání
vysvětlení k obsahu bloku Naše téma, věnovaného zákazu kouření v restauracích a na
některých jiných místech, který byl odvysílán v rámci pořadu Události dne 31. května 2017
od 19:00 hodin na programu ČT1, v jehož průběhu byla prezentována provozovna
společnosti Le Sabrage s.r.o., na základě jakého smluvního ujednání se uskutečnilo
natáčení záběrů v provozovně společnosti Le Sabrage s.r.o. pro tuto prezentaci. Rada
stanovila lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
- Rada v rámci své kompetence dané § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen
„zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004
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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 pořadu Reportéři ČT, který byl vysílán dne 5. června 2017 od 21:00 hodin na
programu ČT1, konkrétně k reportáži Právo na zbraň v tomto pořadu a jejímu uvedení ze
studia, z jakého důvodu při moderátorském uvedení reportáže Právo na zbraň uvedl
etnicitu zastřeleného v případu střelby na chomutovském sídlišti, ale neuvedl
národnost/etnicitu střelce; z jakého důvodu v reportáži informoval v redakčním textu o
důvodech přijetí směrnice EU o kontrole nabývání a držení zbraní formulací „směrnice
Evropské unie omezující užívání některých poloautomatických zbraní ale vznikla jako
obranná reakce na teroristické útoky v Paříži“, vztahující se k nelegálním zbraním, která
se netýká předmětu regulace v této směrnici, tj. legálně držených zbraní; v čem spatřoval
na úrovni poznatků o tragickém případu střelby na chomutovském sídlišti oporu pro
redakční úvahu prezentovanou v reportáži, že tato událost „připomněla, že ne všechny
vlastníky zbrojních průkazů lze považovat za ukázněné a vyrovnané lidi“ a dále o podání
vysvětlení ve vztahu k výhradám na věcné chyby v reportáži, jak je formuluje stěžovatel
v doručené písemnosti č. j. RRTV/9647/2017-vra. Rada stanovila lhůtu k podání
vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
- Rada coby ústřední správní úřad v souladu s ustanovením § 5 písm. b) a § 21 odst. 1
písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, v
platném znění (dále jen "zákon č. 231/2001 Sb.") a ustanovením § 67 odst. 1 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád (dále jen "zákon č. 500/2004 Sb.") vydala dne 20. června 2017
toto rozhodnutí: Rada vydává provozovateli Marek Spáčil, sídlem nám. T. G. Masaryka
226, 735 81 Bohumín, souhlas se změnou licenčních podmínek licence č.j. zem/7010/09,
sp.zn. 2009/860/zem/Mar, k provozování televizního vysílání programu Televizní
informační kanál Bohumín (TIK) šířeného prostřednictvím kabelových systémů,
spočívající v úpravě dalších programových podmínek, respektive programové skladby, a
to dle žádosti provozovatele doručené Radě dne 9. května 2017, č.j. RRTV/8030/2017vra, ve znění jejího doplnění doručeného Radě dne 1. června 2017, č.j. RRTV/8741/2017vra.
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele Česká televize k přítomnosti
Evy Kiedroňové a vizuální prezentace tzv. „polovysypané peřové dečky“ v pořadu Sama
doma, odvysílaném dne 10. března 2017 od 12:30 hodin na programu ČT1.
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele Česká televize, z jakého
důvodu nedostal v pořadu Události, komentáře, odvysílaném dne 9. ledna 2017 od 22:00
hodin na programu ČT24, resp. v pasáži věnované policejní reformě, prostor zastánce
vzniku, chodu či řízení Národní centrály proti organizovanému zločinu.
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele ELSAT, spol. s r.o., z jakého
důvodu nebylo do vysílání programu TV Epigon ve dnech 19. a 20. března 2017 zařazeno
obrazové zpravodajství, jak je uvedeno v licenčních podmínkách.
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele Miroslava Smejkala, z
jakého důvodu na žádost Rady o zaslání záznamu vysílání programu Bučovický region
ze dnů 15.–16. 1. 2017 od 00.00 hod. do 24.00 hod., tj. ze dvou dnů, zaslal záznam
vysílání, který byl v průvodním dopise označen jako záznam vysílání programu Bučovický
region ze dnů 16.–17. 1. 2017 v časovém úseku od 00.00 hod. do 24.00 hod.
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením zadavatele ČESKÁ LÉKARNA HOLDING,
a. s. k obchodnímu sdělení/reklamnímu spotu „Dr. Max – Prostenal Expert“.
- 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 TV Nova s.r.o., IČ 4580056, sídlem Kříženeckého náměstí 1078/5, Praha,
PSČ 152 00, na porušení ustanovení § 49 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., jehož
se dopustil odvysíláním reklamy propagující doplněk stravy Prostenal Expert dne 1.
prosince 2016 od 8:28:03 hodin na programu NOVA. Daný doplněk stravy je určen k
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podpoře sexuální výkonnosti. Rada stanovila lhůtu k nápravě 7 dnů od doručení
upozornění.
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením společnosti NaturaMed Pharmaceuticals
s.r.o., IČ: 26106965, sídlem České Budějovice - České Budějovice 4, U Smaltovny 625,
PSČ 37004, k obchodnímu sdělení/označení sponzora „ProMan plus“, které bylo
premiérově odvysíláno dne 27. ledna 2017 v čase 19:09:40 hodin na programu ČT sport,
respektive k účelu užívání produktu ProMan plus („přirozená podpora testosteronu“),
který byl obchodním sdělením propagován.
- 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 AIDEM &
Vyšší odborná škola televizní Brno a.s., IČ: 27695964, se sídlem Zengrova 2693/2, BrnoŽidenice, 615 00, správní řízení z moci úřední pro možné porušení § 32 odst. 6 zákona
č. 231/2001 Sb., neboť na výzvu Rady neposkytl informace o opatřeních přijatých na
podporu mediální gramotnosti, čímž porušil povinnost na písemnou výzvu poskytnout
Radě vyjádření a informace nezbytné k výkonu její působnosti podle § 5 písm. t) až w)
nebo § 6 odst. 1 a 5 a tyto informace neposkytl ani v dodatečně stanovené lhůtě k nápravě
v rámci vydaného upozornění na porušení zákona.
- 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 CZECH
INFOLINE s.r.o., IČ: 25243403, se sídlem Klatovská třída 1460/83, 301 00 Plzeň, správní
řízení z moci úřední pro možné porušení § 32 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., neboť na
výzvu Rady neposkytl informace o opatřeních přijatých na podporu mediální gramotnosti,
čímž porušil povinnost na písemnou výzvu poskytnout Radě vyjádření a informace
nezbytné k výkonu její působnosti podle § 5 písm. t) až w) nebo § 6 odst. 1 a 5 a tyto
informace neposkytl ani v dodatečně stanovené lhůtě k nápravě v rámci vydaného
upozornění na porušení zákona.
- 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 ITV
SOLUTIONS SERVICES s.r.o., IČ: 24217671, se sídlem náměstí Přátelství 1518/3, 102
00 Praha 10, správní řízení z moci úřední pro možné porušení § 32 odst. 6 zákona č.
231/2001 Sb., neboť na výzvu Rady neposkytl informace o opatřeních přijatých na
podporu mediální gramotnosti, čímž porušil povinnost na písemnou výzvu poskytnout
Radě vyjádření a informace nezbytné k výkonu její působnosti podle § 5 písm. t) až w)
nebo § 6 odst. 1 a 5 a tyto informace neposkytl ani v dodatečně stanovené lhůtě k nápravě
v rámci vydaného upozornění na porušení zákona.
- 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 § 46 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „zákon č.
500/2004 Sb.“) rozhodla zahájit se zadavatelem reklamy, společností Salutem Pharma
s.r.o, IČ 03844013, sídlem Nádražní 1088, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, správní řízení
pro možné porušení § 5d odst. 2 zákona č. 40/1995 Sb., dle čl. 7 odst. 3 a 4 písm. a)
Nařízení EP a Rady (EU) č. 1169/2011, kterým se stanoví, že informace o potravině
nesmějí připisovat jakékoli potravině vlastnosti umožňující zabránit určité lidské nemoci,
zmírnit ji nebo ji vyléčit, ani na tyto vlastnosti odkazovat, včetně související reklamy,
kterého se mohl dopustit zadáním obchodního sdělení na doplněk stravy s motivem
Parazitex, odvysílaného dne 16. října 2016 v čase 13:28:51 hodin na programu Prima,
neboť z obsahu obchodního sdělení jednoznačně vyplývá, že přípravek je určen k
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odstranění parazitů, konkrétně například tasemnice, či toxoplazmózy, a tedy k vyléčení
parazitárních onemocnění, případně prevenci následků spojených s výskyty parazitů v
lidském organismu.
- Rada se seznámila s rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 24. května 2017,
č.j. 4 As 36/2017 - 32, kterým byla zamítnuta kasační stížnost Rady proti rozsudku
Městského soudu v Praze ze dne 19. 01. 2017, č.j. 11 A 8/2015-32, kterým bylo zrušeno
rozhodnutí Rady ze dne 21. října 2014, sp. zn. 2014/463/had/Kof, č.j. had/3838/2014,
jímž byla uložena pokuta ve výši 100 000,- Kč společnosti Kofola Československo, a.s.,
se sídlem Nad Porubkou 2278/31a, Ostrava – Poruba pro porušení § 2c písm. a) a e)
zákona č. 40/1995 Sb., ke kterému mělo dojít zadáním reklamy Jupík Crazy Aqua,
odvysílané dne 2. dubna 2014 v čase 10:11:00 hodin na programu NOVA.
- 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 20. června 2017 toto usnesení: Rada zastavuje správní řízení vedené se
zadavatelem reklamy, společností Kofola ČeskoSlovensko, a.s., IČO: 27663001, se
sídlem Ostrava – Poruba, Nad Porubskou 2278/31a, PSČ 708 00, pro možné porušení §
2c písm. a) a e) zákona č. 40/1995 Sb., kterého se mohl dopustit zadáním reklamy na
produkt Jupík Crazy Aqua, odvysílané dne 2. dubna 2014 v čase 10:11:00 hodin na
programu NOVA, neboť se porušení zákona neprokázalo, čímž odpadl důvod pro vedení
správního řízení.
- Rada se seznámila s přehledem vývoje evropského mediálního prostoru za první
čtvrtletí kalendářního roku 2017.

AUDIOVIZUÁLNÍ MEDIÁLNÍ SLUŽBY NA VYŽÁDÁNÍ
- Rada se seznámila s materiálem týkajícím se poskytovatelů, kteří na písemnou výzvu
neposkytli Radě informace o opatřeních přijatých na podporu mediální gramotnosti za rok
2016.
- Rada vzala na vědomí ukončení poskytování audiovizuální mediální služby na vyžádání
Internetovka.cz, umístěné na internetové adrese www.internetovka.cz, poskytovatele
Kocmanová Dita, IČ: 05139490, bytem Kyjevská 444, 503 41 Hradec Králové.
- Rada vzala na vědomí ukončení poskytování audiovizuální mediální služby na vyžádání
Pellmelltv, umístěné na internetové adrese www.pellmelltv.cz, a audiovizuální mediální
služby na vyžádání TV-Hobby, umístěné na internetové adrese www.tv-hobby.cz
poskytovatele Falcon Media Broadcast s.r.o., IČ: 28544536, se sídlem Praha, Legerova
389/56, PSČ 12000.

V Praze dne 22. 6. 2017
Bc. Ivan Krejčí
předseda Rady pro rozhlasové
a televizní vysílání
kontakt: podatelna@rrtv.cz
274 813 830
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