Tisková zpráva z 11. zasedání 2020, konaného dne 16. 6. 2020

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") na svém 11. zasedání
projednala 62 bodů programu. Vyhodnotila 25 stížností diváků a posluchačů, vydala pět
upozornění na porušení zákona a rozhodla o zahájení jednoho správního řízení.
Podrobnější informace naleznete v přepisech usnesení Rady:

ROZHLASOVÉ VYSÍLÁNÍ
- Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21
odst. 1 písm. b) a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. přijala ve věci žádosti provozovatele
MAX LOYD s.r.o., IČ: 25111671, Wenzigova, č. 4, č.p.1872, Nové Město, Praha 12000,
o změnu skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání
programu DANCE RADIO (licence č.j.: Ru/115/05), a to o změně územního rozsahu
vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve změně stanoviště a výkonu
kmitočtu Praha-ÚTB 89 MHz / 0,158 kW, toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli
MAX LOYD s.r.o., IČ: 25111671, Wenzigova, č. 4, č.p.1872, Nové Město, Praha 12000,
souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování
rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu DANCE RADIO (licence č.j.:
Ru/115/05), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů
spočívající ve změně stanoviště a výkonu kmitočtu Praha-ÚTB 89 MHz / 0,158 kW na
stanoviště Praha-ÚTB 89 MHz / 200 W souřadnice WGS 84: 14 25 44 / 50 02 23.
- Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21
odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. a s § 51, odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu,
přijala ve věci žádosti provozovatele Rádio Samson spol. s r.o., IČ: 28010957,
Podbabská 1112/13, 16000 Praha 6, o změnu skutečností uvedených v žádosti o licenci
k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Rádio Západ
(licence Sp. zn.: 2018/425/zab), spočívající ve změně souboru technických parametrů
licence a územního rozsahu vysílání, a to v přidělení kmitočtu Plzeň 107,9 MHz alt. 90,6
MHz / 200 W, toto rozhodnutí: Rada neuděluje provozovateli Rádio Samson spol. s r.o.,
IČ: 28010957, Podbabská 1112/13, 16000 Praha 6, souhlas ke změně skutečností
uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím
vysílačů programu Rádio Západ (licence Sp. zn.: 2018/425/zab), spočívající ve změně
souboru technických parametrů licence a územního rozsahu vysílání, a to v přidělení
kmitočtu Plzeň 107,9 MHz alt. 90,6 MHz / 200 W z důvodu negativního stanoviska
Českého telekomunikačního úřadu.
- Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21 odst.
1 písm. b) a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. přijala ve věci žádosti provozovatele RADIO
UNITED BROADCASTING s.r.o., IČ: 29131901, se sídlem Vinohradská 3217/167,
Praha 10, PSČ 10000 o změnu skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování
rozhlasového vysílání programu SIGNÁL RÁDIO BRNO (licence sp. zn.: 2012/78/zab), a
to o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve
změně stanoviště a výkonu kmitočtu Brno Kohoutovice 98,1 MHz / 1 kW, toto rozhodnutí:
Rada uděluje provozovateli RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o., IČ: 29131901, se
sídlem Vinohradská 3217/167, Praha 10, PSČ 10000 souhlas se změnou skutečností
uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím
vysílačů programu SIGNÁL RÁDIO BRNO (licence sp. zn.: 2012/78/zab), a to se změnou
územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve změně
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stanoviště a výkonu kmitočtu Brno Kohoutovice 98,1 MHz / 1 kW na stanoviště Brno
Nebovid 98,1 MHz / 0,5 kW souřadnice WGS 84: 16 32 41 / 49 08 04.
- Rada v souladu s ustanovením § 5 písm. b) a § 21 odst. 1 písm. d) a 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 Bělehradská 299/132, Vinohrady, 120 00 Praha 2, souhlas se změnou
skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu
Hitrádio Faktor (licence č.j. Ru/20/00) ze dne 9.11.1999) podle § 21 odst. 1 písm. d) a
odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně licenčních podmínek programu,
neboť tato změna by nevedla k neudělení licence na základě veřejného slyšení. Aktuální
a platné znění licenčních podmínek tvoří přílohu tohoto rozhodnutí.
- Rada v souladu s ustanovením § 5 písm. b) a § 21 odst. 1 písm. d) a 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 Bělehradská 299/132, Vinohrady, 120 00 Praha 2, souhlas se změnou
skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu
Hitrádio Dragon (licence č.j. Ru/170/99) podle § 21 odst. 1 písm. d) a odst. 3 zákona
č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně licenčních podmínek programu, neboť tato změna
by nevedla k neudělení licence na základě veřejného slyšení. Aktuální a platné znění
licenčních podmínek tvoří přílohu tohoto rozhodnutí.
- Rada v souladu s ustanovením § 5 písm. b), § 21 odst. 1 písm. d) a § 21 odst. 3 zákona
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších
zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), a ustanovením § 67 a násl.
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“),
vydala toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli MEDIA BOHEMIA, a.s., IČ 26765586,
se sídlem Bělehradská 299/132, Vinohrady, 120 00 Praha 2, souhlas se změnou
skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu
Hitrádio FM Plus (licence č.j. Ru/106/01) podle § 21 odst. 1 písm. d) a odst. 3 zákona
č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně licenčních podmínek programu, neboť tato změna
by nevedla k neudělení licence na základě veřejného slyšení. Aktuální a platné znění
licenčních podmínek tvoří přílohu tohoto rozhodnutí.
- Rada v souladu s ustanovením § 5 písm. b), § 21 odst. 1 písm. d) a § 21 odst. 3 zákona
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších
zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), a ustanovením § 67 a násl.
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“),
vydala toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli MEDIA BOHEMIA, a.s., IČ 26765586,
se sídlem Bělehradská 299/132, Vinohrady, 120 00 Praha 2, souhlas se změnou
skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu
Hitrádio FM (licence č.j. Ru/103/01) podle § 21 odst. 1 písm. d) a odst. 3 zákona
č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně licenčních podmínek programu, neboť tato změna
by nevedla k neudělení licence na základě veřejného slyšení. Aktuální a platné znění
licenčních podmínek tvoří přílohu tohoto rozhodnutí.
- Rada v souladu s ustanovením § 5 písm. b), § 21 odst. 1 písm. d) a § 21 odst. 3 zákona
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších
zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), a ustanovením § 67 a násl.
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“),
vydala toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 26765586,
se sídlem Bělehradská 299/132, Vinohrady, 120 00 Praha 2, souhlas se změnou
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skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu
Hitrádio City (licence sp.zn. 2014/232/zab) podle § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001
Sb., spočívající ve změně licenčních podmínek, neboť tyto změny by nevedly k neudělení
licence na základě veřejného slyšení. Aktuální a platné znění licenčních podmínek tvoří
přílohu tohoto rozhodnutí.
- Rada v souladu s ustanovením § 5 písm. b), § 21 odst. 1 písm. d) a § 21 odst. 3 zákona
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších
zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), a ustanovením § 67 a násl.
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“),
vydala toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 26765586,
se sídlem Bělehradská 299/132, Vinohrady, 120 00 Praha 2, souhlas se změnou
skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu
Hitrádio City (licence sp.zn. 2014/491/zab) podle § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001
Sb., spočívající ve změně licenčních podmínek, neboť tyto změny by nevedly k neudělení
licence na základě veřejného slyšení. Aktuální a platné znění licenčních podmínek tvoří
přílohu tohoto rozhodnutí.
- Rada v souladu s ustanovením § 5 písm. b), § 21 odst. 1 písm. d) a § 21 odst. 3 zákona
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších
zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), a ustanovením § 67 a násl.
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“),
vydala toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli NONSTOP, s. r. o., IČ: 494 47 530,
se sídlem M. Hubnerové 12, PSČ 621 00 Brno, souhlas se změnou skutečností
uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu RÁDIO
KROKODÝL (licence č.j. Ru/10/99 ze dne 14.12.1998) podle § 21 odst. 1 písm. d) zákona
č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně licenčních podmínek programu, neboť tato změna
by nevedla k neudělení licence na základě veřejného slyšení. Aktuální a platné znění
licenčních podmínek tvoří přílohu tohoto rozhodnutí.
- Rada v souladu s ustanovením § 5 písm. b), § 21 odst. 1 písm. d) a § 21 odst. 3 zákona
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších
zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), a ustanovením § 67 a násl.
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“),
vydala toto rozhodnutí: Rada neuděluje provozovateli NONSTOP, s. r. o., IČ: 494 47 530,
se sídlem M. Hubnerové 12, PSČ 621 00 Brno, souhlas se změnou skutečností
uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu RÁDIO
JIHLAVA (licence sp. zn. 2008/147/zab, č.j. cun/4708/08 ze dne 3.6.2008) podle § 21
odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně licenčních podmínek
programu, neboť tato změna by vedla k neudělení licence na základě veřejného slyšení.
- Rada v souladu s ustanovením § 5 písm. b), § 21 odst. 1 písm. d) a § 21 odst. 3 zákona
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších
zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), a ustanovením § 67 a násl.
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“),
vydala toto rozhodnutí: Rada neuděluje provozovateli Rádio Student, s.r.o.,
IČ: 262 41 790, se sídlem Gorkého 970/45, PSČ 602 00 Brno, souhlas se změnou
skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu
Free Rádio (licence č.j. Ru/168/04 ze dne 19.10.2004) podle § 21 odst. 1 písm. d) zákona
č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně licenčních podmínek programu, neboť tato změna
by vedla k neudělení licence na základě veřejného slyšení.
- Rada v souladu s ustanovením § 5 písm. b), § 21 odst. 1 písm. d) a § 21 odst. 3 zákona
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších
zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), a ustanovením § 67 a násl.
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“),
vydala toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli MEDIA BOHEMIA a.s.,
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IČ: 267 65 586, se sídlem Bělehradská 299/132, PSČ 120 00 Praha, souhlas se změnou
skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu
HELAX (licence Ru/49/99 ze dne 14. 12. 1998) podle § 21 odst. 1 písm. d) zákona
č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně licenčních podmínek programu, neboť tato změna
by nevedla k neudělení licence na základě veřejného slyšení. Aktuální a platné znění
licenčních podmínek tvoří přílohu tohoto rozhodnutí.
- Rada v souladu s ustanovením § 5 písm. b), § 21 odst. 1 písm. d) a § 21 odst. 3 zákona
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších
zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), a ustanovením § 67 a násl.
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“),
vydala toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli MEDIA BOHEMIA a.s.,
IČ: 267 65 586, se sídlem Bělehradská 299/132, PSČ 120 00 Praha, souhlas se změnou
skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu
Hitrádio Orion (licence č.j. Ru/93/99 ze dne 14.12.1998) podle § 21 odst. 1 písm. d)
zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně licenčních podmínek programu, neboť tato
změna by nevedla k neudělení licence na základě veřejného slyšení. Aktuální a platné
znění licenčních podmínek tvoří přílohu tohoto rozhodnutí.
- Rada v souladu s ustanovením § 5 písm. b), § 21 odst. 1 písm. d) a § 21 odst. 3 zákona
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších
zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), a ustanovením § 67 a násl.
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“),
vydala toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli MEDIA BOHEMIA a.s.,
IČ: 267 65 586, se sídlem Bělehradská 299/132, PSČ 120 00 Praha, souhlas se změnou
skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu
Hitrádio Orion (licence č.j. Ru/57/99 ze dne 14.12.1998) podle § 21 odst. 1 písm. d)
zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně licenčních podmínek programu, neboť tato
změna by nevedla k neudělení licence na základě veřejného slyšení. Aktuální a platné
znění licenčních podmínek tvoří přílohu tohoto rozhodnutí.
- Rada v souladu s ustanovením § 5 písm. b), § 21 odst. 1 písm. d) a § 21 odst. 3 zákona
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších
zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), a ustanovením § 67 a násl.
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“),
vydala toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli MEDIA BOHEMIA a.s.,
IČ: 267 65 586, se sídlem Bělehradská 299/132, PSČ 120 00 Praha, souhlas se změnou
skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu
Hitrádio Orion (licence sp. zn. 2015/355/zab, č.j. RRTV/2222/2016-SPM ze dne 19. 7.
2016) podle § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně licenčních
podmínek programu, neboť tato změna by nevedla k neudělení licence na základě
veřejného slyšení. Aktuální a platné znění licenčních podmínek tvoří přílohu tohoto
rozhodnutí.
- Rada v souladu s ustanovením § 5 písm. b), § 21 odst. 1 písm. d) a § 21 odst. 3 zákona
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších
zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), a ustanovením § 67 a násl.
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“),
vydala toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli MEDIA BOHEMIA a.s.,
IČ: 267 65 586, se sídlem Bělehradská 299/132, PSČ 120 00 Praha, souhlas se změnou
skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu
Hitrádio Černá Hora (licence Ru/135/98 ze dne 25. 3. 1998) podle § 21 odst. 1 písm. d)
zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně licenčních podmínek programu, neboť tato
změna by nevedla k neudělení licence na základě veřejného slyšení. Aktuální a platné
znění licenčních podmínek tvoří přílohu tohoto rozhodnutí.
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- Rada v souladu s ustanovením § 5 písm. b), § 21 odst. 1 písm. d) a § 21 odst. 3 zákona
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších
zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), a ustanovením § 67 a násl.
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“),
vydala toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli MEDIA BOHEMIA a.s.,
IČ: 267 65 586, se sídlem Bělehradská 299/132, PSČ 120 00 Praha, souhlas se změnou
skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu
Hitrádio Vysočina (licence Ru/279/00 ze dne 7. 11. 2000) podle § 21 odst. 1 písm. d)
zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně licenčních podmínek programu, neboť tato
změna by nevedla k neudělení licence na základě veřejného slyšení. Aktuální a platné
znění licenčních podmínek tvoří přílohu tohoto rozhodnutí.
- Rada podle ustanovení § 5 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s
ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu, vydává toto rozhodnutí:
Rada podle ustanovení § 12 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb. prodlužuje provozovateli
Gama media, s.r.o., IČ: 250 28 499, se sídlem Bělehradská 360/6, PSČ 434 01 Most,
dobu platnosti licence udělené rozhodnutím Rady sp. zn. 2014/373/zab, č.j.
STR/4180/2014 ze dne 4.11.2014 k rozhlasovému vysílání programu Rock Radio
prostřednictvím vysílačů na kmitočtu Žatec 101,0 MHz / 0,2 kW do 10. října 2025.
- Rada podle ustanovení § 5 písm. b) a § 12 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a v souladu s ustanovením § 67 a násl. zákona
č. 500/2004 Sb. správního řádu, vydala toto rozhodnutí: Rada prodlužuje provozovateli
PS KŘÍDLA, s.r.o., IČ: 25518674, se sídlem Lidická 1879/48, Černá Pole, 602 00 Brno,
dobu platnosti licence sp.zn. 2014/46/zab k vysílání programu Rádio Blaník
prostřednictvím vysílačů na kmitočtu Velké Meziříčí 105,7 MHz / 0,1 kW do 10. října 2025.
- Rada se seznámila se srovnávací analýzou programů - COUNTRY RADIO 97.2 MHz,
Country MORAVA SEVER 94,7 MHz a Country VÝCHOD 91.8 provozovatele RADIO
UNITED BROADCASTING s.r.o. z pátku 15. 5. 2020 v časech od 07:00 do 08:00 hodin,
od 13:00 do 14:00 hodin a od 18:00 do 19:00 hodin.
- Rada se seznámila s analýzami obchodních sdělení odvysílaných provozovateli
MEDIA BOHEMIA a.s. (program Fajn radio; Prostějov 102,8 MHz) dne 28. května 2020,
Rádio Student, s.r.o. (program Free Rádio; Brno-Kohoutovice 107,0 MHz) dne 28. května
2020, RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o. (program Radio BEAT; Plzeň 107,3 MHz)
dne 28. května 2020, MEDIA BOHEMIA a.s. (program Hitrádio Orion; Jeseník 88,1 MHz)
dne 28. května 2020, RADIO ZLÍN, spol. s r.o. (program Radio Zlín; Zlín 91,7 MHz) dne
28. května 2020 a Frekvence 1, a.s. (program FREKVENCE 1; České Budějovice 94,1
MHz) dne 28. května 2020.
- Rada se seznámila s oznámením provozovatele MEDIA BOHEMIA a.s., IČO 26765586
se sídlem Bělehradská 299/132, 120 00 Praha 2 (licence Ru/284/00/183 ze dne 7. 11.
2000) doručeným Radě dne 26.05.2020, č.j.: RRTV/9449/2020-vra spočívajícím v
oznámení výpadku vysílání programu Hitrádio FM Crystal dne 25. 5. 2020 od 10:55 hod.
do 18:10 hod. na vysílačích vysílajících pro oblast Česká Lípa 99,9 MHz/1 kW, Děčín 97,6
MHz/0,2 kW a Varnsdorf 90,4 MHz/0,2 kW.
- Rada se seznámila s oznámením provozovatele MEDIA BOHEMIA a.s., IČO 26765586
se sídlem Bělehradská 299/132, 120 00 Praha 2 doručeným Radě dne 29.05.2020, č.j.:
RRTV/9596/2020-vra spočívajícím v oznámení o zahájení vysílání programu Rock Radio
dne 28. 5. 2020, (licence sp. zn. 2019/341/zab, č.j. RRTV/13576/2019-blu, ze dne 19. 11.
2019) šířeného prostřednictvím vysílače na stanovišti Náchod 3 99,7 MHz / 100 W.
- Rada se seznámila s informacemi Českého telekomunikačního úřadu o vydání
krátkodobých oprávnění k využívání rádiových kmitočtů rozhlasové služby na provoz VKV
vysílačů.
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- Rada se seznámila se stížností č. j. RRTV/9466/2020-vra ohledně údajného
„nerespektování názvu Česko“. Rada se seznámila se stížností č. j. RRTV/9540/2020-vra
ohledně údajné nevyváženosti prezentace odborových organizací na programu ČRo
Radiožurnál.

TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ
- Rada podle ustanovení § 32 odst. 1 písm. r) zákona č. 231/2001 Sb., udělila
provozovateli Fajn Rock Media, s.r.o., IČ 268 39 407, se sídlem Stavební 992/1, Ostrava
- Poruba, PSČ 708 00, souhlas s přerušením vysílání televizního programu REBEL 2
SLUŠNEJ KANÁL šířeného prostřednictvím kabelových systémů na základě licence č.j.
sve/307/2012 ze dne 17. ledna 2012, a to do 31. prosince 2020, v rozsahu dle žádosti
ze dne 3. června 2020, č.j. RRTV/9726/2020-vra.
- Rada na základě ustanovení § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu,
žádá společnost MWE Networks International s.r.o., IČ 073 34 800, se sídlem Krakovská
1392/7, Nové Město, 110 00 Praha 1, o podání vysvětlení ve věci možného
neoprávněného provozování televizního vysílání programu POWER TV prostřednictvím
kabelových systémů a zvláštních přenosových systémů (internetu). Rada stanovila lhůtu
k podání vysvětlení do 15 dnů ode dne doručení této žádosti.
- Rada zahajuje s provozovatelem MWE Networks International s.r.o., IČ 073 34 800, se
sídlem Krakovská 1392/7, Nové Město, 110 00 Praha 1, správní řízení podle ustanovení
§ 63 odst. 2 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., o odnětí licence k provozování regionálního
zemského digitálního televizního vysílání programu POWER TV šířeného prostřednictvím
vysílačů na základě licence ze dne 17. července 2018, č.j. RRTV/14214/2018-zem,
neboť provozovatel po zahájení vysílání v průběhu kalendářního roku nevysílal déle než
30 dnů. Rada stanovila lhůtu k vyjádření do 15 dnů od doručení oznámení o zahájení
řízení.
- Rada registruje provozovateli Vodafone Czech Republic a.s., IČ 257 88 001, se sídlem
náměstí Junkových 2808/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5, dle § 29 odst. 1 písm. c) zákona
č. 231/2001 Sb., změnu skutečností uváděných v přihlášce k registraci k provozování
převzatého rozhlasového a televizní vysílání šířeného prostřednictvím kabelových
systémů č.j. RRTV/8190/2019-smu ze dne 24. června 2019, spočívající ve změně
programové nabídky, a to zařazení nových zahraničních rozhlasových programů: Rádio
Vlna, Rádio Jemné, Radio Best FM, Rádio Anténa Rock, Europa 2, Rádio 7, EXPRES,
Sky Radio, Radio Veronica, Classic FM, Hitradio ÖE 3, v rozsahu v rozsahu dle podání
ze dne 16. dubna 2020, č.j. RRTV/6092/2020-vra ve znění doplnění ze dne 20. května
2020, č.j. RRTV/9328/2020-vra.
- Rada se seznámila s oznámením provozovatele Vodafone Czech Republic a.s.,
IČ 257 88 001, se sídlem náměstí Junkových 2808/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5, o změně
ostatních skutečností uvedených v přihlášce k registraci převzatého vysílání šířeného
prostřednictvím kabelových systémů č.j. RRTV/8190/2019-smu ze dne 24. června 2019,
spočívající ve změně programové nabídky převzatého vysílání, a to zařazení nových
rozhlasových a televizních programů: rozhlasové české: KISS, COUNTRY RADIO,
RADIO 1, Radio Beat, Radio Spin, SIGNÁL RÁDIO, Hitrádio City, Hitrádio FM, Hitrádio
FM Plus, Hitrádio Černá Hora, Hitrádio Faktor, Hitrádio Vysočina, Hitrádio Orion, Rádio
BLANÍK, Fajn Radio, Rock Radio, Fajn Radio, HELAX, Classic Praha, Oldies rádio, Radio
Contact Liberec, Rádio Krokodýl, Rádio Jih, Radio Zlín, RADIO HANÁ, RADIO RUBI,
Rock Radio, EXPRES FM, Rádio Dálnice, Radio Čas, Radio Čas Rock, Evropa 2,
FREKVENCE 1, Radio Bonton, ZET, DANCE RADIO, RÁDIO IMPULS, Český Impuls,
Rock Zone 105,9, Radio Proglas, Radio Relax, RÁDIO BLATNÁ, Rádio SAMSON,
SeeJay Rádio, Rádio COLOR, Rádio Dechovka; rozhlasové zahraniční: Rádio Slovensko,
Rádio Devín, Rádio FM, Rádio Slovakia International, RFI Francais, DW radio; televizní
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české: ČT3, ABC TV, TV Brno 1, Regionální televize TVS, rtm plus Liberecko, Jihočeská
televize („JTV“), V1, Televize ZAK (zkratka „TV ZAK“), TV FOCUS, CNN Prima News;
televizní zahraniční: Jednotka, Dvojka, Pervyj Kanal, Dom Kino, Vremja, Muzyka
Pervogo, 3sat, CCTV4, CGTN, CGTN documentary, Das Erste, KBS World, ORF 1, ORF
2, TVP 1, TVP 2, TVP info, ZDF, TV 8, TA3, CNBC Europe; ukončení vysílání českých
televizních programů SPORT 5 a REBEL 2 SLUŠNEJ KANÁL; zařazení českého
televizního programu Tv NOE ve verzi HD; doplnění informace o změně názvu českého
televizního programu ČESKOSLOVENSKO na Film Europe + šířeného ve verzi HD
(český televizní program Be2Can zanikl dne 5. května 2020); v rozsahu dle podání ze
dne 16. dubna 2020, č.j. RRTV/6092/2020-vra ve znění doplnění ze dne 20. května 2020,
č.j. RRTV/9328/2020-vra.levizní program Be2Can zanikl dne 5. května 2020); v rozsahu
dle podání ze dne 16. dubna 2020, č.j. RRTV/6092/2020-vra ve znění doplnění ze dne
20. května 2020, č.j. RRTV/9328/2020-vra.
- Rada se dle § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., seznámila s oznámením
provozovatele Nej.cz s.r.o., IČ 032 13 595, se sídlem Kaplanova 2252/8, Chodov, 148 00
Praha 4, o změně skutečností uvedených v přihlášce k registraci převzatého vysílání
šířeného prostřednictvím kabelových systémů, registrace č.j. RRTV/3740/2015-SMU ze
dne 20. října 2015, spočívající ve změně programové nabídky, a to rozšíření o české
televizní programy: ČT3, BV 1, TV Chodov, CNN Prima News; zahraniční erotický
televizní program Dorcel TV s časovým rozsahem vysílání 24 h denně šířený v souladu
s ustanovením § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., tj. dostupný pouze na
základě písemné smlouvy uzavřené s osobou starší 18 let a technického opatření
(automatického rodičovského zámku umožňujícího přepnutí na daný stream televizního
programu zadáním čtyřmístného PIN kódu), jehož číselnou variaci je možné pouze touto
osobou změnit a nastavit a tím omezit přístup k vysílání dětem a mladistvým, v rozsahu
dle žádosti podání ze dne 21. května 2020, č.j. RRTV/9349/2020-vra, ve znění upřesnění
ze dne 26. května 2020, č.j. RRTV/9455/2020-vra.
- Rada se dle § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., seznámila s oznámením
provozovatele Czech Digital Group, a.s., IČ 258 42 609, se sídlem Skokanská 2117/1,
169 00 Praha 6 - Břevnov, o změně ostatních skutečností uvedených v přihlášce k
registraci převzatého vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů v systému
DVB-T, spočívající ve změně programové nabídky, a to rozšíření programové nabídky
Vysílací sítě 23 o program NASA TV UHD; v rozsahu podání ze dne 27. května 2020, č.j.
RRTV/9489/2020-vra.
- Rada se dle § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., seznámila s oznámením
provozovatele Vodafone Czech Republic a.s., IČ 257 88 001, se sídlem náměstí
Junkových 2808/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5, o změně skutečností uvedených v přihlášce
k registraci převzatého vysílání šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových
systémů, registrace č.j.: RRTV/8188/2019-smu ze dne 25. června 2019, spočívající ve
změně programové nabídky, a to ukončení vysílání českých televizních programů SPORT
5 a REBEL 2 SLUŠNEJ KANÁL; zařazení českého televizního programu Tv NOE ve verzi
HD; doplnění informace o změně názvu českého televizního programu
ČESKOSLOVENSKO na Film Europe + šířeného ve verzi HD (český televizní program
Be2Can zanikl dne 5. května 2020); v rozsahu dle podání ze dne, v rozsahu dle žádosti
podání ze dne 27. května 2020, č.j. RRTV/9490/2020-vra.
- Rada v rámci řízení o přestupku spis. zn. RRTV/2020/69/had provedla důkaz
zhlédnutím záznamu označení sponzora pořadu s motivem „Pivo Excelent“, které bylo
premiérově odvysíláno dne 17. září 2019 v čase 7:53:46 hodin na programu O („Óčko“).
- Rada v rámci řízení o přestupku spis. zn. RRTV/2020/70/had provedla důkaz
zhlédnutím záznamu označení sponzora programu s motivem „w-tec“, které bylo
odvysíláno dne 18. září 2019 v čase 13:18:53 hodin na programu O („Óčko“).
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- Rada v rámci řízení o přestupku spis. zn. RRTV/2020/71/had provedla důkaz
zhlédnutím záznamu označení sponzora pořadu „Vitango“, premiérově odvysílaného dne
25. září 2019 v čase 20:05:46 hodin na programu Nova Cinema.
- Rada v rámci řízení o přestupku vedeného pod sp.zn. RRTV/2020/251/rud provedla
důkaz zhlédnutím záznamu reklamního spotu „Provident - renta“, odvysílaného dne
11. listopadu 2019 v čase 11:24:27 hodin na programu NOVA.
- Rada v rámci řízení o přestupku vedeného pod sp.zn. RRTV/2020/195/rud provedla
důkaz zhlédnutím pořadu Moje zprávy odvysílaného dne 22. ledna 2020 od 19:25 hodin
na programu Televize Barrandov, respektive zhlédnutím příspěvku s názvem „Další
plýtvání“.
- Rada v rámci řízení o přestupku sp. zn. RRTV/2019/800/kus provedla důkaz
zhlédnutím záznamu reklamy, respektive teleshoppingu Klenot TV, odvysílaného dne
9. 7. 2019 v 12:41 hodin na programu KINO BARRANDOV.
- Rada se seznámila s těmito diváckými podáními, týkajícími se televizního vysílání,
doručenými v období od 15. 5. do 1. 6. 2020 (celkem 23 podání): 1) TV Nova s.r.o./NOVA
- SuperStar, 16.5.2020 od 9:45 hodin, vulgarismy; 2) Reklama společnosti Pepco; 3)
Barrandov Televizní Studio a.s./BARRANDOV KRIMI - Teleshopping Klenot.TV,
19.5.2020 od 23:50 hodin; 4) Česká televize - způsob informování o koronaviru; 5) Česká
televize/ČT1 - 168 hodin, reportáž o ministryni Schillerové, 7.5.2020 od 21:45 hodin; 6)
Česká televize/ČT1- Máte slovo, 14.5.2020 od 21:30 hodin; 7) Česká televize/ČT1 Otázky Václava Moravce, 17.5.2020 od 12:00 hodin; 8) Česká televize/ČT1- Události,
reportáž o událostech v Tušti, dne 24.5.2020 od 19:00 hodin; 9) Česká televize/ČT1 Reportéři ČT, reportáž o kauze Agrofert, dne 25.5.2020 od 21:55 hodin; 10) Česká
televize/ČT1 - Události, reportáž o změnách DPH, 24.5.2020, 19:00 hodin; 11) Česká
televize/ČT1 - 168 hodin, dne 24.5.2020 od 21:55 hodin; 12) Česká televize/ČT24 Události, komentáře, respektive rozhovoru s hejtmankou Středočeského kraje, dne
27.5.2020 od 22:00 hodin; 13) FTV Prima, spol. s r.o./Prima - Hlavní zprávy, reportáž o
nájmech, 19.4.2020, 18:55 hodin; 14) Česká televize - způsob informování o koronaviru
obecně; 15) Obecná stížnost na zpravodajství ČT; 16) Česká televize / ČT1 - 168 hodin,
reportáže Agent v Praze a Kaťuša na objednávku, 10. května 2020 od 21:45 hodin; 17)
Barrandov Televizní Studio a.s./Televize Barrandov -Aréna Jaromíra Soukupa, 13. května
2020 od 20:50 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 společnost
TELEMEDIA INTERACTV PRODUCTION HOME LIMITED, se sídlem v Arch.
Makarios III, 195 Neocleous House, P.C. 3030 Limassol, Kypr, č. registrace společnosti:
HE 144566, DIČ CY 10147566V, o podání vysvětlení k obsahu stížnosti na teleshopping
Klenot.TV, odvysílaný dne 19. 5. 2020 od 23:50 hodin na programu BARRANDOV KRIMI,
spočívající v tvrzení diváka, že nebyl přepojen do studia, ačkoli k tomu splnil všechny
podmínky, a nikdo jiný v danou dobu rovněž přepojen nebyl. Stížnost se týká poslední ze
soutěží odvysílaných v rámci pořadu v čase 00:25 - 02:51 hod. dne 20. 5. 2020, kdy se
stěžovatel podle svého tvrzení prokazatelně snažil dovolat do studia a zodpovědět
soutěžní otázku. Rada stanovila lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této
výzvy.
Rada v rámci své kompetence dané § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném
znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele
vysílání Česká televize, IČ: 00027383, sídlem: Kavčí hory, Praha 4, PSČ 140 70, o podání
vysvětlení k obsahu reportáže o kauze Agrofert, odvysílané v rámci pořadu Reportéři ČT
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na programu ČT1 dne 25. 5. 2020 od 21:55 hodin, a to konkrétně k momentu, kdy redaktor
prezentoval odmítnutí vyjádření zástupců Agrofertu slovy: „O vyjádření jsme žádali i
společnost Agrofert a jejího šéfa Zbyňka Průšu. Žádost o rozhovor odmítl mluvčí
Agrofertu.“ Rada žádá o vysvětlení, z jakého důvodu v reportáži nezaznělo, že zástupci
Agrofertu vysvětlili důvody neposkytnutí vyjádření s podstatným argumentem, že probíhá
soudní spor a věc je šetřena Evropskou komisí, a proto v tuto chvíli není možné vyjádření
poskytnout. Rada stanovila lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
- Rada se seznámila s analýzou záznamu vysílání programu Televize ZAK
provozovatele ZAK TV s.r.o. ze dnů 13., 19., 24. 4. 2020 od 17:00 do 21:00 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 ZAK TV s.r.o., IČ 64835669, sídlem Prokopova 166/26, 301 00, Plzeň, na
porušení licenčních podmínek, kterého se dopustil tím, že ve dnech 13., 19. a 24. 4. 2020
mezi 17:00 a 21:00 vysílal smyčky o délce 20 minut, přestože dle podmínek licence má
být vysílání sestaveno z bloku pořadů o celkové délce 30 až 60 minut. Rada stanovila
lhůtu k nápravě 30 dní ode dne doručení tohoto upozornění.
- Rada se seznámila s analýzou programu Sport1 Czechia and Slovakia provozovatele
AMC Networks Central Europe s.r.o. ze dne 28. listopadu 2019, v časovém úseku 10.00
až 22.00 hod.
- Rada v rámci své kompetence dané § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném
znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele AMC
Networks Central Europe s.r.o., IČO: 27112501, se sídlem Praha 8 - Karlín, Pobřežní
620/3, PSČ 186 00, podání vysvětlení, jakým způsobem zohledňuje při vysílání
sponzorovaných pořadů na programu Sport1 Czechia and Slovakia odlišnosti mezi
českým a slovenským jazykem a plní tak povinnosti dané ustanovením § 53 odst. 5
zákona č. 231/2001 Sb. Rada stanovila lhůtu pro podání vysvětlení 30 dní ode dne
doručení předmětné žádosti.
- Rada se seznámila s analýzou kontinuálního úseku vysílání programu Informační TV
obce Kamýk nad Vltavou provozovatele Obec Kamýk nad Vltavou ze dnů 23. a 24. února
2020.
- 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 Obec
Kamýk nad Vltavou, IČ 00242411, sídlem Kamýk nad Vltavou 69, PSČ 262 63, o podání
vysvětlení, jak často reálně dochází k aktualizaci vysílané smyčky programu Informační
TV obce Kamýk nad Vltavou. Rada stanovila lhůtu pro podání vysvětlení 30 dní ode dne
doručení předmětné žádosti.
- Rada se seznámila s výsledky analýzy obchodních sdělení za měsíc únor 2020.
- Rada žádá Státní ústav pro kontrolu léčiv o stanovisko ve věci produktu Sédatif PC,
který byl propagován v rámci obchodního sdělení premiérově odvysílaného dne 24. února
2020 v čase 8:50:55 hodin na programu O („Óčko“).
- 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 45800456, sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 1078/5,
PSČ 15200, na porušení ustanovení § 53 odst. 5 zákona č. 231/2001 Sb., neboť
premiérovým odvysíláním obchodního sdělení / oznámení o sponzorování programu s
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motivem „e-kondomy.cz“ dne 1. února 2020 v čase 22:16:11 hodin na programu NOVA,
se dopustil porušení povinnosti uvést název sponzora a hlavní předmět jeho činnosti. Tyto
informace v rámci předmětného obchodního sdělení zcela absentují. Rada stanovila lhůtu
k nápravě 7 dnů od doručení upozornění.
- Rada postupuje ČNB k posouzení dle svých kompetencí obchodní sdělení „Zonky půjčka pro zamilované páry“, premiérově odvysílané dne 10. února 2020 v čase 10:09:16
hodin na programu Prima.
- 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 § 49 odst. 1 písm. c) zákona
č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 15. března 2020 v čase 21:13:31 hodin
na programu Televize Barrandov odvysílal reklamní spot s motivem Durex - Intense
ORGASMIC, který byl obchodním sdělením obsahujícím propagaci produktů Intense
Orgasmic a Intense Orgasmic gel, které jsou erotickými výrobky/pomůckami pro skvělý
sex („Nečekejte na Valentýna. Užijte si skvělý sex kdykoli. Durex Intense se stimulačním
gelem“), a porušil tak povinnost zajistit, aby obchodní sdělení týkající se erotických
služeb, erotických výrobků a humánních léčivých přípravků nebo doplňků stravy na
podporu sexuální výkonnosti nebyla zařazována do vysílání v době od 06.00 hodin do
22.00 hodin. Rada stanovila lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení upozornění.
- Rada coby ústřední správní úřad v rámci své působnosti dané § 5 písm. a) a f) zákona
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších
zákonů a podle ustanovení § 86 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti
za přestupky a řízení o nich, vydala toto usnesení: Rada zastavuje řízení o přestupku
vedené s obviněným provozovatelem Seznam.cz TV, s.r.o., IČ 06387233, sídlem
Radlická 3294/10, Praha, PSČ 150 00 pro možné pro možné porušení ustanovení § 32
odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit tím, že nedoložil, že by na
programu Seznam.cz TV v roce 2019 opatřil alespoň 15 % vysílaných pořadů skrytými
nebo otevřenými titulky pro osoby se sluchovým postižením a zpřístupnil alespoň 2 %
vysílaných pořadů pro osoby se zrakovým postižením, neboť nedoložení dat není
přestupkem.
- Rada se seznámila s reakcí provozovatele Seznam.cz TV (č.j. RRTV/4402/2020-vra)
na žádost Rady č.j. RRTV/2662/2020-bur o zaslání přehledu pořadů, které bude
provozovatel Seznam.cz TV, s. r. o. na programu Seznam.cz TV zpřístupňovat pro osoby
se zrakovým postižením (tj. prostřednictvím audiopopisů) v období od 1. dubna do
10. května 2020.
- 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 Seznam.cz TV, s. r. o., Radlická 3294/10, Smíchov, 150 00 Praha, na
porušení § 32 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že v období od
1. 1. 2020 do 30. 4. 2020 na programu Seznam.cz TV nezpřístupnil alespoň 2 %
vysílaných pořadů pro osoby se zrakovým postižením, jelikož v období od 1. 1. 2020 do
30. 4. 2020 na programu Seznam.cz TV nezpřístupnil pro osoby se zrakovým postižením
žádné pořady. Rada stanovila lhůtu k nápravě tak, aby za období dvou měsíců od
doručení tohoto upozornění, resp. aby v tomto dvouměsíčním období, bylo zastoupení
pořadů opatřených audiopopisy minimálně 2% z vysílaných pořadů za dané období.
Současně Rada požaduje, aby tuto nápravu provozovatel doložil zasláním seznamu
odvysílaných pořadů s audiopopisem po uplynutí těchto dvou měsíců.
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele ČESKÁ TELEVIZE,
IČ 00027383, sídlem Na hřebenech II 1132/4, Praha 4, PSČ 14700, z jakého důvodu
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redaktor České televize Luboš Rosí v rámci pořadu Studio ČT24, resp. příspěvku Co
přinese nedělní Newsroom, odvysílaného dne 14. února 2020 od 14:33 hodin na
programu ČT24, uvedl, že radní ČTK, Petr Žantovský, je „bývalý komunistický novinář“,
resp. o jaké zdroje se toto jeho tvrzení opíralo.
- Rada coby ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm.
a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně
dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76
odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v
platném znění, ve věci možného přestupku spáchaného odvysíláním Studio ČT24, resp.
příspěvku Co přinese nedělní Newsroom, odvysílaného dne 14. února 2020 od 14:33
hodin na programu ČT24, že věc odkládá.
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele vysílání ČESKÁ TELEVIZE,
IČ 00027383, sídlem Na hřebenech II 1132/4, Praha 4, PSČ 14700, ohledně reportáže
Výmysl jako důkaz, která byla součástí pořadu Reportéři ČT, odvysílaného dne 9. března
2020 od 21:45 hodin na programu ČT1, respektive s vysvětlením, z jakého důvodu v
předmětné reportáži neposkytl soudci Alexanderu Sotolářovi prostor k vyjádření ohledně
jeho role v kauze Opencard, a dále, z jakého důvodu v předmětné reportáži nezaznělo
stanovisko Vrchního soudu v Praze, který jako odvolací instance v kauze rozhodoval.
- Rada coby ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm.
a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně
dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76
odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v
platném znění, ve věci možného přestupku spáchaného odvysíláním pořadu Reportéři
ČT, resp. příspěvku Výmysl jako důkaz, dne 9. března 2020 od 21:45 hodin na programu
ČT1, že věc odkládá.
- Rada se seznámila s vysvětlením provozovatele PK 62, a.s. k údajům, jimiž dokládal
naplnění povinností dle §§ 42 - 44 zákona č. 231/2001 Sb. na programu LEO TV v roce
2019, resp. Rada se seznámila s opravenými údaji k plnění uvedené povinnosti.
- Rada se seznámila s vysvětlením provozovatele MTV NETWORKS s. r. o. (č.j.
RRTV/4540/2020-vra) a s reakcí (č.j. RRTV/8197/2020-vra) na žádost Rady o poskytnutí
záznamu vysílání programu Nickelodeon Comm (licence č. j. RRTV/7816/2018-fia, sp.
zn.: RRTV/2018/195/fia) ze dne 28. listopadu 2019, časového úseku 10.00 až 22.00
hodin.
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením zadavatele reklamy Green-Swan
Pharmaceuticals CR, a. s. ve věci reklamy GS Condro Diamant ve verzi (verzích) šířených
v televizním vysílání v období října a listopadu 2018.
- Rada coby ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 7 písm.
a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, rozhodla v souladu s ustanovením § 76
odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v
platném znění, ve věci možného přestupku spáchaného zadáním obchodního sdělení
GS Condro Diamant ve verzi (verzích) šířených v televizním vysílání v období října a
listopadu 2018 na různých televizních programech, že věc odkládá.
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením zadavatele Telemedia Interactv Production
Home Limited, sídlem Aech. Makarios III,195 Neocleous House P.C. 3030. Limassol
Cyprus Vat: CY10147566V Company Reg. no.: HE 144566, jakým způsobem se hlášky,
které zazní při volání na telefonní číslo 906 95 33 33, jež je propagováno v rámci
teleshoppingu Rychlá hra vysílaném na programu Televize Barrandov a uvedeno v
Pravidlech hry na webových stránkách (http://www.rychlahra.org/rychla-hra/pravidlahry/), shodují s Pravidly hry, podle kterých je hráč vybraný do živého vysílání soutěže ve
studiu kontaktován až zpětně. Konkrétně se jedná o hlášky „Zkuste to znovu.“ a „Málem
jste byl přepojen.“, jejichž znění může ve volajícím vyvolat dojem, že opakovaným
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voláním získá možnost dovolat se přímo do studia a ihned se účastnit živě vysílané
soutěže.
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením zadavatele reklamy Telemedia Interactv
Production Home Limited, sídlem Aech. Makarios III,195 Neocleous House P.C. 3030.
Limassol Cyprus Vat: CY10147566V Company Reg. no.: HE 144566, z jakého důvodu je
v rámci teleshoppingu Rychlá hra vysílaném na programu Televize Barrandov a v
Pravidlech hry na webových stránkách (http://www.rychlahra.org/rychla-hra/pravidla-hry/)
uvedené, že propagace časopisu Sedmička začíná 01. 07. 2019 a končí 31. 12. 2019,
ačkoli teleshoppingová kampaň běží na televizním programu Televize Barrandov i v roce
2020, a konkrétně zda u volajících v roce 2020 vznikl nárok na předplatné časopisu, mají
možnost ho uplatnit a využívat.
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením společnosti Telemedia Interactv
Production Home Limited, sídlem Arch. Makarios III,195 Neocleous House P.C. 3030.
Limassol Cyprus Vat: CY10147566V Company Reg. no.: HE 144566, zda za čerpání
služby Rychlá hra, která byla dne 6. ledna 2020 od 09:45 hodin jako teleshopping součástí
vysílání programu Televize Barrandov, účtoval všem zákazníkům jednorázovou cenu za
uskutečněný hovor dle platných obchodních podmínek, či zda byl hovor zpoplatněn v
závislosti na délce hovoru.
- Rada se seznámila s reakcí provozovatele AMC Networks Central Europe s.r.o.,
IČ 27112501, se sídlem Pobřežní 620/3, Praha 8 - Karlín, PSČ 186 00, na uložené
upozornění na porušení ustanovení § 48 odst. 1 písm. h) zákona č. 231/2001 Sb., kterého
se dopustil zařazením skrytého obchodního sdělení propagujícího hazardní hry Kincsem+
Tuti a web bet.lovi.hu do pořadu Lóverseny magazin odvysílaného dne 28. listopadu 2019
ve 13:30 hodin na programu Sport2 Hungary.
- Rada se seznámila se žádostí provozovatele Barrandov Televizní Studio a.s.,
IČ 41693311, sídlem Kříženeckého nám. 322, Praha 5, PSČ 152 00, o posečkání s
vymáháním pokuty ve výši 200 000 Kč, která mu byla uložena rozhodnutím Rady ze dne
17. prosince 2019, sp.zn. RRTV/2019/441/rud, č.j. RRTV/410/2020-rud.
- Rada postupuje žádost provozovatele Barrandov Televizní Studio a.s., IČ 41693311,
sídlem Kříženeckého nám. 322, Praha 5, PSČ 152 00, o posečkání s vymáháním pokuty
ve výši 200 000 Kč, která mu byla uložena rozhodnutím Rady ze dne 17. prosince 2019,
sp.zn. RRTV/2019/441/rud, č.j. RRTV/410/2020-rud, příslušnému exekučnímu správnímu
orgánu, tj. Celnímu úřadu pro hlavní město Praha.
- Rada se seznámila s oznámením provozovatele Česká televize o upřesnění vysílání
programu ČT3, zaměřeného na osoby starší 60 let, který bude vysílán nejdéle po dobu
šesti měsíců od zahájení vysílání.
- Rada se seznámila se závěrečným stanoviskem zástupkyně veřejného ochránce práv
ve věci záznamu vysílání programu Jihočeská televize, respektive s výzvou k přijetí
opatření k nápravě.

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 TV Natura s.r.o., doručeného pod č. j. RRTV/8431/2020-vac,
toto potvrzení: Poskytovatel Televize Natura, s.r.o., IČ 070 13 809, se sídlem Křenovice
106, Dubné, PSČ 373 84, byl dne 16. června 2020 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. ledna 2020 pod názvem
audiovizuální mediální služba na vyžádání, dostupná na adrese www.tvnatura.cz.
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- Rada vzala na vědomí změnu poskytovatele audiovizuální mediální služby na vyžádání
STARMAX, kterým je od 1. května 2020 společnost STARMAX MEDIA s.r.o.,
IČ: 09124209, se sídlem Nové sady 988/2, Brno 602 00.
- Rada se seznámila s analýzou služby Skylink Live TV poskytované M7 GROUP S.A.

OSTATNÍ
- Rada se seznámila s podaným odvoláním proti rozsudku č.j. 22 C 13/2008-703,
podané odvolání potvrzuje a s postupem svého právního zástupce vyslovuje souhlas

V Praze dne 18. 6. 2020
Bc. Ivan Krejčí
předseda Rady pro rozhlasové
a televizní vysílání
kontakt: podatelna@rrtv.cz
274 813 830
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