
 

1 

 

Tisková zpráva z 13. zasedání 2017, konaného dne 8. 8. 2017  

 

 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") na svém 13. zasedání 
projednala 78 bodů programu. Vyhodnotila 32 stížností diváků a posluchačů, vydala pět 
upozornění na porušení zákona, rozhodla o zahájení deseti správních řízení. Rada na 
svém 13. zasedání uložila pět pokut.  

Společnosti Regionální televize CZ s.r.o. pokutu ve výši 5.000,- Kč za porušení povinnosti 
stanovené § 2 odst. 1 písm. f) zákona č. 40/1995 Sb., dle kterého se zakazuje reklama 
na hazardní hru provozovanou bez základního povolení podle zákona upravujícího 
hazardní hry, k čemuž došlo šířením reklamy Lottoland, propagující hazardní hry, která 
byla odvysílána dne 8. 1. 2017 od 21:21:34 hodin na programu regionalnitelevize.cz.  

Společnosti Naturprodukt CZ spol. s.r.o. pokutu ve výši 5.000,- Kč za porušení povinnosti 
stanovené § 5a odst. 5 písm. b) zákona č. 40/1995 Sb., ve spojení s § 1 odst. 10 zákona 
č. 40/1995 Sb., kterého se zmíněná společnost dopustila jakožto zadavatel tím, že zadala 
do vysílání obchodní sdělení/označení sponzora „Dolgit krém“, premiérově odvysílané 
dne 4. března 2016 v čase 17:13:06 hodin na programu Televize Barrandov. V rámci 
označení sponzora pořadu je propagován léčivý přípravek (Dolgit krém), na který se 
vztahuje povinnost, že pokud humánní léčivý přípravek obsahuje jen jednu léčivou látku, 
musí reklama obsahovat i běžný název tohoto humánního léčivého přípravku. V 
obchodním sdělení "Dolgit krém" tato informace absentuje.  

Provozovateli vysílání JTV a.s. pokutu ve výši 10.000,- Kč za porušení ustanovení § 49 
odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., podle něhož hladina hlasitosti vysílání reklamy, 
teleshoppingu a označení sponzora musí být v souladu s technickou specifikací danou 
vyhláškou č. 122/2013 Sb., podle jejíhož § 2 odst. 2 písm. a) hladina hlasitosti vysílání 
reklamy, teleshoppingu a označení sponzora musí odpovídat normované úrovni – 23,0 
LUFS s tolerancí +/- 1,0 LU, neboť provozovatel dne 15. října 2016 na programu 
Jihočeská televize („JTV“) v časovém rozmezí 20:00 – 21:00 hodin odvysílal blok 
reklamních spotů zařazený do vysílání od 20:07:15 hodin o hladině hlasitosti -18,4 LUFS, 
blok reklamních spotů zařazený do vysílání od 20:16:26 hodin o hladině hlasitosti -19,8 
LUFS, reklamní spot zařazený do vysílání od 20:28:12 hodin o hladině hlasitosti -18,9 
LUFS a blok reklamních spotů zařazený do vysílání od 20:46:26 hodin o hladině hlasitosti 
-19,8 LUFS. Tedy čtyři bloky obchodních sdělení/samostatné obchodní sdělení, jejichž 
hladiny hlasitosti nebyly normovány na hodnotu – 23,0 LUFS s tolerancí +/- 1 LU.  

Provozovateli vysílání Barrandov MUZIKA, s.r.o. pokutu ve výši 50.000,- Kč, za porušení 
licenčních podmínek licence sp.zn. 2015/685/FIA/Bar, č.j. RRTV/3053/2015-FIA, kterého 
se dopustil tím, že dne 19. ledna 2017 odvysílal program BARRANDOV MUZIKA pod 
názvem „family barrandov bylo dříve muzika barrandov“, ačkoli podle v daném období 
platných licenčních podmínek měl být program vysílán pod názvem BARRANDOV 
MUZIKA.  
Provozovateli POLAR televize Ostrava, s.r.o., pokutu ve výši 50.000,- Kč za provozování 
televizního vysílání bez oprávnění, kterého se dopustil tím, že přes upozornění Rady na 
porušení zákona č. 231/2001 Sb., č.j. RRTV/9596/2017-zem ze dne 6. června 2017, 
nadále provozoval online vysílání programu POLAR prostřednictvím zvláštních 
přenosových systémů, aniž k tomu byl oprávněn podle tohoto nebo podle zvláštního 
zákona. 
Rada udělila 13 licencí, a to společnosti Rádio Student, s.r.o., licenci k provozování 
rozhlasového vysílání programu Free Rádio šířeného prostřednictvím vysílačů se 
souborem technických parametrů Brno 102,4 MHz / 100 W, společnosti JOE Media s.r.o. 
licenci k provozování rozhlasového vysílání programu HEY Radio šířeného 
prostřednictvím vysílačů se soubory technických parametrů Zlín 6 105,8 MHz / 50 W a 
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Velké Meziříčí 8 97,8 MHz / 50 W, společnosti TV Nova s r.o., licenci k provozování 
televizního vysílání programu Nova +1 šířeného prostřednictvím družice; společnosti 
POLAR televize Ostrava, s.r.o., licenci k provozování televizního vysílání programu 
POLAR šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových systémů a společnosti AMC 
Networks Central Europe s.r.o. osm licencí k provozování televizního vysílání programů 
SPEKTRUM HOME, MINIMAX CHANNEL HUNGARY, TV PAPRIKA CENTRAL 
EUROPE, Film Mania, Sport1 Czechia and Slovakia, SportM, Sport1 Hungary a Sport2 
Hungary šířených prostřednictvím družic a jednu licenci k provozování televizního 
vysílání programu MGM CHANNEL RU šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových 
systémů.  
Zaevidovala jednoho nového poskytovatele audiovizuálních mediálních služeb na 
vyžádání (celkem tak k dnešnímu dni eviduje 140 zapsaných poskytovatelů těchto 
služeb). 
Podrobnější informace naleznete v přepisech usnesení Rady: 

 

ROZHLASOVÉ VYSÍLÁNÍ 

-  Rada udělila společnosti Rádio Student, s.r.o., se sídlem Gorkého 970/45, 602 00 Brno, 
IČ 26241790, podle § 18 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k provozování rozhlasového 
vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Brno 
102,4 MHz / 100 W pro program Free Rádio na dobu 8 let, nejdéle však do 10. října 2025, 
žádost druhého žadatele zamítla.  

-  Rada udělila společnosti JOE Media s.r.o., IČ: 26152002 se sídlem Branišovská 
187/16, 14300 Praha 4 Praha podle § 18 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k provozování 
rozhlasového vysílání 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, pro program HEY Radio na dobu 8 let, 
nejdéle však do 10. října 2025. 

-  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 
Černá Hora II. s.r.o., IČ: 25257293, se sídlem Dlouhá 200/8, 500 03 Hradec Králové o 
změně skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání 
programu RADIO ČERNÁ HORA (licence č.j.: Ru/135/98), a to ke změně územního 
rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve změně souřadnic 
stanoviště kmitočtu Špindlerův Mlýn 87,6 MHz / 20 W, toto rozhodnutí: Rada uděluje 
provozovateli Radio Černá Hora II. s.r.o., IČ: 25257293, se sídlem Dlouhá 200/8, 500 03 
Hradec Králové souhlas ke změně skutečností uvedených v žádosti o licenci k 
provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu RADIO ČERNÁ 
HORA (licence č.j.: Ru/135/98), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru 
technických parametrů spočívající ve změně stanoviště kmitočtu Špindlerův Mlýn 87,6 
MHz / 20 W na souřadnice WGS 84: 15 36 53 / 50 43 35.  

-  Rada v souladu s ustanovením § 5 písm. b) a § 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 Koperníkova 794/6, PSČ 120 00 Praha, souhlas se změnou skutečností 
uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu Hitrádio 
Magic (licence sp. zn. 2015/118/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) a § 21 odst. 1 písm. d) a odst. 3 zákona č. 
231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších 
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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 
Magic (licence č.j. Ru/282/00 ze dne 7.11.2000) 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 Koperníkova 794/6, PSČ 120 00 Praha, souhlas se změnou skutečností 
uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu Hitrádio FM 
Crystal (licence č.j. Ru/284/00 ze dne 7.11.2000) 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. e) 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 LONDA spol. s r. o., IČ: 49241931. se 
sídlem Na příkopě 22/859, PSČ 110 00 Praha, souhlas se změnou skutečností 
uvedených v žádosti o licenci podle § 21 odst. 1 písm. e) a odst. 3 zákona č. 231/2001 
Sb., spočívající ve změně zakladatelské listiny provozovatele, neboť tato změna by 
nevedla k neudělení licence na základě veřejného slyšení. Aktuální znění zakladatelské 
listiny tvoří přílohu tohoto rozhodnutí. 

-  Rada podle ustanovení § 154 správního řádu osvědčuje, že provozovateli Ing. Františku 
Krpenskému, r.č.: 460128/428, IČ: 49127918, trvale bytem Mokrá č. 336, PSČ 66404, 
Mokrá - Horákov, podle ustanovení § 24 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb. zanikla ke dni 
30. června 2017, na základě oznámení doručeném Radě dne 10. července 2017 (č.j. 
10408/2017), platnost licence k provozování rozhlasového vysílání programu Radio „R“ 
prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Mokrá-Horákov 89,2 MHz 
/ 0,05 kW, udělená rozhodnutím Rady č.j. kuc/6623/09, sp. zn. 2009/626/FIA ze dne 
8.9.2009. Podle ustanovení § 24 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb. zaniká platnost licence 
dnem, ke kterému provozovatel vysílání s licencí požádal o ukončení vysílání. 

-  Rada se seznámila se stížností (č. j. 10735/2017-vra) na sérii investigativních příspěvků 
odvysílaných ve dnech 29. 6. a 30. 6. 2017 na programu Český rozhlas Radiožurnál, které 
se týkaly nahrávek novináře Marka Přibila a se stížností (č. j. RRTV/11095/2017-vra) na 
vydání pořadu Radiofórum odvysílaného na Českém rozhlase Plus dne 24. 7. 2017 a 
vyzývá stěžovatele k doplnění stížnosti. 

-  Rada se seznámila s analýzou série investigativních příspěvků odvysílaných dne 29. a 
30. 6. 2017 na programu Český rozhlas Radiožurnál a analýzou pořadu Radiofórum ze 
dne 24. 7. 2017 na programu Český rozhlas Plus. 

-  Rada se seznámila s analýzou programu RADIO HANÁ, provozovatele HAMCO s.r.o. 
ze čtvrtka 22. 6. 2017 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 analýzami obchodních sdělení odvysílaných provozovateli 
EVROPA 2, spol. s r.o. (program EVROPA 2; Zlín 95,5 MHz) dne 19. července 2017, 
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RADIO ZLÍN, spol. s r.o. (program Radio Zlín; Zlín 91,7 MHz) dne 19. července 2017, 
RADIO BONTON a.s. (program Radio Bonton; Česká Lípa 96,9 MHz) dne 19. července 
2017, JUKE BOX, spol. s r.o. (program RADIO ČAS-FM; Ostrava 92,8 MHz) dne 19. 
července 2017, 4S PRODUCTION, a.s. (program EXPRES F; Ostrava 92,8 MHz) dne 19. 
července 2017, JOE Media s.r.o. (program HEY Radio; Benešov-Lbosín 89,3 MHz), 
LONDA spol. s r.o. (program RÁDIO IMPULS; Liberec 92,1 MHz) dne 19. července 2017 
a Gama media s.r.o. (program Rock Radio; Ústí nad Labem-Stříbrníky 90,2 MHz) dne 19. 
července 2017. 

-  Rada se seznámila s vyjádřením (č.j. 10723/2017) provozovatele Route Radio s.r.o. ke 
správnímu řízení o omezení souboru technických parametrů licence k provozování 
rozhlasového vysílání programu Rádio Dálnice (licence č.j. RRTV/469/2015-CUN, sp. zn. 
2013/831/zab ze dne 16. prosince 2014), vedeném dle § 20 odst. 1 zákona č. 231/2001 
Sb. 

-  Rada se seznámila s vyjádřením (č.j. RRTV/10704/2017-vra) provozovatele Route 
Radio s.r.o. k upozornění na porušení zákona č.j. RRTV/9659/2017-blu, sp. zn. 
2017/529/hak. 

-  Rada se seznámila s informací Českého telekomunikačního úřadu o vydání 
krátkodobých oprávnění k využívání rádiových kmitočtů rozhlasové služby na provoz VKV 
vysílačů.  

 

TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ 

-  Rada udělila společnosti TV Nova s r.o., IČ: 45800456, se sídlem Praha 5, 
Kříženeckého náměstí 1078/5, PSČ: 152 00, podle § 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci 
k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím družice na 12 let; název 
(označení) programu: Nova +1; základní programová specifikace: Plnoformátový televizní 
program. Převažující žánry: dramatická tvorba, zábavní pořady, zpravodajství, 
publicistika; výčet států, na jejichž území má být vysílání zcela nebo převážně 
směrováno: Česká republika; časový rozsah vysílání: 24 hodin denně, hlavní jazyk 
vysílání: český jazyk, v rozsahu dle žádosti č.j. RRTV/10357/2017-vra, doručené dne 30. 
června 2017 a č.j. RRTV/10404/2017-vra. 

-  Rada udělila společnosti POLAR televize Ostrava, s.r.o., IČ: 25859838, se sídlem 
Ostrava - Mariánské Hory, Boleslavova 710/19, PSČ 70900, dle § 25 zákona č. 231/2001 
Sb., licenci k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím zvláštních 
přenosových systémů na 12 let; označení (název) programu: POLAR; základní 
programová specifikace: Regionální informační program; identifikace přenosového 
systému: vysílání prostřednictvím dálkového přístupu - internetu; informace o přístupu k 
vysílání: www.polar.cz; výčet států, na jejichž území má být vysílání zcela nebo převážně 
směrováno: Česká republika; hlavní jazyk vysílání: český jazyk; časový rozsah vysílání: 
24 hodin denně; v rozsahu žádosti doručené Radě dne 7. července 2017, č.j. 
RRTV/10388/2017-vra, ve znění doplnění ze dne 14. července 2017, č.j. RRTV/ 10597 
/2017-vra. 

-  Rada udělila společnosti AMC Networks Central Europe s.r.o., IČ: 27112501, se sídlem 
Praha 8 - Karlín, Pobřežní 620/3, PSČ 186 00, dle § 25 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k 
provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových 
systémů na 12 let; označení (název) programu: MGM CHANNEL RU; základní 
programová specifikace: Filmy a seriály klasické a televizní kinematografie všech žánrů 
vyrobené zejména v USA; Identifikace přenosového systému: Vysílání prostřednictvím 
uzavřeného okruhu; Informace o přístupu k vysílání: Individuální příjem signálu ruskými 
operátory prostřednictvím optických vláken NTV+ nebo DTH signálu NTV+ (Eutelsat 36B 
at 35.9 East, tpER22), kteří dále distribuují signál předplatitelům prostřednictvím různých 
platforem, jako jsou optická vlákna (CATV, IP TV), DTH, OTT, mobilní TV či Web TV; 
výčet států, na jejichž území má být vysílání zcela nebo převážně směrováno: Arménie, 
Ázerbájdžán, Bělorusko, Estonsko, Gruzie, Kazachstán, Kyrgyzstán, Lotyšsko, Litva, 
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Moldavsko, Rusko, Tádžikistán, Turkmenistán, Ukrajina, Uzbekistán; hlavní jazyk 
vysílání: Ruský jazyk; časový rozsah vysílání: 24 hodin denně; v rozsahu žádosti 
doručené Radě dne 4. července 2017, č.j. RRTV/10440/2017-vra. 

-  Rada informuje regulační orgán členských států Evropské unie, tj. Estonska, Lotyšska 
a Litvy, na jejichž území bude televizní vysílání zcela nebo převážně směrováno o udělení 
licence společnosti AMC Networks Central Europe s.r.o., IČ: 27112501, se sídlem Praha 
8 - Karlín, Pobřežní 620/3, PSČ 186 00, k televiznímu vysílání programu MGM CHANNEL 
RU šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových systémů se základní programovou 
specifikací: Filmy a seriály klasické a televizní kinematografie všech žánrů vyrobené 
zejména v USA. 

-  Rada udělila společnosti AMC Networks Central Europe s.r.o., IČ 271 12 501, se sídlem 
Praha 8 - Karlín, Pobřežní 620/3, PSČ 186 00, dle § 25 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k 
provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím družice na 12 let; označení 
(název) programu: SPEKTRUM HOME; základní programová specifikace: Program o 
architektuře, interiérovém designu, kutilství, renovaci nemovitostí a o životním stylu; výčet 
států, na jejichž území má být vysílání zcela nebo převážně směřováno: Maďarsko, 
Česká republika, Slovenská republika; hlavní jazyk vysílání: český jazyk; časový rozsah 
vysílání: 24.00 hodin denně, dle žádosti ze dne 4. července 2017, č.j.: RRTV/10422/2017-
vra.  

-  Rada informuje regulační orgán členských států Evropské unie, tj. Maďarska a 
Slovenské republiky, na jejichž území bude televizní vysílání zcela nebo převážně 
směřováno o udělení licence společnosti AMC Networks Central Europe s.r.o., IČ 271 12 
501, se sídlem Praha 8 - Karlín, Pobřežní 620/3, PSČ 186 00, k televiznímu vysílání 
programu SPEKTRUM HOME šířeného prostřednictvím družice se základní 
programovou specifikací: Program o architektuře, interiérovém designu, kutilství, 
renovaci nemovitostí a o životním stylu.  

-  Rada udělila společnosti AMC Networks Central Europe s.r.o., IČ 271 12 501, se sídlem 
Praha 8 - Karlín, Pobřežní 620/3, PSČ 186 00, dle § 25 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k 
provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím družice na 12 let; označení 
(název) programu: MINIMAX CHANNEL HUNGARY; základní programová specifikace: 
Dětský program; výčet států, na jejichž území má být vysílání zcela nebo převážně 
směřováno: Maďarsko; hlavní jazyk vysílání: maďarský jazyk; časový rozsah vysílání: 
minimálně 14 hodin denně od 06:00 – 20:00 hodin, maximálně 24 hodin denně od 00:00 
– 24:00 hodin, dle žádosti ze dne 4. července 2017, č.j.: RRTV/10439/2017-vra.  

-  Rada informuje regulační orgán členských států Evropské unie, tj. Maďarska, na jejichž 
území bude televizní vysílání zcela nebo převážně směřováno o udělení licence 
společnosti AMC Networks Central Europe s.r.o., IČ 271 12 501, se sídlem Praha 8 - 
Karlín, Pobřežní 620/3, PSČ 186 00, k televiznímu vysílání programu MINIMAX 
CHANNEL HUNGARY šířeného prostřednictvím družice se základní programovou 
specifikací: Dětský program. 

-  Rada udělila společnosti AMC Networks Central Europe s.r.o., IČ: 27112501, se sídlem 
Praha 8 - Karlín, Pobřežní 620/3, PSČ 186 00, dle § 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci k 
provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím družice na 12 let; označení 
(název) programu: TV PAPRIKA CENTRAL EUROPE; základní programová specifikace: 
Program o vaření; výčet států, na jejichž území má být vysílání zcela nebo převážně 
směrováno: Maďarsko, Česká republika, Slovenská republika; hlavní jazyk vysílání: 
český jazyk; časový rozsah vysílání: 24 hodin denně; v rozsahu žádosti doručené Radě 
dne 4. července 2017, č.j. RRTV/10433/2017-vra.  

-  Rada informuje regulační orgán členských států Evropské unie, tj. Maďarska a 
Slovenské republiky, na jejichž území bude televizní vysílání zcela nebo převážně 
směrováno o udělení licence společnosti AMC Networks Central Europe s.r.o., IČ: 
27112501, se sídlem Praha 8 - Karlín, Pobřežní 620/3, PSČ 186 00, k televiznímu vysílání 
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programu TV PAPRIKA CENTRAL EUROPE šířeného prostřednictvím družice se 
základní programovou specifikací: Program o vaření. 

-  Rada udělila společnosti AMC Networks Central Europe s.r.o., IČ: 27112501, se sídlem 
Praha 8 - Karlín, Pobřežní 620/3, PSČ 186 00, dle § 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci k 
provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím družice na 12 let; označení 
(název) programu: Film Mania; základní programová specifikace: Filmy a seriály klasické 
a televizní kinematografie všech žánrů vyrobené hlavně v USA, v Evropě a v Asii; výčet 
států, na jejichž území má být vysílání zcela nebo převážně směrováno: Maďarsko; hlavní 
jazyk vysílání: maďarský jazyk; časový rozsah vysílání: 24 hodin denně; v rozsahu žádosti 
doručené Radě dne 4. července 2017, č.j. RRTV/10441/2017-vra.  

-  Rada informuje regulační orgán členských států Evropské unie, tj. Maďarska, na jehož 
území bude televizní vysílání zcela nebo převážně směrováno, o udělení licence 
společnosti AMC Networks Central Europe s.r.o., IČ: 27112501, se sídlem Praha 8 - 
Karlín, Pobřežní 620/3, PSČ 186 00, k televiznímu vysílání programu Film Mania šířeného 
prostřednictvím družice se základní programovou specifikací: Filmy a seriály klasické a 
televizní kinematografie všech žánrů vyrobené hlavně v USA, v Evropě a v Asii. 

-  Rada udělila společnosti AMC Networks Central Europe s.r.o., IČ 271 12 501, se sídlem 
Praha 8 - Karlín, Pobřežní 620/3, PSČ 186 00, dle § 25 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k 
provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím družice na 12 let; označení 
(název) programu: Sport1 Czechia and Slovakia; základní programová specifikace: 
Sportovní program; výčet států, na jejichž území má být vysílání zcela nebo převážně 
směrováno: Česká republika, Slovenská republika; hlavní jazyk vysílání: český jazyk; 
časový rozsah vysílání: 24 hodin denně; v rozsahu žádosti doručené Radě dne 
4. července 2017, č.j. RRTV/10424/2017-vra. 

-  Rada informuje regulační orgán členských států Evropské unie, tj. Slovenské republiky, 
na jejichž území bude televizní vysílání zcela nebo převážně směrováno, o udělení 
licence společnosti AMC Networks Central Europe s.r.o., IČ 271 12 501, se sídlem Praha 
8 - Karlín, Pobřežní 620/3, PSČ 186 00, k televiznímu vysílání programu Sport1 Czechia 
and Slovakia šířeného prostřednictvím družice se základní programovou specifikací: 
Sportovní program. 

-  Rada udělila společnosti AMC Networks Central Europe s.r.o., IČ 271 12 501, se sídlem 
Praha 8 - Karlín, Pobřežní 620/3, PSČ 186 00, dle § 25 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k 
provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím družice na 12 let; označení 
(název) programu: SportM; základní programová specifikace: Sportovní program; výčet 
států, na jejichž území má být vysílání zcela nebo převážně směrováno: Maďarsko, 
Rumunsko, Srbsko, Slovenská republika, Makedonie, Slovinsko, Chorvatsko, Moldavsko, 
Černá Hora; hlavní jazyk vysílání: maďarský jazyk; časový rozsah vysílání: 24 hodin 
denně; v rozsahu žádosti doručené Radě dne 4. července 2017, č.j. RRTV/10437/2017-
vra. 

-  Rada informuje regulační orgán členských států Evropské unie, tj. Maďarska, 
Rumunska, Slovenské republiky, Slovinska a Chorvatska, na jejichž území bude televizní 
vysílání zcela nebo převážně směrováno, o udělení licence společnosti AMC Networks 
Central Europe s.r.o., IČ 271 12 501, se sídlem Praha 8 - Karlín, Pobřežní 620/3, PSČ 
186 00, k televiznímu vysílání programu SportM šířeného prostřednictvím družice se 
základní programovou specifikací: Sportovní program. 

-  Rada udělila společnosti AMC Networks Central Europe s.r.o., IČ 271 12 501, se sídlem 
Praha 8 - Karlín, Pobřežní 620/3, PSČ 186 00, dle § 25 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k 
provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím družice na 12 let; označení 
(název) programu: Sport1 Hungary; základní programová specifikace: Sportovní 
program; výčet států, na jejichž území má být vysílání zcela nebo převážně směrováno: 
Maďarsko; hlavní jazyk vysílání: maďarský jazyk; časový rozsah vysílání: 24 hodin denně; 
v rozsahu žádosti doručené Radě dne 4. července 2017, č.j. RRTV/10435/2017-vra. 
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-  Rada informuje regulační orgán členských států Evropské unie, tj. Maďarska, na jejichž 
území bude televizní vysílání zcela nebo převážně směrováno, o udělení licence 
společnosti AMC Networks Central Europe s.r.o., IČ 271 12 501, se sídlem Praha 8 - 
Karlín, Pobřežní 620/3, PSČ 186 00, k televiznímu vysílání programu Sport1 Hungary 
šířeného prostřednictvím družice se základní programovou specifikací: Sportovní 
program. 

-  Rada udělila společnosti AMC Networks Central Europe s.r.o., IČ 271 12 501, se sídlem 
Praha 8 - Karlín, Pobřežní 620/3, PSČ 186 00, dle § 25 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k 
provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím družice na 12 let; označení 
(název) programu: Sport2 Hungary; základní programová specifikace: Sportovní 
program; výčet států, na jejichž území má být vysílání zcela nebo převážně směrováno: 
Maďarsko; hlavní jazyk vysílání: maďarský jazyk; časový rozsah vysílání: 24 hodin denně; 
v rozsahu žádosti doručené Radě dne 4. července 2017, č.j. RRTV/10423/2017-vra. 

-  Rada informuje regulační orgán členských států Evropské unie, tj. Maďarska, na jejichž 
území bude televizní vysílání zcela nebo převážně směrováno, o udělení licence 
společnosti AMC Networks Central Europe s.r.o., IČ 271 12 501, se sídlem Praha 8 - 
Karlín, Pobřežní 620/3, PSČ 186 00, k televiznímu vysílání programu Sport2 Hungary 
šířeného prostřednictvím družice se základní programovou specifikací: Sportovní 
program. 

-  Rada udělila provozovateli STAR - MONT Pardubice, s. r. o., IČ 259 19 407, se sídlem 
Pardubice – Polabiny, Kpt. Bartoše 409/03, PSČ 530 09, souhlas podle § 21 odst. 1 písm. 
c) a d) zákona č. 231/2001 Sb., ke změně skutečností uvedených v žádosti o licenci, č.j. 
Ru/176/02/2087 ze dne 9. července 2002, spočívající ve změně územního rozsahu 
vysílání a licenčních podmínek, a to ukončení vysílání programu Informační kanál 
Hostinné šířeného prostřednictvím kabelových systémů v k.ú. Hostinné, okres Trutnov, v 
rozsahu dle žádosti ze dne 11. července 2017, doručené pod č.j. RRTV/10515/2017-vra 
dne 12. července 2017. 

-  Rada udělila provozovateli NOEL, s.r.o., IČ 48908991, se sídlem Hodonín, Na Pískách 
3, PSČ 695 01, souhlas ke změně skutečností uvedených v žádosti o licenci, č.j. 
Ru/124/02 ze dne 14. května 2002, spočívající ve změně územního rozsahu vysílání a 
licenčních podmínek dle § 21 odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 231/2001 Sb., a to ukončení 
vysílání programu Infokanál Hodonín v kabelových systémech v k.ú. 640417 – Hodonín, 
okres Hodonín, a to ke dni 31. července 2017, v rozsahu dle žádosti ze dne 19. ledna 
2017, č.j. RRTV/10674/2017-vra. 

-  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. 035 - 049 a č. 135 – 149) a (akcie č. 50 – 
87) 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, čímž dojde ke změně způsobu 
rozdělení hlasovacích práv, změně výše vkladu akcionářů, výše jejích obchodních podílů 
a změně seznamu akcionářů, dle žádosti ze dne 11. července 2017, č.j.: 
RRTV/10497/2017-vra. 

-  Rada udělila provozovateli FTV Prima, spol. s r.o., IČ 481 15 908, se sídlem Na žertvách 
132/24, Libeň, 180 00 Praha 8, souhlas podle § 21 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 
Sb., se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci (licence - programy: Prima, sp. 
zn.: 2010/68/KOZ/FTV, 2015/1009/FIA/FTV, 2011/836/sve/FTV; Prima love, sp. zn.: 
2016/1036/SMU/FTV, 2016/1038/SMU/FTV, 2016/1037/SMU/FTV; Prima MAX, sp. zn.: 
2015/826/FIA/FTV, 2015/828/FIA/FTV, 2015/827/FIA/FTV; Prima ZOOM, sp. zn.: 
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2012/658/FIA/FTV, 2015/1008/FIA/FTV, 2012/659/FIA/FTV; Prima COOL, sp. zn.: 
2009/966/KOZ/FTV, 2015/1010/FIA/FTV, 2008/1554//KOZ/FTV; Prima plus, sp. zn.: 
2016/930/SPM/FTV; Prima + 1, sp. zn.: 2016/938/SPM/FTV, a to se změnou 
zakladatelské smlouvy v souvislosti s podřízením se společnosti zákonu č. 90/2012 sb., 
o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v rozsahu 
žádosti č.j.: RRTV/11030/2017-vra, doručené dne 21. července 2017.  

-  Rada uložila podle § 60 odst. 5 zákona č. 231/1001 Sb., společnosti POLAR televize 
Ostrava, s.r.o., IČ 258 59 838, se sídlem Ostrava - Mariánské Hory, Boleslavova 710/19, 
PSČ 70900, zastoupené AK Mgr. Mojmír Náplava, IČ 696 48 417, pokutu ve výši 50.000,- 
Kč za provozování vysílání bez oprávnění, kterého se dopustil tím, že přes upozornění 
Rady na porušení zákona č. 231/2001 Sb., č.j. RRTV/9596/2017-zem ze dne 6. června 
2017, nadále provozoval online vysílání programu POLAR prostřednictvím zvláštních 
přenosových systémů, aniž k tomu byl oprávněn podle tohoto nebo podle zvláštního 
zákona. 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 20170197. 
Účastníkovi řízení se ukládá povinnost nahradit náklady řízení paušální částkou 1.000,- 
Kč podle § 79 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, a § 6 odst. 1 vyhlášky č. 
50/2005 Sb., na účet č. 3711-19223001/0710 vedený u České národní banky, variabilní 
symbol 20170197. Náhrada nákladů řízení je splatná do pěti pracovních dnů ode dne 
doručení tohoto rozhodnutí. 

-  Rada vzala na vědomí, že provozovateli Město Boží Dar, IČ: 00479705, zanikla dne 30. 
června 2017 podle ustanovení § 24 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb., licence sp. zn. 
2015/563/FIA/Měs, č.j. RRTV/3073/2015-FIA, ze dne 25. srpna 2015, k provozování 
televizního vysílání programu TV Boží Dar šířeného prostřednictvím kabelových systémů, 
na základě jeho žádosti doručené Radě dne 30. června 2017 a evidované pod č.j. 
RRTV/10303/2017-vra. O této skutečnosti Rada vydává osvědčení dle § 154 a násl. 
zákona č. 500/2004 Sb. 

-  Rada zrušila dle ustanovení § 30 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., provozovateli 
Stavební bytové družstvo Krušnohor, IČ: 00043257, se sídlem Most, tř. Čs. Armády 1766, 
PSČ 43401, registraci č.j. Rgp/31/03 ze dne 29. července 2003, k provozování 
převzatého rozhlasového a televizního vysílání šířeného prostřednictvím kabelových 
systémů, na jeho žádost ze dne 27. června 2017 doručenou dne 3. července 2017 pod 
č.j. RRTV/10356/2017-vra. 

-  Rada se seznámila s vysvětlením provozovatele dvbexpert s.r.o., IČ 04202686, se 
sídlem Okružní 189, 251 01 Babice, podaným prostřednictvím právního zástupce JUDr. 
Vladimíra Krejčíka, advokáta, doručeným dne 30. června 2017, č.j. RRTV/10345/2017-
vra, ve věci možného neoznámení ostatních skutečností uvedených v přihlášce k 
registraci spočívajících ve změně programové nabídky dle § 29 odst. 3 zákona č. 
231/2001 Sb. a ve věci možného neoprávněného provozování převzatého vysílání 
šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových systémů. 

-  Rada se dle ustanovení § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. seznámila s oznámením 
provozovatele převzatého vysílání UPC Česká republika, s.r.o., IČ: 00562262, se sídlem: 
Praha 4 – Nusle, Závišova 502/2, PSČ: 140 00, o změně ostatních skutečností uvedených 
v přihlášce k registraci převzatého vysílání č.j. Rg/97/99 ze dne 5. října 1999 spočívající 
v rozšíření programové nabídky o český televizní programy TUTY, v rozsahu dle podání 
č.j. RRTV/10445/2017-vra doručeného dne 11. července 2017.  

-  Rada se dle ustanovení § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. seznámila s oznámením 
provozovatele převzatého vysílání KABEL OSTROV, s.r.o., IČ: 63508834 se sídlem: 
Mírové nám. 733, 363 01 Ostrov, o změně ostatních skutečností uvedených v přihlášce 
k registraci převzatého vysílání č.j. Rg/4/97 ze dne 19. srpna 1997 spočívající v rozšíření 
programové nabídky o český televizní program TUTY, v rozsahu dle podání č.j. 
RRTV/10703/2017-vra doručeného dne 19. července 2017. 
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-  Rada se seznámila s Návrhem nařízení Evropského parlamentu a Rady COM 
2016/594, kterým se stanoví pravidla pro výkon autorského práva a práv s ním 
souvisejících, jež se použijí na některá online vysílání vysílacích organizací a přenosy 
vysílání televizních a rozhlasových pořadů. 

-  Rada v rámci správního řízení spis. zn. RRTV/2017/592/had provedla důkaz zhlédnutím 
záznamu obchodního sdělení na doplněk stravy s motivem Parazitex, odvysílaného dne 
16. října 2016 v čase 13:28:51 hodin na programu Prima.  

-  Rada v rámci správního řízení spis. zn. RRTV/2017/474/had provedla důkaz zhlédnutím 
záznamu obchodního sdělení na doplněk stravy s motivem „Preventan“, odvysílaného 
dne 25. ledna 2017 v čase 14:42:59 hodin na programu Prima.  

-  Rada v rámci správního řízení spis. zn. RRTV/2017/446/had provedla důkaz zhlédnutím 
záznamu obchodního sdělení na doplněk stravy s motivem „Happy pills“, odvysílaného 
dne 19. prosince 2016 v čase 11:35:45 hodin na programu Televize Barrandov.  

-  Rada v rámci správního řízení spis. zn. RRTV/2017/144/had provedla důkaz zhlédnutím 
záznamu reklamního spotu „Cetelem“, odvysílaného dne 1. srpna 2016 v čase 6:39:13 
hodin na programu NOVA.  

-  Rada v rámci správního řízení sp.zn. RRTV/2017/421/rud provedla důkaz zhlédnutím 
záznamu teleshoppingu „Renumax“ odvysílaného dne 10. března 2017 v čase 14:59:02 
hodin na programu Nova Cinema. 

-  Rada v rámci správního řízení sp.zn. RRTV/2017/495/rud provedla důkaz zhlédnutím 
reklamy s motivem „Cemio RED3“ odvysílané dne 17. ledna 2017 v čase 21:50:08 hodin 
na programu ČT 2. 

-  Rada v rámci správního řízení sp.zn. RRTV/2017/494/rud provedla důkaz zhlédnutím 
záznamu reklamy s motivem „Cemio RED3“ odvysílané dne 13. ledna 2017 v čase 
8:52:28 hodin na programu Prima ZOOM.  

-  Rada v rámci správního řízení sp.zn. RRTV/2017/496/rud provedla důkaz zhlédnutím 
záznamu reklamy s motivem „Cemio RED3“ odvysílané dne 13. ledna 2017 v čase 
10:40:44 hodin na programu Televize Barrandov.  

-  Rada v rámci správního řízení sp.zn. RRTV/2017/467/rud provedla důkaz zhlédnutím 
záznamu teleshoppingového bloku s názvem „Klenot TV“ odvysílaného dne 23. srpna 
2016 od 11:12 hodin na programu Televize Barrandov. 

-  Rada se seznámila s monitoringem obsahu vysílání programu ČT2 provozovatele 
Česká televize dne 29. června 2017 v úseku 6-18 hodin. 

-  Rada se seznámila s analýzou kontinuálního úseku vysílání programu NTV info 
provozovatele NTV cable s.r.o. z období 4. - 5. května 2017. 

-  Rada se seznámila s analýzou záznamu vysílání programu TV PŘIBYSLAV 
provozovatele Město Přibyslav ze dnů 18. – 19. června 2017 v časovém úseku od 00:00 
do 24:00 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 
Město Přibyslav, IČ 00268097, sídlem Bechyňovo náměstí 1, Přibyslav, PSČ 582 22, o 
podání vysvětlení, jakým způsobem plní povinnosti plynoucí z ustanovení § 32 odst. 7 
písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., tj. jakým způsobem divákům programu TV PŘIBYSLAV 
umožňuje snadný, přímý a trvalý přístup k informaci o tom, že orgánem dohledu nad 
provozováním televizního vysílání je Rada. 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.), v souladu s ustanovením § 78 
odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., zákona o přestupcích a řízeních o nich (dále jen zákon 
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č. 250/2016 Sb.) rozhodla zahájit s provozovatelem Město Přibyslav, IČ 00268097, 
sídlem Bechyňovo náměstí 1, Přibyslav, PSČ 582 22, (dále „obviněný“), řízení o 
přestupku z moci úřední pro možné porušení § 32 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 
Sb., kterého se mohl dopustit tím, že na písemnou výzvu Rady k zapůjčení záznamu 
vysílání programu TV PŘIBYSLAV ze dnů 18. – 19. června 2017 v časovém úseku od 
00:00 do 24:00 hodin neposkytl záznam vysílání v odvysílané podobě, v jaké byl 
distribuován divákovi, tj. včetně všech pořadů, dalších částí vysílání a loga programu, 
zaznamenaný v reálném čase, bez jakýchkoli střihových či jiných technických úprav. 

-  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 
Město Přibyslav, IČ 00268097, sídlem Bechyňovo náměstí 1, Přibyslav, PSČ 582 22, o 
podání vysvětlení, z jakého důvodu jsou poskytnuté záznamy vysílání programu TV 
PŘIBYSLAV v rámci samotného vysílání datovány obdobím 22. – 23. týdne 2017, tj. 
obdobím od 29. května do 11. června 2017, ačkoli Rada prostřednictvím písemné výzvy 
žádala o zapůjčení záznamu vysílání ze dnů 18. – 19. června 2017 v časovém úseku od 
00:00 do 24:00 hodin. 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 
Město Přibyslav, IČ 00268097, sídlem Bechyňovo náměstí 1, Přibyslav, PSČ 582 22, o 
podání vysvětlení, na základě jakých smluvních ujednání zařadil sponzorská oznámení 
do reportáže s názvem Houpačka, která byla odvysílána na programu TV PŘIBYSLAV, 
jako součást vysílací smyčky, datované ve vysílání programu obdobím 22. – 23. týdne 
2017. Resp. zda se jednalo o sponzoring pořadu či o jiný typ obchodního sdělení. Rada 
stanovila lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.  

-  Rada se seznámila s analýzou programu KTV Dukovany provozovatele ENECOS 
vysílaného v období 4. a 5. května 2017 v časovém úseku od 00:00 do 24:00 hodin. 

-  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.), v souladu s ustanovením § 78 
odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., zákona o přestupcích a řízeních o nich (dále jen zákon 
č. 250/2016 Sb.) rozhodla zahájit s provozovatelem ENECOS, s.r.o., IČ 60702745, se 
sídlem Dukovany 227, PSČ 67556 (dále „obviněný“), řízení o přestupku z moci úřední pro 
možné porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. n) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se 
dopustil tím, že dne 4. a 5. května 2017 odvysílal na programu KTV Dukovany v časech 
10:00, 17:00 a 20:00 hodin záznam z Hasičského plesu v Dukovanech (vysílání 
videoprodukce), ve kterém neuvedl označení televizního programu (logo). 

-  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 Kulturní a společenské středisko Chodov, s.r.o., IČ: 26318491, sídlem 
náměstí ČSM 1022, 35735 Chodov, 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 Chodov ze dnů 18. – 19. června 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 se zprávou o kontrole televizního vysílání prostřednictvím 
screeningu za období květen 2017, která pokrývala úseky programu Televize Barrandov 
a BARRANDOV PLUS v těchto dnech a v těchto časech: Barrandov Televizní Studio a.s 
/ Televize Barrandov 24. 5. 2017 07:30:00 – 09:24:00 hod., 10:55:00 – 11:39:00, 
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BARRANDOV PLUS 24.5.2017 09:04:00 – 10:55:00; Televize Barrandov 25. 5. 2017 
07:30:00 – 09:19:00 hod., 10:50:00 –11:34:00; BARRANDOV PLUS 26. 5. 2017 09:04:00 
– 10:39:00 hod.; BARRANDOV PLUS 27. 5. 2017 10:00:00 – 11:54:00 hod.; Televize 
Barrandov 28. 5. 2017 06:35:00 – 08:49:00 hod.; 31.5.2017 Televize Barrandov 07:29:00 
– 09:30:00, 10:49:00 – 11:35:00 hod. 

-  Rada coby ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 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 § 78 odst. 1 zákona č. 250/2016 
Sb., zákona o přestupcích a řízeních o nich (dále jen zákon č. 250/2016 Sb.) rozhodla 
zahájit se zadavatelem obchodního sdělení, společností Central European Stone Trade 
Enterprises Kft., sídlem 1012 Budapest, Márvány u. 17, pobočka 3300 Eger, Kistályai út 
34, IČ 01-09-170422, (dále „obviněný“), řízení o přestupku z moci úřední pro možné 
porušení § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 40/1995 Sb., kterého se mohl dopustit zadáním 
reklamy, respektive teleshoppingu Klenot. TV vysílaného dne 24. května 2017 v čase od 
10. 55 hodin na programu Televize Barrandov a který může být nekalou obchodní 
praktikou podle zvláštního předpisu, tj. podle ustanovení § 4 odst. 3 zákona č. 634/1992 
Sb., o ochraně spotřebitele, respektive písm. p) Přílohy 1 k tomuto zákonu, neboť v 
teleshoppingu nepravdivě prohlašuje, že výrobky se vsazeným kočičím okem a šperky z 
kolekce Měsíční kámen mohou odstranit rozličné zdravotní i duševní potíže. V jednom z 
výroku moderátorka použila formulaci „tak pokud tedy chcete se oprostit od bolesti hlavy, 
kloubů a zad, tak byste mohly, dámy, nosit třeba tyto nádherné náušničky a samozřejmě 
společně i s krásným medailónkem, jelikož kočičí oko tedy samozřejmě napomáhá od 
bolesti kloubů, zad a hlavy“, čímž implikovala, že šperky mohou uvedené potíže odstranit, 
resp. vyléčit. Nebezpečí těchto tvrzení lze spatřovat v tom, že uvedené zdravotní 
problémy mohou být vyvolány závažnějšími onemocněními, resp. tyto zdravotní potíže 
mohou signalizovat závažný zdravotní problém, čímž může divák příznaky upozorňující 
na vážná onemocnění podcenit či zanedbat péči o své zdraví. Nikde se neobjevuje 
informace, že by diváci měli varovným symptomům svého těla věnovat náležitou 
pozornost a že základem pro stanovení diagnózy je vyšetření specialistou, který zvolí 
vhodnou léčbu. Údajné léčivé účinky šperků byly neustále zdůrazňovány, resp. byly 
prezentovány jako zásadní důvod k nákupu šperku. Takový postup může spotřebitele 
přimět učinit rozhodnutí (nákup produktu), které by za běžných okolností neučinili. 
Důsledkem takového jednání může být ohrožení zdraví spotřebitelů, kteří tak mohou 
zanedbat svůj, možná velice vážný, zdravotní stav a mohou tak být ohroženi i na životě. 

-  Rada coby ústřední správní úřad 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.), v souladu s 
ustanovením § 78 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., zákona o přestupcích a řízeních o nich 
(dále jen zákon č. 250/2016 Sb.) rozhodla zahájit s provozovatelem Barrandov Televizní 
Studio a.s., IČ 41693311, sídlem Kříženeckého nám. 322, Praha 5, PSČ 152 00, (dále 
„obviněný“), řízení o přestupku o moci úřední pro možné porušení § 48 odst. 1 písm. b) 
zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit odvysíláním teleshoppingu Klenot. TV 
dne 24. května 2017 v čase od 10. 55 hodin, v jehož průběhu moderátorka prohlašuje, že 
výrobky se vsazeným kočičím okem a šperky z kolekce Měsíční kámen mohou odstranit 
rozličné zdravotní i duševní potíže. V jednom z výroku moderátorka použila formulaci „tak 
pokud tedy chcete se oprostit od bolesti hlavy, kloubů a zad, tak byste mohly, dámy, nosit 
třeba tyto nádherné náušničky a samozřejmě společně i s krásným medailónkem, jelikož 
kočičí oko tedy samozřejmě napomáhá od bolesti kloubů, zad a hlavy“, čímž implikovala, 
že šperky mohou uvedené potíže odstranit, resp. vyléčit. Nebezpečí těchto tvrzení lze 
spatřovat v tom, že uvedené zdravotní problémy mohou být vyvolány závažnějšími 
onemocněními, resp. tyto zdravotní potíže mohou signalizovat závažný zdravotní 
problém, čímž může divák příznaky upozorňující na vážná onemocnění podcenit či 
zanedbat péči o své zdraví. Nikde se neobjevuje informace, že by diváci měli varovným 
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symptomům svého těla věnovat náležitou pozornost a že základem pro stanovení 
diagnózy je vyšetření specialistou, který zvolí vhodnou léčbu. Údajné léčivé účinky šperků 
byly neustále zdůrazňovány, resp. byly prezentovány jako zásadní důvod k nákupu 
šperku. Takový postup může spotřebitele přimět učinit rozhodnutí (nákup produktu), které 
by za běžných okolností neučinili. Důsledkem takového jednání může být ohrožení zdraví 
spotřebitelů, kteří tak mohou zanedbat svůj, možná velice vážný, zdravotní stav a mohou 
tak být ohroženi i na životě. 

-  Rada se seznámila s výsledky analýzy obchodních sdělení za měsíc duben 2017. 

-  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 § 78 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., zákona o přestupcích a 
řízeních o nich (dále jen „zákon č. 250/2016 Sb.“) rozhodla zahájit se zadavatelem 
reklamy, společností SAZKA a.s., IČ: 26493993, se sídlem K Žižkovu 851, PSČ 19093 
Praha 9 (dále „obviněný“), řízení o přestupku z moci úřední pro možné porušení § 5j odst. 
3 zákona č. 40/1995 Sb., neboť zadáním reklamy s motivem „Sportka“, odvysílané dne 
29. dubna 2017 v čase 6:15:38 na programu O (Óčko), mohlo dojít k porušení povinnosti, 
aby reklama, prostřednictvím které byla propagována loterie (hazardní hra) Sportka, 
obsahovala sdělení o zákazu účasti osob mladších 18 let na hazardní hře a viditelné a 
zřetelné varování tohoto znění: „Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může 
vzniknout závislost!“ V obchodním sdělení absentují obě zákonem stanovená 
oznámení/upozornění. 

-  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 § 78 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., zákona o přestupcích a 
řízeních o nich (dále jen „zákon č. 250/2016 Sb.“) rozhodla zahájit se zadavatelem 
reklamy, společností SAZKA a.s., IČ: 26493993, se sídlem K Žižkovu 851, PSČ 19093 
Praha 9 (dále „obviněný“), řízení o přestupku z moci úřední pro možné porušení § 5j odst. 
3 zákona č. 40/1995 Sb., neboť zadáním reklamy s motivem „Šťastných 10“, odvysílané 
dne 1. dubna 2017 v čase 9:02:10 na programu Prima, mohlo dojít k porušení povinnosti, 
aby reklama, prostřednictvím které byla propagována loterie (hazardní hra) Šťastných 10, 
obsahovala sdělení o zákazu účasti osob mladších 18 let na hazardní hře a viditelné a 
zřetelné varování tohoto znění: „Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může 
vzniknout závislost!“ V obchodním sdělení absentují obě zákonem stanovená 
oznámení/upozornění. 

-  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 § 78 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., zákona o přestupcích a 
řízeních o nich (dále jen „zákon č. 250/2016 Sb.“) rozhodla zahájit se zadavatelem 
reklamy, společností Patron ca, s.r.o., IČ: 27113078, se sídlem Jakubská 647/2, Staré 
Město, 110 00 Praha 1 (dále „obviněný“), řízení o přestupku z moci úřední pro možné 
porušení § 5d odst. 3 zákona č. 40/1995 Sb., neboť zadáním reklamy/teleshoppingu s 
motivem „ALAVIS“, respektive „Inovo5“, odvysílané dne 16. dubna 2017 v čase 13:25:12 
hodin na programu Prima, mohlo dojít k porušení povinnosti, aby reklama, 
prostřednictvím které byl propagován doplněk stravy Inovo5, obsahovala zřetelný text 
"doplněk stravy". V obchodním sdělení zřetelný text absentuje. 

-  Rada jako orgán dozoru pro oblast regulace reklamy dle § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 
Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 
40/1995 Sb.“), a na základě § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá 
zadavatele obchodního sdělení, společnost Telemarketing International s.r.o., IČ: 
27744825, sídlem Mlýnská 326/13, Trnitá, 602 00 Brno, o podání vysvětlení k tvrzením, 
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která byla součástí obchodního sdělení / teleshoppingového spotu s motivem „Starlyf Fast 
Heater“, odvysílaného dne 17. dubna 2017 v čase 5:30:11 hodin na programu NOVA. 
V rámci obchodního sdělení je propagován produkt přenosný ohřívač vzduchu Starlyf 
Fast Heater, přičemž v apelativní výzvě ke koupi je uváděno: „Pokud zavoláte hned teď, 
tak vám nepošleme základní model Starlyf Fast Heater Basic, ale geniální model Starlyf 
Fast Heater Delux, který je vybaven takzvaným automatickým regulačním termostatem. 
Klidně si předehřejte kteroukoli místnost mezi hodnotami patnáct a třicet dva stupňů. Po 
dosažení požadované teploty se ohřívač Starlyf Fast Heater automaticky vypne a když 
teplota v místnosti začne klesat Starlyf Fast Heater se zase automaticky sám zapne. A 
toto nyní dostanete gratis, čili zcela zdarma.“ Tato apelativní výzva ke koupi varianty 
produktu „Delux“ s funkcí GRATIS je v kontextu celého teleshoppingového spotu, kde je 
produkt označován pouze jako „Starlyf Fast Heater“, a vzhledem k absenci adekvátních 
informací na inzerovaných internetových stránkách („www.mediashop.cz“) pro 
diváka/spotřebitele matoucí, neboť nabídka vzbuzuje dojem, že za uvedenou cenu, 
pakliže zavolá ihned, získá onu variantu „Delux“ produktu ohřívač Starlyf Fast Heater, a 
pokud nikoliv (nezavolá-li divák ihned), obdrží pouze variantu „Basic“, která ovšem po čas 
prezentace (před apelativní výzvou ke koupi) není vůbec zmíněna, stejně jako varianta 
„Delux“, a na výše uvedeném webu „www.mediashop.cz“ nelze ani jednu z těchto variant 
dohledat (produkty explicitně označené jako Starlyf Fast Heater Basic a Starlyf Fast 
Heater Delux absentují, nalézá se zde pouze produkt Starlyf Fast Heater). Rada proto 
žádá o vysvětlení, jaké jsou specifikace produktů Starlyf Fast Heater Basic a Starlyf Fast 
Heater Delux, jak je lze od sebe rozlišit, a to i v rámci spotu, a jaká je jejich původní cena. 
Rada stanovila lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této žádosti. 

-  Rada jako orgán dozoru pro oblast regulace reklamy dle § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 
Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 
40/1995 Sb.“), a na základě § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá 
zadavatele obchodního sdělení, společnost Proton Therapy Center Czech s.r.o., IČ: 
26466791, sídlem Budínova 2437/1a, Libeň, 180 00 Praha 8, o podání vysvětlení k 
obchodnímu sdělení/reklamnímu spotu s motivem „Protonové centrum“, odvysílanému 
dne 16. dubna 2017 v čase 21:39:53 na programu ČT2. V rámci obchodního sdělení je 
propagováno Protonové centrum (Proton Therapy Center), moderní klinické centrum, 
které pro léčbu pacientů s nádorovým onemocněním využívá metodu protonového záření 
(zvuková složka: Žena [na čele přilepený popisek s textem „RAKOVINA“]: „Budu šťastná? 
A budu zdravá?“ Voiceover: „Rakovinou onemocní každý třetí člověk. Spolu s lékaři z 
onkologických pracovišť jsme pomohli více než dvěma tisícům lidí. Přijďte včas!“ Muž 
[Rudolf Zálužanský]: „Můžu se neomezeně věnovat věcem, které mě v životě baví. A za 
to vděčím Protonovému centru.“) Tato kombinace tvrzení „Rakovinou onemocní každý 
třetí člověk“, sugestivně položené otázky „A budu zdravá?“ a apelativní výzvy „Přijďte 
včas!“, ruku v ruce se zobrazením ustarané ženy s polepkou na čele s textem 
„RAKOVINA“, může vzbuzovat v divákovi naprosto přirozený pocit strachu o vlastní 
zdraví, přičemž u klasickými postupy léčených pacientů s nádorovým onemocněním 
vyvolávat naopak pocity naděje či nutkání ke změně doporučené léčby. Rada žádá 
zadavatele o vysvětlení podmínek pro léčbu v Protonovém centru, komu je léčba určena, 
respektive kdo a za jakých podmínek může léčbu podstoupit a jakým způsobem je v tom 
kterém případě léčba hrazena. Dále pak kdo tvoří cílovou skupinu, kterou by mělo 
primárně předmětné obchodní sdělení oslovit. Rada stanovila lhůtu k podání vysvětlení 
30 dní ode dne doručení této žádosti. 

-  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.“), v souladu s ustanovením § 
78 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., zákona o přestupcích a řízeních o nich (dále jen 
„zákon č. 250/2016 Sb.“) rozhodla zahájit s provozovatelem TV Nova s.r.o., IČ: 45800456, 
se sídlem Kříženeckého nám. 1078/5, PSČ 15200 Praha 5 (dále „obviněný“), řízení o 
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přestupku z moci úřední pro možné porušení § 49 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 
Sb., podle něhož je provozovatel vysílání povinen zajistit, aby obchodní sdělení týkající 
se erotických služeb, erotických výrobků a humánních léčivých přípravků nebo doplňků 
stravy na podporu erekce a sexuální výkonnosti nebyly zařazovány do vysílání v době od 
06.00 hodin do 22.00 hodin, kterého se mohl dopustit tím, že dne 15. dubna 2017 v čase 
21:39:00 hodin na programu NOVA odvysílal reklamní spot s motivem „Cemio RED3“, 
který byl obchodním sdělením obsahujícím propagaci doplňku stravy Cemio RED3, který 
je přípravkem pro podporu prostaty, potence a vitality (zvuková složka: „Pánové, na 
prostatu, potenci a vitalitu. Vyzkoušejte RED3. Originál od Cemio Switzerland. Tři účinky 
v jedné kapsli denně. Vyberte si dobře.“; obrazová složka: „PROSTATA“, „POTENCE“, 
„VITALITA“, „Slivoň africká podporuje zdraví prostaty. Maca podporuje sexuální zdraví a 
fyzickou kondici. Sibiřský ženšen podporuje vitalitu.“). 

-  Rada se seznámila s následujícími podáními k obsahu televizních programů 
doručenými od 10. 7. 2017 do 28. 7. 2017 1. Barrandov Televizní Studio a.s./ Televize 
Barrandov – pořad Nebezpečné vztahy, 6. 7. 2017 od 19:15 hodin; 2. FTV Prima, spol. s 
r.o. /Prima – pořad Zprávy FTV Prima, reportáž Oblečené muslimky se koupou v bazénu, 
10. 7. 2017 – neobjektivita; 3. Moneta Money Bank – neetická reklama; 4. reklama na 
knihu Radky Třeštíkové – hlasitost reklamy; 5. nevyváženost programové nabídky ČT a 
ČRo; 6. MTV NETWORKS s.r.o. /Prima Comedy Central – upoutávky na pořady South 
Park a Griffinovi, 15. 7. 2017 – nevhodné vysílání pro dětské diváky; 7. Magical roof s.r.o. 
/JOJ FAMILY – pořad Linka Lásky, 15. 7. 2017 – porušení pravidel hry; 8. TV Nova 
s.r.o./NOVA – pořad Televizní noviny, upoutávka na web tn.cz, 15. 7. 2017; 9. Česká 
televize – diskriminace kandidátů na funkci prezidenta ČR; 10. Česká televize / ČT2 – 
pořad Goražde, ztracené město, 17. 7. 2017 od 13:30 – nevhodný čas vysílání; 11. Česká 
televize – názory diváků; 12. FTV Prima, spol. s r.o. /Prima ZOOM – příliš časté vysílání 
reklam; 13. Barrandov Televizní Studio a.s./ nespecifikovaný program – teleshoppingový 
pořad Klenot TV – klamavá reklama; 14. TV Nova s.r.o./NOVA – pořad Tescoma s chutí, 
20. 7. 2017 – nepatřičné zdůrazňování umístěného produktu; 15. Česká televize – 
odpověď na stanovisko Rady ve věci stížnosti na způsob moderace pořadu Interview 
ČT24 dne 4. června 2017; 16. AMC Networks Central Europe s.r.o./Minimax – nevhodné 
vysílání reklam; 17. FTV Prima, spol. s r.o. /Prima – neidentifikovaný pořad, žádost o 
omluvu; 18. Česká televize /ČT1 – pořad Události v regionech Brno – neobjektivní 
informace; 19. MTV NETWORKS s.r.o./Prima Comedy Central – vulgarismus v 
upoutávce na pořad Archer; 20. ŠLÁGR TV, spol. s r.o./ŠLÁGR TV – nevhodná píseň 
Čechoslováci ve vysílání 20. 7. 2017; 21. obchodní sdělení ČSOB – klamavá reklama; 
22. Barrandov Televizní Studio a.s./ Televize Barrandov – pořad Klenot TV – klamání 
spotřebitelů; 23. TV Nova s.r.o./NOVA – reklamní spot na koncert Tvoje tvář má známý 
hlas - klamavá reklama. 

-  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.), v souladu s ustanovením § 78 
odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., zákona o přestupcích a řízeních o nich (dále jen zákon 
č. 250/2016 Sb.) rozhodla zahájit s provozovatelem FTV Prima, spol. s r.o., IČ: 48115908, 
se sídlem Na Žertvách 24/132, Praha 8, řízení o přestupku z moci úřední pro možné 
porušení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit tím, že dne 10. 
července 2017 odvysílal od 18:55 hodin na programu Prima pořad Zprávy FTV Prima, 
jehož součástí byla reportáž nazvaná „Oblečené muslimky se koupou v bazénu“ (vysílána 
v 19. minutě od začátku pořadu), která informovala o muslimkách koupajících se v 
aquaparku v Čestlicích u Prahy (Aquapalace Čestlice). Dotyčná reportáž se zpronevěřila 
povinnosti informovat ve zpravodajství objektivně a vyváženě, když podsouvala divákům 
již konkrétní předdefinovaný názor na danou událost, a sice že dané ženy se v aquaparku 
koupaly v běžném oblečení, nikoli v tzv. burkinách. Takovýto závěr je zřejmý jak z 
celkového rámování reportáže, tak její výstavby i oslovených, jednostranně 
vypovídajících zdrojů informací. Jediným zdrojem, který informaci o tom, že by se ženy 
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koupaly v bazénu oděné do běžného oblečení, vyvrací, je zaměstnanec Aquapalace 
Čestlice. Jeho výpověď je v celku reportáže ovšem zcela upozaděna, přestože se jedná 
o nejlegitimnější zdroj informací, jelikož jako jediný je přímo z místa, kde došlo k 
prezentované události. V reportáži je, nehledě na výpověď tohoto zdroje, pracováno s 
předpokladem, resp. názorem jedné strany (nejmenovaného zdroje a Pavlíny Bitarové, 
bývalé muslimky a podporovatelky organizace šířící v Česku nenávist vůči muslimům 
Islám v ČR nechceme), že ženy se nekoupaly v burkinách. Na tomto názoru je pak 
konstruována potenciální hygienická nebezpečnost koupajících se zahalených žen. 
Takovouto kontextualizací jsou koupající se zahalené ženy prezentovány nejen jako něco 
neobvyklého a zvláštního, ale také potenciálně problematického, něco, čeho by se diváci 
měli obávat (výpovědi redaktora: „Podle hygieniků je takové koupání nebezpečné. Kromě 
toho, že do vody může vlézt člověk ve znečištěném oděvu, plavčík nevidí případné 
zdravotní problémy.“; „Celá záležitost možná není náboženská, ale jednu otázku přeci jen 
nabízí, a sice jestli ženy před vstupem do bazénu dodržely takzvané povinné hygienické 
kolečko. To zahrnuje především sprchu před vstupem do bazénu.“). 

-  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 TV Nova s.r.o., IČ: 45800456, se sídlem Kříženeckého nám. 
1078/5, 152 00 Praha 5, na porušení ustanovení § 53a odst. 2 písm. c) zákona č. 
231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 20. 7. 2017 v čase od 7:49:26-7:54:36 hodin 
odvysílal na programu NOVA pořad Tescoma s chutí, který obsahoval nepatřičné 
zdůraznění produktu, konkrétně dózy na potraviny subjektu Tescoma, a to jak formou 
jejího představení, tak vizuální prezentací použití produktu včetně vyzdvižení jejích kvalit, 
a to ve spojení s názvem pořadu obsahujícím jméno subjektu Tescoma, na který je 
odkazováno i ve vizuální složce pořadu a dále v prezentaci webové stránky pořadu 
Tescomaschutí.cz. Umístěný produkt byl tak verbálními a obrazovými prostředky 
nepatřičně zmiňován nad rámec obsahu pořadu a byl do předmětného pořadu zařazen s 
cílem produkt propagovat, k čemuž bylo užito prostředků připomínajících reklamní 
nabídku. Rada stanovila lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení upozornění. 

-  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 § 78 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., zákona o přestupcích a 
řízeních o nich (dále jen „č. 250/2016“) rozhodla zahájit se zadavatelem reklamy, SWISS 
PHARMACEUTICAL INVESTMENT LLC, sídlem Charles Mathias, 942 Windemere Drive 
NW, Salem, Oregon, Spojené státy americké, prostřednictvím její organizační složky 
(odštěpného závodu) Organizační složka SWISS PHARMACEUTICAL INVESTMENT 
LLC, IČ: 29016827, se sídlem Praha 3 - Žižkov, Kubelíkova 1224/42, PSČ 13000, správní 
řízení z moci úřední 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, a to zadáním reklamy Enzycol DNA, odvysílané dne 1. července 
2016 v čase 10:25:04 hodin na programu Televize Barrandov, neboť je v názvu přípravku 
homonymicky odkazováno na onemocnění dnou a zároveň jsou v obchodním sdělení 
uvedeny účinky přípravku proti projevům, které se projevují při tomto onemocnění, 
konkrétně zvýšené hladině kyseliny močové v krvi a kloubním obtížím. 

-  Rada 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 8. srpna 2017 toto usnesení: Rada zastavuje 
správní řízení se společností Broncast s.r.o., IČ: 02747812, se sídlem Kaprova 42/14, 
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Staré Město, 110 00 Praha 1, vedené 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, kterého se mohla 
dopustit odvysíláním reklamy Enzycol DNA dne 1. července 2016 v čase 10:25:04 hodin 
na programu Televize Barrandov, neboť se porušení zákona ze strany účastníka 
neprokázalo, čímž odpadl důvod pro vedení správního řízení. 

-  Rada 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 8. srpna 2017 toto usnesení: Rada zastavuje 
správní řízení se společností Simply You Pharmaceuticals a.s., IČ: 25385381, Roháčova 
188/37, Žižkov, 130 00 Praha 3, vedené 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, kterého 
se mohla dopustit odvysíláním označení sponzora/reklamy Enzycol DNA dne 12. 
července 2016 od 18:52:11 hodin na programu NOVA, neboť se porušení zákona ze 
strany účastníka neprokázalo, čímž odpadl důvod pro vedení správního řízení. 

-  Rada 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 8. srpna 2017 toto usnesení: Rada zastavuje 
správní řízení se společností MOTÝL MEDIA s.r.o., IČ: 26867583, se sídlem Valašské 
Meziříčí, Žerotínova 720/16, PSČ 75701, vedené 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, 
kterého se mohla dopustit odvysíláním označení sponzora/reklamy Enzycol DNA dne 12. 
července 2016 od 18:52:11 hodin na programu NOVA, neboť se porušení zákona ze 
strany účastníka neprokázalo, čímž odpadl důvod pro vedení správního řízení. 

-  Rada jakožto ústřední správní úřad, v rámci své kompetence dané § 7 písm. a) zákona 
č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o 
provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění platných předpisů, účinných v 
době odvysílání obchodního sdělení (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“), dle § 8a odst. 1 
písm. o) a § 8a odst. 5 písm. c) zákona č. 40/1995 Sb., v platném znění, a dle § 67 odst. 
1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen zákon č. 500/2004 
Sb.), vydala dne 8. srpna 2017 toto rozhodnutí: Rada ukládá společnosti Regionální 
televize CZ s.r.o., se sídlem Navrátilova 666/7, 110 00 Praha 1, IČ: 24141372, v souladu 
s § 8a odst. 1 písm. o) a § 8a odst. 5 písm. c) zákona č. 40/1995 Sb. pokutu ve výši 
5.000,- Kč za porušení povinnosti stanovené § 2 odst. 1 písm. f) zákona č. 40/1995 Sb., 
dle kterého se zakazuje reklama na hazardní hru provozovanou bez základního povolení 
podle zákona upravujícího hazardní hry, k čemuž došlo šířením reklamy Lottoland, 
propagující hazardní hry, která byla odvysílána dne 8. 1. 2017 od 21:21:34 hodin na 
programu regionalnitelevize.cz. Pokuta je splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne právní moci 
tohoto rozhodnutí na účet 3754-19223001/0710, variabilní symbol 2017146. V souladu s 
ustanovením § 79 odst. 5 správního řádu a § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb. uložila Rada 
účastníku řízení povinnost uhradit paušální částku nákladů správního řízení ve výši 
1. 000,- Kč na účet č. 3711-19223001/0710, variabilní symbol 2017146 úhrada nákladů 
je splatná do pěti pracovních dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí. 

-  Rada jakožto ústřední správní úřad, v rámci své kompetence dané § 7 písm. a) zákona 
č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o 
provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění platných předpisů, účinných v 
době odvysílání obchodního sdělení (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“), dle § 8a odst. 2 
písm. d) a § 8a odst. 6 písm. b) zákona č. 40/1995 Sb., v platném znění, a dle § 67 odst. 
1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen zákon č. 500/2004 
Sb.), vydala dne 8. srpna 2017 toto rozhodnutí: Rada ukládá společnosti Naturprodukt 
CZ spol. s.r.o. IČ 484 01 722, sídlem Na Viničkách 638, Šestajovice 250 92, v souladu s 
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§ 8a odst. 2 písm. d) a § 8a odst. 6 písm. b) zákona č. 40/1995 Sb. pokutu ve výši 5.000,- 
Kč za porušení povinnosti stanovené § 5a odst. 5 písm. b) zákona č. 40/1995 Sb., ve 
spojení s § 1 odst. 10 zákona č. 40/1995 Sb., kterého se zmíněná společnost dopustila 
jakožto zadavatel tím, že zadala do vysílání obchodní sdělení/označení sponzora „Dolgit 
krém“, premiérově odvysílané dne 4. března 2016 v čase 17:13:06 hodin na programu 
Televize Barrandov. V rámci označení sponzora pořadu je propagován léčivý přípravek 
(Dolgit krém), na který se vztahuje povinnost, že pokud humánní léčivý přípravek 
obsahuje jen jednu léčivou látku, musí reklama obsahovat i běžný název tohoto 
humánního léčivého přípravku. V obchodním sdělení "Dolgit krém" tato informace 
absentuje. Pokuta je splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí na 
účet 3754-19223001/0710, variabilní symbol 20161074. V souladu s ustanovením § 79 
odst. 5 správního řádu a § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb. uložila Rada účastníku řízení 
povinnost uhradit paušální částku nákladů správního řízení ve výši 1. 000,- Kč na účet č. 
3711-19223001/0710, variabilní symbol 20161074 úhrada nákladů je splatná do pěti 
pracovních dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí.  

-  Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a v souladu s 
ustanovením § 60 odst. 2 písm. k) 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 8. srpna 2017 toto rozhodnutí: Rada ukládá podle § 60 odst. 
2 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., provozovateli vysílání JTV a.s., IČ: 25156527, se 
sídlem Křižíkova 1696, České Budějovice 6, 370 01 České Budějovice, pokutu ve výši 
10.000,- Kč, za porušení ustanovení § 49 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., podle něhož 
hladina hlasitosti vysílání reklamy, teleshoppingu a označení sponzora musí být v souladu 
s technickou specifikací danou vyhláškou č. 122/2013 Sb., podle jejíhož § 2 odst. 2 písm. 
a) hladina hlasitosti vysílání reklamy, teleshoppingu a označení sponzora musí odpovídat 
normované úrovni – 23,0 LUFS s tolerancí +/- 1,0 LU, neboť provozovatel dne 15. října 
2016 na programu Jihočeská televize („JTV“) v časovém rozmezí 20:00 – 21:00 hodin 
odvysílal blok reklamních spotů zařazený do vysílání od 20:07:15 hodin o hladině 
hlasitosti -18,4 LUFS, blok reklamních spotů zařazený do vysílání od 20:16:26 hodin o 
hladině hlasitosti -19,8 LUFS, reklamní spot zařazený do vysílání od 20:28:12 hodin o 
hladině hlasitosti -18,9 LUFS a blok reklamních spotů zařazený do vysílání od 20:46:26 
hodin o hladině hlasitosti -19,8 LUFS. Tedy čtyři bloky obchodních sdělení/samostatné 
obchodní sdělení, jejichž hladiny hlasitosti nebyly normovány na hodnotu – 23,0 LUFS s 
tolerancí +/- 1 LU. 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 20161158. 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 20161158. 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) 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 8. srpna 2017 toto rozhodnutí: Rada ukládá podle § 60 odst. 
2 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., provozovateli vysílání Barrandov MUZIKA, s.r.o., IČ: 
26735679, se sídlem Mikuleckého 1311/8, Praha, PSČ: 14700, pokutu ve výši 50.000,- 
Kč, za porušení licenčních podmínek licence sp.zn. 2015/685/FIA/Bar, č.j. 
RRTV/3053/2015-FIA, kterého se dopustil tím, že dne 19. ledna 2017 odvysílal program 
BARRANDOV MUZIKA pod názvem „family barrandov bylo dříve muzika barrandov“, 
ačkoli podle v daném období platných licenčních podmínek měl být program vysílán pod 
názvem BARRANDOV MUZIKA. Pokuta je splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne právní moci 
tohoto rozhodnutí na účet č. 3754- 19223001/0710, vedený u České národní banky, 



 

18 

 

variabilní symbol 201749. 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 201749. Náhrada nákladů řízení je splatná do pěti 
pracovních dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí. 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele TV PRODUKCE DAKR, s. 
r. o., z jakého důvodu nebyly v období 19. září – 7. října 2016 součástí vysílání programu 
TV DAKR pořady žánru diskusní pořad, soutěžní pořad a hudební pořad, které jsou v 
licenci jmenovány ve výčtu převažujících žánrů v celku programové skladby, a dále s 
vysvětlením, z jakého důvodu vysílal v témže období programovou smyčku v délce 30 
minut, když v licenci je stanoveno, že „po prvním roce vysílání se předpokládá 
prodloužení stopáže na 1 hodinu“, a první rok vysílání podle licence již uplynul.  

-  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 PRODUKCE DAKR, s.r.o., IČ: 28696921, se sídlem Obchodní 41, 434 
01 Most-Velebudice, na porušení licenčních podmínek, kterého se dopustil tím, že v 
období 19. září – 7. října 2016 nebyly součástí vysílání programu TV DAKR pořady žánru 
diskusní pořad, soutěžní pořad a hudební pořad, které jsou v licenci sp.zn.: 
2013/6/sve/TVD, č.j. sve/2204/2013, jmenovány ve výčtu převažujících žánrů v celku 
programové skladby, a dále že vysílal v rozporu s licencí sp.zn.: 2013/6/sve/TVD, č.j. 
sve/2204/2013, v témže období programovou smyčku v délce 30 minut, přestože v licenci 
je stanoveno, že „po prvním roce vysílání se předpokládá prodloužení stopáže na 
1 hodinu“, přičemž první rok vysílání podle licence již uplynul. Rada stanovila lhůtu k 
nápravě 30 dní ode dne doručení tohoto upozornění. 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele TV Nova s.r.o., IČ: 
45800456, se sídlem Kříženeckého nám. 1078/5, 152 00 Praha 5, z jakého důvodu 
prezentoval v reportáži nazvané „Fotbal má odbory, Unie hodlá zastupovat hráče“, 
odvysílané v pořadu Sportovní noviny dne 30. března 2017 na programu NOVA, vznik 
Hráčské fotbalové unie tak, že v České republice vznikla organizace, která tady doposud 
nebyla. Takovýto význam je patrný zejména z úvodní výpovědi moderátora „Fotbaloví 
hráči, jak profesionální, tak amatérští, mají v Česku konečně zastání“. 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele TV Nova s.r.o., IČ: 
45800456, se sídlem Kříženeckého nám. 1078/5, 152 00 Praha 5, ve věci pořadu Ulice, 
vysílaného dne 17. dubna 2017 od 18:29 hod. na programu NOVA.  

-  Rada jako orgán dozoru pro oblast regulace reklamy dle § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 
Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 
40/1995 Sb.), a na základě § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá 
zadavatele, společnost Simply You Pharmaceuticals a.s., sídlem Roháčova 188/37130 
00 Praha, o podání vysvětlení, o jakou kategorii se jedná v případě produktu Psí sádlo, a 
doložení účinnosti předmětného produktu. Rada stanovila lhůtu k podání vysvětlení 30 
dní ode dne doručení této výzvy. 

-  Rada se seznámila se stanoviskem Státního ústavu pro kontrolu léčiv ve věci přípravku 
„PSÍ SÁDLO originální bylinná mast Dr. Weiss“. 

-  Rada se seznámila se sdělením Generálního ředitelství cel ve věci regulace reklamy 
na hazard. 

 

 

 

 

AUDIOVIZUÁLNÍ MEDIÁLNÍ SLUŽBY NA VYŽÁDÁNÍ 



 

19 

 

-  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 Studio Šumperk s.r.o., ze dne 28. června 2017, doručeného 
Radě dne 29. června 2017, toto potvrzení: Poskytovatel Studio Šumperk, IČ: 061 26 308, 
se sídlem v Šumperku, Šmeralova 766/4 , PSČ 787 01, byl dne 8. srpna 2017 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. března 
2017 pod názvem Studio Šumperk, umístěná na internetové adrese 
www.studiosumperk.cz.  

-  Rada se seznámila se zprávou o kontrole audiovizuálních mediálních služeb na 
vyžádání prostřednictvím screeningu za období květen 2017, která pokrývala následující 
služby těchto poskytovatelů: Martin Šváb / TV Mělníček; Mithofer Martin / Internetová 
kuchařka; Miroslav Smejkal / TVMS; Mgr. Martin Král / Televize Krkonoše; WORLD 
SPORT PROMOTION, a.s. / WebTV HC LEV Praha; Dušek Martin / Televize BLIK; 
Veselý Ondřej / ORLICKÁ TELEVIZE; Bíla Oldřich - TIRIS / TV INTERNET; Jan Popelka 
/ Televize Blansko – Videožurnál on-line; Dita Kocmanová / Internetovka.cz.  

-  Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 4 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb., o 
audiovizuálních mediálních službách na vyžádání, v platném znění, a na základě 
ustanovení § 137 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá poskytovatele Mgr. Martina 
Krále, IČ 41210875, se sídlem Ambrožova 1211, Jilemnice, PSČ 514 01, o podání 
vysvětlení, jakým způsobem vykonává prostřednictvím služby umístěné na adrese 
http://www.televize-krkonose.cz/ hospodářskou činnost. Rada stanovila lhůtu pro podání 
vysvětlení 30 dnů ode dne doručení žádosti. 

-  Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 4 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb., o 
audiovizuálních mediálních službách na vyžádání, v platném znění, a na základě 
ustanovení § 137 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá poskytovatele Ondřeje 
Veselého, IČ 87084708, se sídlem Kosmonautů 861, Králíky, PSČ 561 69, o podání 
vysvětlení, jakým způsobem vykonává prostřednictvím služby umístěné na adrese 
www.orlickatelevize.cz hospodářskou činnost. Rada stanovila lhůtu pro podání vysvětlení 
30 dnů ode dne doručení žádosti. 

 

OSTATNÍ 

-  Rada se seznámila s novelou zákonů č. 132/2010 Sb., č. 231/2001 Sb. a č. 40/1995 
Sb. v kontextu změny přestupkového zákona. 

-  Rada se seznámila s konáním odborného semináře „K rozvoji mediální gramotnosti v 
ČR“, bloku „Legislativní ukotvení, pravomoci a spolupráce jednotlivých hráčů“ (konaného 
v rámci série seminářů na téma „Budoucnost mediální výchovy v České republice“). 

 

 

 

 

V Praze dne 10. 8. 2017 

Bc. Ivan Krejčí 

předseda Rady pro rozhlasové 

a televizní vysílání 

kontakt: podatelna@rrtv.cz 

274 813 830 


