Tisková zpráva z 13. zasedání 2019, konaného dne 23. 7. 2019

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") na svém 13. zasedání
projednala 41 bodů programu. Vyhodnotila 32 stížností diváků a posluchačů, vydala
dvě upozornění na porušení zákona, rozhodla o zahájení jednoho řízení o přestupku.
Rada uznala zadavatele reklamy, Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., vinným pro
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 dopustil a) zadáním reklamy na doplněk stravy
Vibovit, která byla odvysílána dne 1. září 2018 v čase 8:12:29 hodin na programu Nova
Cinema, neboť ztvárnění ochrany chlapce vírem, či štítem s označením imunita a
současného slovního odkazu na fakt, že přípravek je pro zdravou imunitu dětí nejen v
období chřipek a nachlazení“; je potřeba interpretovat jako deklarování preventivního
účinku přípravku před onemocněními, konkrétně chřipkou a nachlazením. Jinými slovy,
Vibovit zajistí zdravou imunitu a současně - v období chřipek i nachlazení bude imunita
dětí zdravá, tedy nedojde k onemocnění dětí. b) zadáním reklamy na doplněk stravy
Vibovit, která byla odvysílána dne 8. října 2018 v čase 6:05:55 hodin na programu Nova
Cinema, neboť konotace obrazu a verbální složky - explicitní vyjádření onemocnění
chřipky a nachlazení ve spojení s obrazovým vyjádřením podzimu - je potřeba
interpretovat jako deklarování preventivního účinku přípravku před onemocněními,
konkrétně chřipkou a nachlazením. Jinými slovy, Vibovit zajistí zdravou imunitu a
současně - v období chřipek i nachlazení - bude imunita dětí zdravá, tedy nedojde k
onemocnění dětí. Rada rozhodla uložit pachateli přestupku trest ve formě napomenutí.
Rada uznala provozovatele DONEAL, s.r.o., vinným pro porušení ustanovení § 32 odst.
1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že ve lhůtě do 15 dnů ode
dne doručení žádosti o zapůjčení záznamu neposkytl Radě na její vyžádání záznam
vysílání programu JOJ Cinema ze dne 15. ledna 2019 z časového úseku 19.00-24.00
hodin. Rada od uložení správního trestu upustila, neboť vzhledem k okolnostem
spáchání přestupku lze důvodně očekávat, že již samotné projednání věci před
správním orgánem postačí k nápravě.
Rada na svém 13. zasedání udělila pět licencí k provozování rozhlasového a
televizního vysílání, a to jednu licenci společnosti TWR live s.r.o. k provozování
rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím družic pro program Radio 7 a čtyři
licence k provozování televizního vysílání: společnosti Brno TV, s.r.o. licenci
k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových
systémů pro program TV BRNO 1, společnosti České Radiokomunikace a.s. licenci
k provozování celoplošného zemského digitálního televizního vysílání šířeného
prostřednictvím vysílačů pro program Nalaďte se na DVB-T2 a dvě licence společnosti
MTV NETWORKS s.r.o. k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím
družice pro programy Paramount Channel a NickToons.
Rada zaevidovala jednoho nového poskytovatele audiovizuálních mediálních služeb
na vyžádání (celkem tak k dnešnímu dni eviduje 123 zapsaných poskytovatelů těchto
služeb).
Podrobnější informace naleznete v přepisech usnesení Rady:

ROZHLASOVÉ VYSÍLÁNÍ
- Rada v souladu s ustanoveními § 5 písm. b), § 12 a § 25 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 zákona č. 500/2004 Sb.,
správního řádu (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“), vydala toto rozhodnutí: Rada uděluje
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společnosti TWR live s.r.o., IČ: 08244430, se sídlem Horníkova 2562/36, Líšeň, 628 00
Brno licenci k provozování rozhlasového vysílání programu Radio 7, šířeného
prostřednictvím družic. Licence se uděluje na dobu určitou, a to na dobu 8 let od právní
moci tohoto rozhodnutí.
- Rada se seznámila se stížností č. j. RRTV/8823/2019-vra, aby na programu Český
rozhlas Radiožurnál mluvili česky. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila
se stížností č. j. RRTV/8824/2019-vra na objektivitu a vyváženost v pořadu
Vinohradská 12 na doméně www.irozhlas.cz Českého rozhlasu.
- Rada podle ustanovení § 5 písm. b) zákona 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 RADIO UNITED
BROADCASTING, s.r.o., IČ: 291 31 901, se sídlem Říčanská 2399/3, PSČ 101 00 Praha,
dobu platnosti licence udělené rozhodnutím Rady sp. zn. 2013/832/zab, č.j.
zab/1253/2014 ze dne 1.4.2014 k rozhlasovému vysílání programu SIGNÁL RÁDIO
ČESKÉ BUDĚJOVICE prostřednictvím vysílačů na kmitočtu České Budějovice 106,8
MHz / 0,05 kW do 10. října 2025.
- Rada vyhlásila licenční řízení k provozování rozhlasového vysílání se soubory
technických parametrů České Budějovice V 100,2 MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 14
28 13 / 48 58 03 a Liberec město II 98,7 MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 15 03 01 /
50 45 54 se lhůtou pro doručení žádostí do 18. září 2019.
- Rada se seznámila s analýzou programu HELAX provozovatele MEDIA BOHEMIA, a.s.
ze čtvrtka 27. 6. 2097 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; Liberec 88,1 MHz) dne 12. července 2019,
MEDIA BOHEMIA a.s. (program Hitrádio Černá Hora, Trutnov 105,3 MHz) dne
12. července 2019, RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o. (program COUNTRY
RADIO; Praha 89,5 MHz) dne 12. července 2019, Gama media s.r.o. (program Rock
Radio; Ústí nad Labem-Stříbrníky 90,2 MHz) dne 12. července 2019, MEDIA BOHEMIA
a.s. (program Hitrádio Faktor; České Budějovice 104,3 MHz) dne 12. července 2019 a
RADIO ZLÍN, spol. s r.o. (program Radio Zlín; Zlín 91,7 MHz) dne 12. července 2019.
- Rada se seznámila s informací Českého telekomunikačního úřadu o vydání
krátkodobého oprávnění k využívání rádiových kmitočtů rozhlasové služby na provoz
VKV vysílačů.

TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ
- Rada udělila společnosti Brno TV, s.r.o., IČ: 06191941, se sídlem: Moravské náměstí
127/3, Brno-město, 602 00 Brno, dle ustanovení § 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci k
provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových
systémů na 12 let; označení (název) programu: TV BRNO 1; základní programová
specifikace: regionální zpravodajství a publicistika, dokumenty, lifestylové a tematické
pořady; časový rozsah vysílání: 24 hodin denně; výčet států, na jejichž území má být
vysílání zcela nebo převážně směrováno: Česká republika; hlavní jazyk vysílání: český
jazyk; Identifikace přenosového systému: vysílání prostřednictvím dálkového přístupu internetu, Informace o přístupu k vysílání: www.tvbrno1.cz; v rozsahu dle žádosti č.j.
RRTV/6862/2019-vra doručené dne 22. května 2019 a jejího doplnění doručeného dne
21. června 2019 a dne 3. července 2019 pod č.j. RRTV/8141/2019-vra a č.j.
RRTV/8854/2019.
- Rada udělila společnosti České Radiokomunikace a.s., IČ 247 38 875, se sídlem
Skokanská 2117/1, Břevnov, 169 00 Praha 6, dle § 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci k
provozování celoplošného zemského digitálního televizního vysílání šířeného
prostřednictvím vysílačů na 12 let; označení (název) programu: Nalaďte se na DVB-T2;

2

základní programová specifikace: Informační program společnosti České
Radiokomunikace a.s. k přechodu na DVB-T2; územní rozsah vysílání: Česká republika;
hlavní jazyk vysílání: český jazyk; časový rozsah vysílání: 24 hodin denně; v rozsahu
žádosti doručené Radě dne 5. června 2019 pod č.j. RRTV/7220/2019-vra, ve znění
doplnění ze dne 4. a 9. července 2019, č.j. RRTV/88912019-vra a č.j. RRTV/8973/2019vra.
- Rada udělila společnosti MTV NETWORKS s.r.o., IČ: 28970438, se sídlem: Praha 4,
Na strži 65/1702, PSČ 140 62, dle ustanovení § 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci k
provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím družice na 12 let; označení
(název) programu: Paramount Channel; základní programová specifikace: Televizní
program zaměřený na mezinárodní filmy a zábavní pořady; časový rozsah vysílání: 24
hodin denně; výčet států, na jejichž území má být vysílání zcela nebo převážně
směrováno: Ukrajina, Kazachstán; hlavní jazyk vysílání: ruský jazyk; v rozsahu dle
žádosti doručené 11. července 2019 pod č.j. RRTV/9047/2017-vra.
- Rada udělila společnosti MTV NETWORKS s.r.o., IČ: 289 70 438, se sídlem Praha 4,
Na strži 65/1702, PSČ 140 62, dle § 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci k provozování
televizního vysílání šířeného prostřednictvím družice na 12 let; název (označení)
programu: NickToons; základní programová specifikace: Dětský televizní program
zaměřený na americkou a mezinárodní animovanou produkci; výčet států, na jejichž
území má být vysílání zcela nebo převážně směřováno: Ukrajina, Kazachstán; hlavní
jazyk vysílání: ruský jazyk; časový rozsah vysílání: 24 hodin denně; dle žádosti, ze dne
4. července 2019, č.j.: RRTV/8890/2019-vra.
- Rada udělila provozovateli Československá filmová společnost, s.r.o., IČ 27168425, se
sídlem Praha 1, Václavské nám. 831/21, PSČ 11360, souhlas podle § 21 odst. 1 písm.
a) zákona č. 231/2001 Sb., se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci, č.j.
zem/383/2013, spis. zn.: 2013/11/zem/Čes, ze dne 22. ledna 2013, k provozování
televizního vysílání šířeného prostřednictvím družice, a to změnou označení (názvu)
programu HOROR FILM na CS Horror ke dni 1. prosince 2019, v rozsahu dle žádosti
doručené dne 4. července 2019, pod č.j. RRTV/8863/2019-vac, bod 2).
- Rada udělila provozovateli Československá filmová společnost, s.r.o., IČ 27168425, se
sídlem Praha 1, Václavské nám. 831/21, PSČ 11360, souhlas podle § 21 odst. 1 písm.
a) zákona č. 231/2001 Sb., se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci, č.j.
zem/336/2013, spis. zn.: 2013/9/zem/Čes, ze dne 22. ledna 2013, k provozování
televizního vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů a družice, a to změnou
označení (názvu) programu kinoSvět na CS Mystery ke dni 1. prosince 2019, v rozsahu
dle žádosti doručené dne 4. července 2019, pod č.j. RRTV/8863/2019-vac, bod 3).
- Rada udělila provozovateli CS filmová, s.r.o., IČ 07380631, se sídlem Václavské
náměstí 831/21, Nové Město, 110 00 Praha 1, souhlas podle § 21 odst. 1 písm. a) zákona
č. 231/2001 Sb., se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci, č.j.
RRTV/16813/2018-fia, spis. zn.: RRTV/2018/822/fia, ze dne 18. září 2018, k provozování
televizního vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů a družice, a to změnou
označení (názvu) programu WAR svět válek na CS History ke dni 1. prosince 2019, v
rozsahu dle žádosti doručené dne 4. července 2019, pod č.j. RRTV/8863/2019-vac.
- Rada vzala na vědomí, že provozovateli Československá filmová společnost, s.r.o., IČ
27168425, se sídlem Praha 1, Václavské nám. 831/21, PSČ 11360, zanikne ke dni
1. prosince 2019 podle § 24 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb., licence k provozování
televizního vysílání programu CS mini šířeného prostřednictvím družice na základě
licence, č.j. zem/5743/08, spis. zn.: 2008/1066/zem/CSF, ze dne 26. srpna 2008, na
základě žádosti doručené dne 4. července 2019, pod č.j. RRTV/8863/2019-vac, bod 1).
O této skutečnosti vydává Rada osvědčení dle § 154 a násl. zákona č. 500/2004 Sb.
- Rada udělila provozovateli MTV NETWORKS s.r.o., IČ 289 70 438, se sídlem Praha 4,
Na strži 65/1702, PSČ 14062, souhlas podle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001
Sb., se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci programu Nick Jr. Too (licence

3

č. j. RRTV/2869/2019-fia ze dne 19. 2. 2019), a to se změnou označení názvu programu
na Nick Jr. PAW Patrol od 1. 9. 2019, na Nick Jr. Peppa od 1. 10. 2019 a na Nick Jr. Too
od 1. 1. 2020.
- Rada udělila provozovateli MTV NETWORKS s.r.o., IČ 289 70 438, se sídlem Praha 4,
Na strži 65/1702, PSČ 14062, souhlas podle § 21 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001
Sb., se změnou skutečností uvedených v žádostech o licence provozovatele (žádosti o
licence k programům šířeným prostřednictvím vysílačů, družice a zvlášních přenosových
systémů Comedy Central +1, MTV, Comedy Central Extra, Comedy Central, MTV Music
24, Nick Jr. Too, Nicktoons, Nick Jr., Nickelodeon, Spike, Comedy Central Family, NICK
TOONS, RTL Spike, Paramount Comedy, Paramount Channel, Prima Comedy Central,
MTV Dance International, MTV Rocks International, MTV Hits International, Comedy
Central Extra, MTV Hungary, Comedy Central Hungary, VH 1 European, VH 1 Classic
European), a to se změnou společenské smlouvy, v rozsahu žádosti č. j.:
RRTV/9018/2019-vra, doručené dne 11. července 2019.
- Rada udělila společnosti Fajn Rock Media, s.r.o., IČ: 24176214, se sídlem Stavební
992/1, Poruba, 708 00 Ostrava, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o
licenci k provozování televizního vysílání dle § 21 odst. 1 písm. e) a 21 odst. 7 zákona
č. 231/2001 Sb., spočívající v převodu obchodního podílu stávajícího společníka pana
RNDr. Radima Pařízka ve výši 200.000,- Kč (100 %) na nového společníka společnost
R-Stump a.s., IČ: 07961405, se sídlem Stavební 992/1, Poruba, 708 00 Ostrava.
- Rada se seznámila s analýzou záznamu vysílání programu TELEVIZE NATURA
provozovatele Jana Peterková ze dne 18. 4. 2019 od 00:00 do 24:00 hod.
- Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb.,
o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen
zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele Jana
Peterková, IČ 16893085, se sídlem Dubné - Křenovice 106, PSČ 373 84, o podání
vysvětlení, 1) jakým způsobem naplňuje ustanovení § 32 odst. 7 písm. a), b) a c) zákona
č. 231/2001 Sb., ukládající provozovatelům povinnost poskytnout divákům programu
TELEVIZE NATURA snadný, přímý a trvalý přístup k základním údajům o provozovateli
televizního vysílání, jimiž jsou název nebo jméno a identifikační číslo, bylo-li přiděleno,
adresa sídla v případě právnické osoby nebo bydliště v případě fyzické osoby, dále k
údajům, které umožňují rychlé, přímé a účinné navázání kontaktu s provozovatelem
televizního vysílání, zejména k poštovní adrese pro doručování, telefonnímu číslu,
popřípadě k adrese pro doručování elektronické pošty, a k informaci o tom, že orgánem
dohledu nad provozováním televizního vysílání je Rada; 2) z jakého důvodu ve vysílání
programu TELEVIZE NATURA ve dne 18. 4. 2019 na obrazovce absentovalo označení
programu (logo); 3) jakým způsobem proběhlo zadání opakované prezentace webových
stránek hostů těchto pořadů, odvysílaných 18. 4. 2019 na programu TELEVIZE NATURA:
Cesty ke zdraví, 0:00:00 hod od začátku smyčky (Jarmila Amadea Misarová - Závislosti);
Novou cestou, 1:52:50 hod (Lucie Chaya Chvojková - Moderní kurandera); Vhledy do
lidské psychiky, 2:25:16 hod (Míla Rejlková - Stíny minulosti); Živá zahrada, 3:27:47 hod
(Kamil Fišer - Jedlý prales); Novou cestou, 3:52:59 hod (Ing. Richard Stříbrný - Astrologie
v životě); Poslali jste nám, 5:39:26 hod (Mgr. Lucie Čápová - Kde začíná a končí
soběstačnost); a zda byla tato prezentace odvysílána za úplatu či obdobnou protihodnotu.
Rada stanovila lhůtu k podání vysvětlení 30 dnů ode dne doručení této výzvy.
- Rada se seznámila s analýzou programu AMC CHANNEL provozovatele AMC
Networks Central Europe s.r.o. ze dne 25. 3. 2019 od 10:00 do 22:00 hod.
- Rada se seznámila s výsledky rešerše výskytu interaktivních teleshoppingových služeb
ve vysílání, v období 10. 6. - 7. 7. 2019.
- I. Rada jakožto ústřední správní úřad, v rámci své kompetence dané § 7 písm. a) a dle
§ 8a odst. 2 písm. j) 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
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platných předpisů, účinného v době odvysílání obchodního sdělení (dále jen „zákon
č. 40/1995 Sb.“), a ustanovení § 45 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky
a řízení o nich (dále jen zákon č. 250/2016 Sb.), v platném znění, vydala dne 23. července
2019 následující rozhodnutí ve věci řízení o přestupku: Obviněný zadavatel reklamy,
Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., se sídlem: Praha 5, Radlická 3185/1c, PSČ 150 00, IČ:
256 29 646, se uznává vinným pro 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 dopustil a)
zadáním reklamy na doplněk stravy Vibovit, která byla odvysílána dne 1. září 2018 v čase
8:12:29 hodin na programu Nova Cinema, neboť ztvárnění ochrany chlapce vírem, či
štítem s označením imunita a současného slovního odkazu na fakt, že přípravek je pro
zdravou imunitu dětí nejen v období chřipek a nachlazení“; je potřeba interpretovat jako
deklarování preventivního účinku přípravku před onemocněními, konkrétně chřipkou a
nachlazením. Jinými slovy, Vibovit zajistí zdravou imunitu a současně - v období chřipek
i nachlazení bude imunita dětí zdravá, tedy nedojde k onemocnění dětí. b) zadáním
reklamy na doplněk stravy Vibovit, která byla odvysílána dne 8. října 2018 v čase 6:05:55
hodin na programu Nova Cinema, neboť konotace obrazu a verbální složky - explicitní
vyjádření onemocnění chřipky a nachlazení ve spojení s obrazovým vyjádřením podzimu
- je potřeba interpretovat jako deklarování preventivního účinku přípravku před
onemocněními, konkrétně chřipkou a nachlazením. Jinými slovy, Vibovit zajistí zdravou
imunitu a současně - v období chřipek i nachlazení - bude imunita dětí zdravá, tedy
nedojde k onemocnění dětí. II. Rada dle ustanovení § 45 zákona č. 250/2016 Sb.,
rozhodla uložit pachateli Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., se sídlem: Praha 5, Radlická
3185/1c, PSČ 150 00, IČ: 256 29 646 za spáchání uvedeného přestupku trest ve formě
napomenutí, kterým se pachatel výslovně upozorňuje na důsledky svého protiprávního
jednání, které mu hrozí v případě opakování výše uvedeného protiprávního jednání, a to
peněžitý trest. Pachateli je možné v budoucnu uložit pokutu ve výši 2 000 000 Kč.
V souladu s ustanovením § 95 odst. 1 zákona č. 250/2016, o odpovědnosti za přestupky,
a § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb. uložila Rada účastníku řízení povinnost uhradit paušální
částku nákladů řízení ve výši 1 000,- Kč na účet č. 3711-19223001/0710, variabilní
symbol 2019001, úhrada nákladů je splatná do pěti pracovních dnů ode dne doručení
tohoto rozhodnutí.
- Rada coby ústřední správní úřad v rámci své působnosti dané § 5 písm. 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.), dle § 60 odst. 1 písm. e)
zákona č. 231/2001 Sb., v platném znění, v řízení o přestupku vedeném podle zákona č.
250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (dále jen zákon č. 250/2016
Sb.), rozhodla dne 23. července 2019 takto: Obviněný provozovatel televizního vysílání
DONEAL, s.r.o., IČ 29135451, sídlem Pobřežní 14/297, 186 00 Praha 8, se uznává
vinným v souladu s ustanovením § 60 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb., pro
porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil
tím, že ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení žádosti o zapůjčení záznamu neposkytl Radě
na její vyžádání záznam vysílání programu JOJ Cinema ze dne 15. ledna 2019 z
časového úseku 19.00-24.00 hodin. V souladu s ustanovením § 43 odst. 2 zákona
č. 250/2016 Sb., se od uložení správního trestu upouští, neboť vzhledem k okolnostem
spáchání přestupku lze důvodně očekávat, že již samotné projednání věci před správním
orgánem postačí k nápravě.
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele DWP s.r.o., IČ: 27608883,
sídlem: U libeňského pivovaru 2442/6, Praha - Libeň, PSČ 180 00, týkajícím se
licencovaných územních rozsahů programu TV REGIO, a to: 1)Z jakého důvodu nebyla
v období 10. 9. - 5. 10. 2018 aktualizována vysílací smyčka programů TV REGIO
Bohuňovice, TV REGIO Hostinné, TV REGIO Klobouky, TV REGIO Ořech, TV REGIO
Stochov a TV REGIO Troubky minimálně jednou týdně, jak stanovují licenční podmínky
programu; 2) Jakým způsobem provozovatel zajišťuje rozdíl mezi lokálními mutacemi
programu a plošnou verzí TV REGIO, který by měl dle licenčních podmínek spočívat v
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zařazení jiných pořadů a informací, když je dle sdělení provozovatele plošné TV REGIO
koncipováno jako vysílání regionálních mutací, které se pravidelně střídají; 3) Na základě
čeho provozovatel vysílá program TV REGIO s územním rozsahem Jevíčko a Stochov,
když dle změny licenčních podmínek z 22. 11. 2016 byl program o tyto územní rozsahy v
minulosti redukován; 4) Z jakého důvodu provozovatel nevysílá program TV REGIO s
územním rozsahem Pečky.
- 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 televizního vysílání DWP s.r.o., IČ: 27608883, sídlem:
U libeňského pivovaru 2442/6, Praha - Libeň, PSČ 180 00, na porušení licenčních
podmínek licence č.j. RRTV/1265/2015-zem, sp.zn. 2015/220/zem/DWP, kterého se
dopustil tím, že v období 10. 9.-5. 10. 2018 nebyla aktualizována vysílací smyčka
programů TV REGIO Bohuňovice, TV REGIO Hostinné, TV REGIO Klobouky, TV REGIO
Ořech, TV REGIO Stochov a TV REGIO Troubky minimálně jednou týdně, jak stanovují
licenční podmínky programu, dále tím, že plošná verze programu TV REGIO
neobsahovala, navzdory licenčním podmínkám, oproti obsahu vysílání lokálních mutací
programu žádné „jiné pořady a informace“ navíc, a dále tím, že v období 10.9.-5.10.2018
byly vysílány lokální mutace TV REGIO Jevíčko a TV REGIO Stochov, přestože tyto dva
programy dle platných licenčních podmínek vysílány být vůbec nemají, a naopak nebyla
vysílána lokální mutace TV REGIO Pečky, navzdory tomu, že naopak tento územní
rozsah licenční podmínky uvádějí. Rada stanovila lhůtu k nápravě 60 dní ode dne
doručení tohoto upozornění.
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele DWP s.r.o., IČ: 27608883,
sídlem: U libeňského pivovaru 2442/6, Praha - Libeň, PSČ 180 00, týkajícím se programu
TV REGIO s územním rozsahem Ostrožská Nová Ves, a to z jakého důvodu byl v období
10. 9. až 5. 10. 2018 součástí vysílací smyčky snímek, v němž se uvádí, že Infokanál
Ostrožská Nová Ves vydává a spravuje Obec Ostrožská Nová Ves, a který dále obsahuje
adresu a další kontaktní údaje nesouhlasící s údaji o provozovateli TV REGIO, DWP s.r.o.
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele vysílání DWP s.r.o., IČ:
27608883, sídlem: U libeňského pivovaru 2442/6, Praha - Libeň, PSČ 180 00, z jakého
důvodu byl do vysílání programu TV REGIO - Hostinné ve dnech 4. a 5. 10. 2018 celkem
čtrnáctkrát zařazen pořad Pohled na čtyři roky stavebního ruchu v Hostinném, zda k
zařazení do vysílání nedošlo za úplatu a jakým způsobem provozovatel zajistil, aby
vysílání pořadu nezasáhlo do rovné politické soutěže před volbami.
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele vysílání DWP s.r.o., IČ:
27608883, sídlem: U libeňského pivovaru 2442/6, Praha - Libeň, PSČ 180 00, z jakého
důvodu byla v období 10. 9. až 5. 10. 2018 část vysílací smyčky s názvem Zprávy z města
na programu TV REGIO Stochov tvořena 27 snímky znázorňujícími investiční akce města
v období 2015-2018, zda k zařazení nedošlo za úplatu a jakým způsobem provozovatel
zajistil, aby její vysílání nezasáhlo do rovné politické soutěže před volbami.
- Rada se seznámila s následujícími podáními k obsahu televizního vysílání doručenými
od 23. června 2019 do 15. července 2019:Seznam.cz TV, s.r.o. / Seznam.cz TV – Česko
demonstruje;FTV Prima, spol. s r.o. / Prima – Partie;Česká televize / ČT1 – 168
hodin;Česká televize / ČT24 a další nespecifikované programy - objektivita a
nedodržování začátků pořadů; Česká televize / ČT24 - Protesty na Letné;Česká televize
/ ČT24 - prostor pro Jiřího Pospíšila; Česká televize / ČT24 - 90´ ČT24;Česká televize /
nespecifikovaná program - nevyvážený prostor ve vysílání ve prospěch opozice; Česká
televize / nespecifikovaný program - Události 23. června 2019;Česká televize / ČT1 Reportéři ČT;OKAY s.r.o. / OKAY;Česká televize / ČT1 a ČT24 - Otázky Václava
Moravce; Nespecifikovaný provozovatel / různé programy – obecné rozhořčení;Česká
televize / ČT24;Porušení základních zásad činnosti správního orgánu Radou.
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- 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
FTV Prima, spol. s r.o., IČ 48115908, sídlem Na žertvách 132/24, Praha 8, PSČ 180 00,
na porušení ustanovení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil
odvysíláním pořadu Partie dne 23. června 2019 od 11:00 hodin na programu Prima, který
obsahoval výrok Václava Klause „Já myslím, že o tom, že je demonstrace fenomén, který
je možný a nejde o to, že by člověk měl proti tomu nějak radikálně vystupovat, druhá věc
je demonstrace manipulované, demonstrace organizované, demonstrace, na které se
sváží lidi z Moravy zadarmo, aby, aby se dostali do Prahy a ještě jim je za to něco
zaplaceno“, jenž moderátorka ponechala zcela bez korekce jakožto fakt nepotřebující
bližší doložení. Tím se moderátorka dopustila porušení zásad objektivity a vyváženosti,
jelikož divák mohl nabýt dojmu, že pokud tvrzení zaznělo od osoby se zjevnou autoritou
a moderátorka jej nijak nerozporovala, jedná se o nezpochybnitelný fakt. Divák tak byl
omezen v možnosti vytvořit si na dané události vlastní názor. Rada stanovila lhůtu k
nápravě 7 dní ode dne doručení upozornění.
- Rada v rámci své kompetence dané § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále
jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele vysílání
Seznam.cz TV, s.r.o., IČ 063 87 233, sídlem Radlická 3294/10, Praha 5, PSČ 150 00, o
podání vysvětlení, z jakého důvodu nedostali v pořadu Česko demonstruje, odvysílaném
dne 23. června 2019 od 16:15 hodin na programu Seznam.cz TV, konkrétně v rámci
rozhovorů s hosty ve studiu a ve výběru dříve pořízených rozhovorů, jejichž části byly do
bloku zařazeny, prostor zastánci postoje negativně se vymezujícího vůči probíhající
demonstraci (vyjma ankety mezi obyvateli Chomutova). Rada stanovila lhůtu k podání
vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
- Rada se seznámila s následujícími podáními k obsahu televizních programů
doručenými od 3. do 15. července 2019: Televizní reklama na salátové okurky v
prodejnách Billa; Barrandov Televizní Studio a.s. / Televize Barrandov - Moje zprávy Národní divadlo na výletě, 16. 6. 2019 od 19:57 hod, Týden s prezidentem, 20. 6. 2019
od 20:16 hod; Česká televize / ČT1 - Černé ovce - Okna, 23. 4. 2019 od 17:44 hod; HBO
Europe s.r.o. / Cinemax - Klub kanibalů, 5. 7. 2019 od 20:00 hod; Česká televize / ČT1 Všechno, co mám ráda v létě (1/8), 7. 7. 2019 od 8:40 hod; Česká televize / ČT24 Události, komentáře - Nenávist na internetu, 8. 7. 2019 od 22:36 hod; Česká televize /
ČT2 - Jeden den v Itálii, 9. 7. 2019 od 21:53 hod; Česká televize / ČT24 - Studio ČT24 záznam z konference SPD, 9. 7. 2019; Barrandov Televizní Studio a.s. / Televize
Barrandov - Rychlá hra, 5. 7. 2019 od 9:32 hod; TV Nova s.r.o. / Nova Action - upoutávka
na Pěsti v akci, 11. 7. 2019 od 19:36 hod.
- 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, BILLA, spol. s r. o., IČO 00685976, Modletice 67, 251 01
Říčany u Prahy, o podání vysvětlení týkající se televizní reklamy na salátovou okurku
Česká farma, premiérově odvysílané dne 25. 6. 2019 od 5:45:28 hodin na programu Nova
Cinema, jak je možné, že spotřebitel v prodejně v Hořicích zakoupil dne 29. 6. 2019 dva
kusy okurek za cenu 14,90 Kč/kus, když v datech 26. 6. až 2. 7. 2019 dle zmíněné
televizní reklamy probíhala slevová akce na salátové okurky 12,90 Kč/kus, přičemž filiálka
v Hořicích dle dostupných materiálů nebyla z akce vyloučena. 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

7

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 Praha 5, Kříženeckého náměstí 322/5, PSČ 15200, řízení o přestupku
z moci úřední pro možné porušení ustanovení § 31 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb.,
kterého se mohl dopustit odvysíláním pořadu Moje zprávy dne 16. června 2019 od 19:25
hodin na programu Televize Barrandov, resp. části nazvané Národní divadlo na výletě.
Příspěvek obsahoval tvrzení ohledně fungování a nehospodárné činnosti Národního
divadla, jež byla předkládána jako fakta, přičemž zainteresovaný subjekt nedostal prostor
se k těmto domnělým faktům vyjádřit a celý případ byl prezentován jednostranně. Pořad
tak neposkytl objektivní a vyvážené informace nezbytné pro svobodné vytváření názorů.

AUDIOVIZUÁLNÍ MEDIÁLNÍ SLUŽBY NA VYŽÁDÁNÍ
- Rada se seznámila s analýzou služeb Televizeseznam.cz, VIDEO NOVINKY, VIDEO
SUPER, VIDEO PROZENY.CZ, VIDEO SPORT a Seznam Zprávy poskytovatele
Seznam.cz, a.s.
- Rada konstatovala, že internetové stránky umístěné na adrese video.super.cz
poskytovatele Seznam.cz, a.s., IČ 26168685, sídlem Radlická 3294/10, Praha 5, PSČ
150 00, nejsou audiovizuální mediální službou na vyžádání z hlediska zákona č. 132/2010
Sb.
- Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 4 odst. 2 písm. a) a § 5 odst. 3
zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání, a podle
ustanovení § 154 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, vydává na základě
písemné žádosti společnosti 1Telka z.s. ze dne 28. června 2019, toto sdělení: Subjekt
1Telka z.s., IČ: 081 57 570, se sídlem v Linecká 413, Kaplice, PSČ 382 41, nebyl Radou
dne 23. července 2019 zapsán do Evidence poskytovatelů audiovizuálních mediálních
služeb na vyžádání ve smyslu ustanovení § 5 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních
mediálních službách 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 společnosti Občanské sdružení pro podporu animovaného filmu, ze dne
2. července 2019, doručeného Radě dne 11. července 2019, toto potvrzení: Poskytovatel
Občanské sdružení pro podporu animovaného filmu, IČ 228 13 861, sídlem Hradešínská
1542/6, Vinohrady, 101 00 Praha, byl dne 23. července 2019 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, umístěná na internetové adrese
https://aniont.com/ je poskytována od 3. září 2018 pod názvem Aniont: animation online
theatre.

V Praze dne 25. 7. 2019
Bc. Ivan Krejčí
předseda Rady pro rozhlasové
a televizní vysílání
kontakt: podatelna@rrtv.cz
274 813 830
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