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Tisková zpráva ze 14. zasedání 2018, konaného dne 4. 9. 2018  

 

 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") na svém 14. zasedání 
projednala 41 bodů programu. Vyhodnotila 16 stížností diváků a posluchačů, vydala pět 
upozornění na porušení zákona, rozhodla o zahájení jednoho řízení o přestupku. Rada 
na svém 14. zasedání uložila dvě pořádkové pokuty. Obě provozovateli PROVIZI 
spol. s r. o. ve shodné výši 5 000 Kč. První, neboť provozovatel bezdůvodně odepřel 
podat Radě vysvětlení ohledně sponzorských vzkazů Vysoké školy aplikované 
psychologie a firmy KIS plus (časy 5:51, resp. 23:55 minuty stopáže zaslaného záznamu 
smyčky): 1) z jakého důvodu jsou zde sponzorské vzkazy zařazeny v rámci reklamního 
bloku, 2) jedná se o sponzora programu nebo pořadu, vzhledem k tomu, že v textové 
části jsou sponzoři uvedeni jako SPONZOR POŘADU, ale v komentáři jako SPONZOR 
VYSÍLÁNÍ, 3) pokud se jedná o sponzora pořadu, k jakému konkrétnímu pořadu se tento 
sponzorský vzkaz váže. Druhou pokutu, neboť provozovatel bezdůvodně odepřel podat 
Radě vysvětlení, jakým způsobem naplňuje ustanovení § 32 odst. 7 písm. a), b) a c) 
zákona č. 231/2001 Sb., ukládající provozovatelům povinnost poskytnout divákům 
programu regionální televize Ústecko snadný, přímý a trvalý přístup k základním údajům 
o provozovateli televizního vysílání, jimiž jsou název nebo jméno a identifikační číslo, 
bylo-li přiděleno, a adresa sídla v případě právnické 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 konečně k informaci o tom, že orgánem dohledu nad provozováním 
televizního vysílání je Rada pro rozhlasové a televizní vysílání. 

Rada udělila jednu licenci, a to společnosti MEDIA BOHEMIA a.s. k provozování 
rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů 
Hodonín Doly 101,6 MHz / 100 W pro program Rádio BLANÍK. 

Rada se na 14. zasedání zabývala podnětem a analýzou pořadu „Ahoj! Aneb na počátku 
byla voda!“ odvysílaného 7. července 2018 na programu ČRo 3 Vltava, konkrétně 
ukázkou z díla Alana Hollinghursta. Rada je toho názoru, že popis inkriminované situace 
líčí homosexuální přitažlivost, jejíž obraz je vykreslen uměleckým stylem, bez známek 
vulgarit a obscénností. Odpovídá duchu celkové atmosféry, je vystavěn na užití 
uměleckých výrazových prostředků, nikoli na účelové „nemravnosti“. Neshledala tak 
tvrzené porušení zákona (§ 32 odst. 1 písm. e), g), h), a j)) a podnět odložila. 

Podrobnější informace naleznete v přepisech usnesení Rady: 

 

ROZHLASOVÉ VYSÍLÁNÍ 

-  Rada udělila společnosti MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 267 65 586, se sídlem Koperníkova 
794/6, 12000 Praha 2 podle § 18 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k provozování 
rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů 
Hodonín Doly 101,6 MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 17 07 36 / 48 50 41, pro program 
Rádio BLANÍK, do 10. října 2025. 

-  Rada se seznámila s předběžnou koordinací o stanovení počtu obyvatel ČR pokrytých 
signálem a územního rozsahu vysílání před změnou a po změně stanoviště VKV kmitočtu 
BRNO HADY 96,8 MHz / 1 kW souřadnice WGS 84: 16 32 05 / 49 11 53 na stanoviště 
BRNO Nebovid 96,8 MHz / 1 kW souřadnice WGS 84: 16 32 41 / 49 08 04. 

-  Rada se seznámila s analýzou programu RÁDIO BLATNÁ provozovatele Josef Týc ze 
dne 9. 7. 2018 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. 
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-  Rada se seznámila se srovnávací analýzou programu - RADIO ČERNÁ HORA, 
frekvence 105.3 MHz Trutnov, 87.6 MHz Liberec a 87.8 Králíky provozovatele Radio 
Černá Hora II., s.r.o. ze dne 16. 8. 2018 v časech od 07:00 do 08:00 hodin, od 13:00 do 
14:00 hodin a od 18:00 do 19:00 hodin. 

-  Rada se seznámila s analýzou publicistického pořadu Pro a proti provozovatele ČESKÝ 
ROZHLAS, a to z období 1. 6. - 11. 6. 2018. 

-  Rada se seznámila s podnětem č.j. RRTV/13521/2018-vra a podnětem č.j. 
RRTV/14974/2018-vac ve věci stížnosti na možnou zakázanou reklamu podle ustanovení 
§ 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. 

-  Rada žádá od provozovatele vysílání, společnosti RADIO UNITED BROADCASTING 
s. r. o., IČ: 29131901, se sídlem Říčanská 2399/3, PSČ 101 00 Praha, informace o 
zadavateli reklamy na svítidla Luxdator, která byla odvysílána dne 25. června 2018 v čase 
12:58:37 hodin na programu KISS (České Budějovice 97,7 MHZ). 

-  Rada se seznámila s analýzami obchodních sdělení odvysílaných provozovateli 
LONDA spol. s r. o. (program Rock Zone 105,9; Praha 105,9 MHz) dne 23. srpna 2018, 
Gama media s.r.o. (program Rock Radio; Ústí nad Labem-Stříbrníky 90,2 MHz) dne 
23.  srpna 2018, RADIO BONTON a.s. (program Rádio Bonton; Česká Lípa 96,9 MHz) 
dne 23. srpna 2018, MEDIA BOHEMIA a.s. (program Hitrádio Magic; Jičín 107,3 MHz) 
dne 23. srpna 2018, RADIO UNITED BROADCASTING s. r. o. (program Radio Beat; 
Ostrava 90,4 MHz) dne 23. srpna 2018, RADIO IBUR s.r.o. (program RADIO RUBI; Zlín 
105,4 MHz) dne 23. srpna 2018 a MEDIA BOHEMIA a.s. (program Rádio BLANÍK; 
Liberec-Vratislavice 107,4 MHz) dne 23. srpna 2018. 

- Rada se seznámila s oznámením provozovatele RADIO UNITED BROADCASTING 
s.r.o., IČ: 29131901, doručeným Radě dne 17. 8. 2018 pod č.j. RRTV/15400/2018-vac, 
spočívajícím v zahájení vysílání programu Radio Beat na níže uvedených kmitočtech 
během června, července a srpna 2018: • Slavíc 96,1 MHz / 100 W souřadnice WGS 84: 
17 39 08 / 49 32 52 • Nový Jičín Silo 105,5 MHz / 100 W souřadnice WGS 84: 18 00 27 / 
49 36 01 • Břeclav I 94,6 MHz / 100 W souřadnice WGS 84: 16 53 19 / 48 45 20 • 
Boskovice 1 96,6 MHz / 150 W souřadnice WGS 84: 16 38 01 / 49 29 51 • Žďár nad 
Sázavou 1 98,7 MHz / 100 W souřadnice WGS 84: 15 56 50 / 49 32 56 • Turnov 1 103,0 
MHz / 200 W souřadnice WGS 84: 15 08 24 / 50 35 22.  

 -  Rada se seznámila se stížností (č. j. RRTV/15180/2018-vac) na pořad „Vitajte v 
dúhovej krajine: Príbehy z Juhoafrickej republiky“ (odvysílaný v rámci seriálu Africké 
příběhy na programu ČRo Vltava dne 5. srpna 2018 čase 13:00:19 – 13:55:48) který měl 
být nevhodný pro děti a mladistvé; se stížností (č. j. RRTV/15201/2018-vac) na 
nepravdivé informace o zásahu policie na akci Klimakemp v komentáři Apoleny 
Rychlíkové, odvysílaném v rámci pořadu Názory a argumenty dne 10. července 2018 v 
čase 18:55:36 – 18:59:20 na programu ČRo Plus; s žádostí o stanovisko 
(RRTV/15252/2018-vac) a s dopisem nakladatelů (č. j. RRTV/15232/2018-vac) v 
záležitosti pořadu „Ahoj! aneb Na počátku byla voda!“ odvysílaného dne 7. července 2018 
od 9:10 h na programu ČRo Vltava; se stížností (RRTV/15343/2018-vac) na neobjektivní 
informování o summitu SelectUSA na webu irozhlas.cz; se stížností (RRTV/15396/2018-
vac) na propagandistické vysílání programu ČRo Radiožurnál v souvislosti s 
informováním o hrdinských činech proti invazi vojsk Varšavské smlouvy do 
Československa a se stížností (RRTV/15404/2018-vac) na odvysílání (dez)informace, že 
během invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa přilétly do Prahy letouny typu 
Antonov, která byla odvysílána na programu ČRo Radiožurnál dne 21. srpna 2018 v čase 
7:20:51 – 7:20:57 v rámci relace Studio 68. 

-  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 ČESKÝ ROZHLAS, IČ 45245053, sídlem Vinohradská 1409/12, Praha 2, 
PSČ 12000, na porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. j) zákona č. 231/2001 Sb., kterého 
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se dopustil tím, že dne 5. srpna 2018 od 13:00:19 na programu Český rozhlas 3 - Vltava 
odvysílal pořad Vitajte v dúhovej krajine: Príbehy z Juhoafrickej republiky, který obsahoval 
citace z knihy Kabelo 'Sello' Duikera, popisující sexuální akt mezi dvanáctiletým 
prostitutem a jeho zákazníkem, čímž porušil povinnost nezařazovat v době od 06.00 
hodin do 22.00 hodin pořady a upoutávky, které by mohly ohrozit fyzický, psychický nebo 
mravní vývoj dětí a mladistvých. Rada stanovila lhůtu k nápravě 7 dnů od doručení 
upozornění.  

 

TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ 

-  Rada dle ustanovení § 29 odst. 1 písm. b) zákona č 231/2001 Sb. registruje 
provozovateli UPC Česká republika, s.r.o., IČ 00562262, se sídlem: Praha 4, Závišova 
502/5, PSČ 140 00, změnu skutečností uváděných v přihlášce k registraci č.j. Rg. 97/99 
ze dne 5. října 1999, spočívající ve změně seznamu společníků provozovatele UPC 
Česká republika, s.r.o., IČ: 00562262 tak, že společnost UPC CEE Holding B.V.,reg.č. 
34117429, sídlo: 1119PE Amsterdam, Schiphol-Rijk, Boeingavenue 53, Nizozemské 
království převede svůj obchodní podíl na společnost Liberty Global CEE Group Holding 
B.V., reg. č. 71560025, sídlo: Boeingavenue 53, 1119PE Schiphol-Rijk, Amsterdam, 
Nizozemské království, která se tak stane jediným společníkem provozovatele UPC 
Česká republika, s.r.o., IČ: 00562262, dle podání doručeného dne 13. srpna 2018, č.j. 
RRTV/15233/2018-vac. 

-  Rada se seznámila s vyjádřením UPC Česká republika s.r.o., IČ 00562262, Praha 4 - 
Nusle, Závišova 502/5, PSČ 14000, ze dne 27. června 2018 č.j. RRTV/13268/2018-vra, 
že UPC Česká republika s.r.o. svým podáním ze dne 29. září 2015 oznámila Radě v 
souladu s ustanovením 29 odst. 3 zákon č. 231/2001 Sb., že mj. do programové nabídky 
zařadila zahraniční televizní program Regiony+, což doložila předmětným oznámením 
včetně přílohy, výpisem z usnesení Rady a kopií příslušného oprávnění, tj. licencí k 
provozování televizního vysílání programu Regiony+ udělené Radou pre vysielanie a 
retransmisii společnosti SAT Plus, s.r.o., Konventná 7, 811 03 Bratislava – Staré Město. 
Rada na základě uvedených skutečností konstatovala, že v případě upozornění na 
porušení zákona ze dne 5. června 2018, č.j. RRTV/12275/2018-zem, nebude k tomuto 
přihlíženo. 

-  Rada se seznámila s podáním vysvětlení společnosti SAT Plus, s.r.o., IČ 26058952, se 
sídlem Praha 4 - Nusle, Závišova 502/5, PSČ 14000, ze dne 20. června 2018, č.j. 
RRTV/13099/2018-vra, že v případě provozování televizního vysílání programu Regiony+ 
(vysílaného do České republiky na základě licence udělené ve Slovenské republice 
společnosti SAT Plus, s.r.o., IČO 48 088 196, Konventná 7, 811 03 Bratislava – Staré 
Město) prostřednictvím kabelových systémů provozovatele převzatého vysílání, 
společnosti UPC Česká republika s.r.o., se nejedná o neoprávněné vysílání.  

-  Rada se dle § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., seznámila s oznámením 
provozovatele Digital Broadcasting s.r.o., IČ: 268 39 407, se sídlem Stavební 992/1, 
Poruba, 708 00 Ostrava, o změně ostatních skutečností uvedených v přihlášce k 
registraci převzatého televizního vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů v 
systému DVB-T, č.j.: zem/2623/2012, spis. zn.: 2012/503/zem/Dig, ze dne 31. července 
2012, spočívající ve změně programové nabídky převzatého vysílání: 1) od 1. června 
2018 jsou šířené pouze tyto převzaté televizní programy: POLAR (HD) 2,1 Mbit/s z lokalit: 
Ostrava-Lanová, Brno-Barvičova, Frenštát p. R., Třebíč, Zlín; TV V1 (HD) 2,1 Mbit/s z 
lokalit: Hradec Králové, Pardubice, Ústí nad Orlicí, Praha-Ládví, Praha-Olšanská, Praha-
Novodvorská, Olomouc, Jihlava, Sušice, Svitavy, Domažlice; Brno TV 1,8 Mbit/s z lokalit: 
Brno-Barvičova, Brno-Jihlavská, Hodonín, Uherské Hradiště Rovnina, Frenštát, Ostrava 
Lanová, Třebíč a Zlín; 2) od 2. dubna 2018 byly vyřazeny z programové nabídky a nejsou 
šířeny televizní programy: ČT HD, Regionální televize TVS (původní název televize 
slovácko), TIP TV, Inzert TV a TV MORAVA; 3) od 1. června 2018 byly vyřazeny z 
programové nabídky a nejsou šířeny televizní programy: FANDA, Nova HD, Smíchov, TV 
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Pohoda, Telka; REBEL 2 Slušnej kanál; Nova Action, Nova 2, Nova Gold, RELAX, Nova, 
Nova Cinema, Nova Gold, JOJ Family (HD), kinoSvět, RELAX a Rebel. 

-  Rada se seznámila s oznámením provozovatele Jihočeská média, s.r.o., IČ: 07083858, 
doručeným Radě dne 7. 8. 2018 pod č.j. RRTV/15177/2018-vac, spočívajícím v zahájení 
vysílání programu LIPNO Infokanál dne 1. 8. 2018. 

-  Rada se seznámila s následujícími podáními k obsahu televizních programů a 
audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání doručenými od 6. do 27. srpna 2018: 
ČESKÁ TELEVIZE/ČT1 – Zajímavosti z regionů (Ostrava), příspěvek Ostrava vzpomíná 
na tábor Hanke, 24. června 2018 v 06:00 hod; ČESKÁ TELEVIZE/ČT24 – Události, 
komentáře, příspěvek Muslimové v Česku, 9. srpna 2018 v 22:00 hod. a ČESKÁ 
TELEVIZE/ČT1 a ČT24 – Události, příspěvek Zákaz zahalování obličeje v ČR?, 12. srpna 
2018 v 19:00 hod.; ČESKÁ TELEVIZE/různé programy – zastoupení politických subjektů 
v celku vysílání; ČESKÁ TELEVIZE/ČT24 – Projev prezidenta Kisky k srpnu 1968, 21. 
srpna 2018 v 19:55 hod.; ČESKÁ TELEVIZE/nespecifikovaný program – pořady 
nabízející předpověď počasí; 4Life Direct Insurance Services s.r.o./různé programy – 
reklama Jistota pro mé blízké; XLMX obchodní s.r.o./různé programy – reklama Mobelix; 
AIDEM & Vyšší odborná škola televizní Brno a.s./Brno TV – programová skladba; ČESKÁ 
TELEVIZE/iVysílání – pořad o invazi USA do Panamy.  

-  Rada se seznámila s analýzou kontinuálního úseku vysílání programu Nova Gold 
provozovatele TV Nova s.r.o. ze dne 8. června 2018 v čase 12:00–24:00 hodin. 

-  Rada se seznámila s analýzou kontinuálního úseku vysílání programu Nova Action 
provozovatele TV Nova s.r.o. ze dne 11. června 2018, časového úseku 12.00 – 24.00 
hodin. 

-  Rada se seznámila s analýzou kontinuálního úseku vysílání programu Nickelodeon 
(licence č. j. sve/7050/09, spis. zn. 2009/1038/sve/MTV) provozovatele MTV 
NETWORKS s.r.o. ze dne 15. června 2018 v čase 12:00–22:00 hodin. 

-  Rada se seznámila s analýzou kontinuálního úseku vysílání programu MTV Rocks 
International provozovatele MTV NETWORKS s.r.o. ze dne 15. června 2018 v čase 
12:00–22:00 hodin. 

-  Rada se seznámila s analýzou kontinuálního záznamu vysílání programu GOLF 
CHANNEL CS provozovatele ATV CZ, s.r.o. ze dne 19. června 2018 v časovém úseku 
od 12:00 do 22:00 hodin.  

-  Rada v rámci své kompetence dané § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o 
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném 
znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele ATV 
CZ, s.r.o., IČ 27647234, sídlem Velvarská 1626/45, Praha 6, PSČ 160 00, o podání 
vysvětlení, zda na písemnou žádost Rady (č. j. RRTV/13169/2018-bur) zapůjčil 
požadované záznamy vysílání programu GOLF CHANNEL CS ze dne 19. června 2018 v 
časovém úseku od 12:00 do 22:00 hodin (program provozovaný na základě rozhodnutí 
č. j. sve/7638/07 ze dne 29. srpna 2007, sp. zn. 2007/427/sve/ATV), či zda zapůjčil 
záznamy jiného programu, vzhledem k faktu, že obsah zapůjčeného záznamu 
neodpovídá znění licenčních podmínek (programové skladbě a programovému schématu 
vysílání) programu GOLF CHANNEL CS. Rada stanovila lhůtu k podání vysvětlení 30 dní 
ode dne doručení této výzvy. 

-  Rada se seznámila s analýzou záznamu vysílání programu DISNEY CHANNEL 
(Rumunsko, Bulharsko) provozovatele THE WALT DISNEY COMPANY LIMITED, 
organizační složka ze dne 15. 6. 2018 od 12:00 do 19:00 hodin a 20:00 do 22:00 hodin. 

-  Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., 
o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen 
zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele THE 
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WALT DISNEY COMPANY LIMITED, organizační složka, IČ 24157031, se sídlem Na 
strži 1702/65, PSČ 140 00, Praha - Nusle, o podání vysvětlení, podle jakého časového 
schématu zařazuje do vysílání programu DISNEY CHANNEL (Rumunsko, Bulharsko) 
rumunský dabing, aby dostál licenčním podmínkám, podle nichž je hlavní vysílací jazyk 
rumunština. Ve vysílání byly monitorovány pořady v angličtině, rumunštině, dále obchodní 
sdělení v rumunštině i bez jazykového doprovodu. Rada stanovila lhůtu k podání 
vysvětlení 30 dnů ode dne doručení této výzvy. 

-  Rada se seznámila s monitoringem vysílání programu INFO provozovatele Léčebné 
lázně Mariánské Lázně a. s. ve dnech 30. – 31. května 2018 v úseku 00:00-24:00 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 
Léčebné lázně Mariánské Lázně a. s., IČ: 45359113, sídlem Masarykova 22/5, 353 01 
Mariánské Lázně, o podání vysvětlení, z jakého důvodu záznamy vysílání programu INFO 
ze dnů 30. a 31. května 2018 v časovém úseku 00:00–24:00 hodin, zapůjčený Radě 
prostřednictvím veřejné datové sítě s průvodním dopisem č. j. RRTV/13150/2018-vra, 
neobsahoval záznam arabské jazykové mutace INFO - AR, jejíž vysílání předpokládá 
licence č. j. RRTV/2242/2016-zem (JID: RRTV-5157381) ze dne 19. července 2016, sp. 
zn. 2015/1033/zem/Léč. Rada stanovila lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne 
doručení této výzvy. 

-  Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3 
zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně 
dalších zákonů (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), v platném znění, upozorňuje 
provozovatele Léčebné lázně Mariánské Lázně a. s., IČ: 45359113, sídlem Masarykova 
22/5, 353 01 Mariánské Lázně, na porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. n) zákona č. 
231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že ve dnech 30. – 31. května 2018 vysílal všechny 
mutace programu INFO bez trvalého označení obrazu logem programu, a porušil tak 
povinnost uvádět označení televizního programu (logo) v televizním vysílání, s výjimkou 
vysílání reklamy a teleshoppingu. Rada stanovila lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení 
upozornění. 

-  Rada v rámci své kompetence dané § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o 
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném 
znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele 
Léčebné lázně Mariánské Lázně a. s., IČ: 45359113, sídlem Masarykova 22/5, 353 01 
Mariánské Lázně, v souvislosti s poznatky z monitoringu obsahu vysílání programu INFO 
ve dnech 30. a 31. května 2018 o podání vysvětlení, jakým způsobem naplňuje 
ustanovení § 32 odst. 7 písm. a) a písm. c) zákona o vysílání, ukládající provozovatelům 
povinnost umožnit divákům snadný, přímý a trvalý přístup zejména k základním údajům 
o provozovateli televizního vysílání, údajům, které umožňují rychlé, přímé a účinné 
navázání kontaktu s provozovatelem televizního vysílání, a 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 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 
Léčebné lázně Mariánské Lázně a. s., IČ: 45359113, sídlem Masarykova 22/5, 353 01 
Mariánské Lázně, v souvislosti s poznatky z monitoringu obsahu vysílání programu INFO 
ve dnech 30. a 31. května 2018 o podání vysvětlení, na základě čeho je možné považovat 
propagování jmen a aktivit subjektů Marienbad Kur & Spa Hotels a Danubius Hotels 
Group ve vysílání mutací programu INFO provozovatele vysílání Léčebné lázně 
Mariánské Lázně a. s. za oznámení provozovatele vysílání učiněná ve spojení s vlastními 
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pořady, zbožím a službami přímo odvozenými od jeho programu ve smyslu § 51 odst. 4 
zákona č. 231/2001 Sb., respektive jestli je vztah mezi provozovatelem vysílání a 
jmenovanými subjekty takový, aby sdělení prezentovaná ve vysílání jejich jménem mohla 
být považována za vlastní sdělení provozovatele vysílání, a nikoliv za reklamu. Rada 
stanovila lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy. 

-  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 Barrandov Televizní Studio a.s., IČ 41693311, sídlem 
Kříženeckého náměstí 322/5, Praha 5, PSČ 152 00, na porušení ustanovení § 31 odst. 2 
zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil odvysíláním pořadu Kauzy Jaromíra 
Soukupa ve dnech 21. února 2018 od 21:25 hod a 10. června od 12:55 hod na programu 
Televize Barrandov. Provozovatel v předmětných vydáních pořadu prezentoval vlastní 
pohled na problematiku kauzy privatizace společnosti OKD, aniž by poskytl jakýkoli 
prostor k vyjádření opozitních názorů a protiargumentů. Pořad představoval jasný, 
předem stanovený postoj a nabídl pouze jednostranné interpretace zveřejněných 
informací. Provozovatel se tak dopustil porušení povinnosti poskytovat objektivní a 
vyvážené informace nezbytné pro svobodné vytváření názorů. Rada stanovila lhůtu k 
nápravě 7 dní ode dne doručení tohoto upozornění. 

-  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 Barrandov Televizní Studio a.s., IČ 41693311, sídlem 
Kříženeckého náměstí 322/5, Praha 5, PSČ 152 00, na porušení ustanovení § 31 odst. 2 
zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil odvysíláním pořadu Kauzy Jaromíra 
Soukupa na téma hospodaření České televize ve dnech 7. března 2018 od 21:25 hod, 
14. března od 21:25 hod a 21. března 2018 od 21:25 hod na programu Televize 
Barrandov. V pořadu byl na značné ploše prezentován výhradně názor jediného 
účinkujícího na téma pořadu, aniž by byl dán prostor pro oponentní názor. Provozovatel 
tedy neposkytl objektivní a vyvážené informace nezbytné pro svobodné vytváření názorů. 
Rada stanovila lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení tohoto upozornění. 

-  Rada se seznámila se výsledky analýzy obchodních sdělení za měsíce duben a květen 
2018. 

-  Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 
Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále 
jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, a na základě § 137 odst. 1 zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád, žádá zadavatele obchodního sdělení, společnost Mediashop 
GmbH, sídlem Schwarzottstrasse 2a, A-2620 Neunkirchen, Rakousko, o podání 
vysvětlení k obchodnímu sdělení/teleshoppingu s motivem „Pest Reject Pro“, které bylo 
odvysíláno 4. dubna 2018 v čase 12:30:17 hodin na programu Televize Barrandov. Rada 
žádá o vysvětlení, respektive o doložení tvrzení, že „účinnost je vědecky prokázána“ a že 
produkt Pest Reject Pro „testovaly i nezávislé laboratoře a úspěšně prokázaly jeho 
účinnost“, tedy fakticky na základě výsledků vědeckého testování o doložení 
proklamované účinnosti prezentovaného produktu. Rada stanovila lhůtu k podání 
vysvětlení 30 dní ode dne doručení této žádosti. 

-  Rada postupuje ČNB k posouzení dle svých kompetencí obchodní sdělení s motivem 
„Zonky“, které bylo odvysíláno dne 21. května 2018 v čase 06:30:35 hodin na programu 
Prima. 

-  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 
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reklamy, společností JANKAR PROFI, s.r.o., IČ: 25868128, se sídlem Čeladná 262, okres 
Frýdek-Místek, PSČ 73912 (dále „obviněný“), řízení o přestupku z moci úřední pro možné 
porušení § 5d odst. 3 zákona č. 40/1995 Sb., neboť zadáním reklamy s motivem 
„medicínka.cz (Green coffee)“, odvysílané dne 11. května 2018 v čase 10:59:33 na 
programu ŠLÁGR TV, mohlo dojít k porušení povinnosti, aby reklama, prostřednictvím 
které byl propagován doplněk stravy Dr.Bojda Green coffee, obsahovala zřetelný text 
"doplněk stravy". V obchodním sdělení zřetelný text absentuje v obrazové i zvukové 
složce. 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele ČESKÁ TELEVIZE, 
IČ 00027383, sídlem Na hřebenech II 1132/4, Praha 4, PSČ 14700, z jakého důvodu v 
reportáži Tajnosti metra D, odvysílané v rámci pořadu Reportéři ČT dne 28. května 2018 
od 21:35 hodin na programu ČT1, uvedl, že „za linku, která propojí centrum se sídlišti na 
jižním předměstí, se má v příštích 15 letech utratit více než 40 miliard korun. Celou akci 
má řídit nová akciová společnost, kterou společně založí dopravní podnik a finanční 
skupina Penta“, ačkoli tzv. společný podnik zřizuje Dopravní podnik hl. m. Prahy spolu se 
společností Penta především pro usnadnění výkupu pozemků, nikoli proto, aby „řídil celou 
akci“, tj. kompletní výstavbu trasy metra I.D, a rozpočet uvedené akciové společnosti 
bude činit pouze 6,5 miliard Kč (tedy 15 % celkových nákladů). A dále, z jakého důvodu 
divákům nezprostředkoval opozitní vyjádření k výroku advokátky Hany Marvanové, která 
projekt společného podniku v reportáži přirovnávala k problematickým projektům 
Opencard a tunelu Blanka, a diváci tak mohli nabýt dojmu, že výstavbu metra budou 
provázet obdobné komplikace. 

-  Rada coby ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. 
a) a f) a § 59 odst. 1–3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního 
vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, 
upozorňuje provozovatele ČESKÁ TELEVIZE, IČ 00027383, sídlem Na hřebenech II 
1132/4, Praha 4, PSČ 14700, na porušení ustanovení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 
Sb., kterého se dopustil odvysíláním reportáže Tajnosti metra D v rámci pořadu Reportéři 
ČT dne 28. května 2018 od 21:35 hodin na programu ČT1, když uvedl, že „za linku, která 
propojí centrum se sídlišti na jižním předměstí, se má v příštích 15 letech utratit více než 
40 miliard korun. Celou akci má řídit nová akciová společnost, kterou společně založí 
dopravní podnik a finanční skupina Penta“, ačkoli tzv. společný podnik zřizuje Dopravní 
podnik hl. m. Prahy spolu se společností Penta především pro usnadnění výkupu 
pozemků, nikoli proto, aby „řídil celou akci“, tj. kompletní výstavbu trasy metra I.D, a 
rozpočet uvedené akciové společnosti bude činit pouze 6,5 miliard Kč (tedy 15 % 
celkových nákladů). Reportáž tak společnému podniku přisuzovala mnohem rozsáhlejší 
působnost i rozpočet, tím divák získal značně zkreslené informace a došlo tak k porušení 
zásad objektivity a vyváženosti. Rada stanovila lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení 
upozornění. 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele Česká televize, 
IČ 00027383, sídlem: Kavčí hory, Praha 4, PSČ 140 70, k obsahu reportáže Cíle útoku v 
pořadu Události, odvysílaném dne 14. dubna 2018 od 19:00 hodin na programu ČT1, o 
jaké konkrétní zdroje se opíral zpravodaj Jakub Szántó, když konstatoval, že 
„inspektorská mise Organizace pro zákaz chemických zbraní skončila v létě 2014 
konstatováním, že se podařilo objevit a zničit celkem 96 procent, nikoliv 100 procent 
chemických zbraní, a otázka po těch zbývajících 4 procentech nikdy nebyla 
zodpovězena“, zejména zda byly zohledněny zprávy Organizace pro zákaz chemických 
zbraní z následujících let týkající se procesu eliminace chemických zbraní v Sýrii. 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením společnosti GOOD TV PRODUCTION SE 
ve věci identifikace více než 10 % pořadů z výroby společnosti, které byly v letech 2015-
2017 dodány jinému příjemci než provozovateli FTV Prima spol. s r. o., a to zejména s 
ohledem na statistiky tvorby pořadů zveřejněné společností zde: 
https://www.goodtv.cz/statistika.html. 
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-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele Seznam.cz TV, s. r. o., proč 
neposoudil smlouvu o dodání vozu pro účely natáčení pořadu Kam to bude?, 
odvysílaného dne 6. března 2018 od 15:30:41 hodin na programu Seznam.cz TV, jako 
smlouvu o umístění produktu jako rekvizity, jak to předpokládá § 53a odst. 1 písm. b) 
zákona č. 231/2001 Sb.  

-  Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 
Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v 
platném znění (dále jen "zákon č. 231/2001 Sb.") a v souladu s ustanovením § 62 zákona 
č. 500/2004 Sb., správního řádu (dále jen "zákon č. 500/2004 Sb.") vydala toto 
rozhodnutí: Rada ukládá provozovateli PROVIZI spol. s r. o., IČO: 25416952, se sídlem 
Litoměřice, Škrétova 1961/2, PSČ 41201 pořádkovou pokutu podle ustanovení § 137 
odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., a to ve výši 5 000 Kč, neboť provozovatel bezdůvodně 
odepřel podat Radě vysvětlení ohledně sponzorských vzkazů Vysoké školy aplikované 
psychologie a firmy KIS plus (časy 5:51, resp. 23:55 minuty stopáže zaslaného záznamu 
smyčky): 1) z jakého důvodu jsou zde sponzorské vzkazy zařazeny v rámci reklamního 
bloku, 2) jedná se o sponzora programu nebo pořadu, vzhledem k tomu, že v textové 
části jsou sponzoři uvedeni jako SPONZOR POŘADU, ale v komentáři jako SPONZOR 
VYSÍLÁNÍ, 3) pokud se jedná o sponzora pořadu, k jakému konkrétnímu pořadu se tento 
sponzorský vzkaz váže?, o které byl požádán v žádosti Rady č.j.. RRTV/12830/2018-loj. 
Pokuta je splatná ve lhůtě 30 dní ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet 
č. 3754-19223001/0710, vedený u České národní banky, variabilní symbol 2018605.  

-  Rada nadále v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní 
řád (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele PROVIZI spol. s r. o., IČO: 
25416952, se sídlem Litoměřice, Škrétova 1961/2, PSČ 41201, o podání vysvětlení 
ohledně sponzorských vzkazů Vysoké školy aplikované psychologie a firmy KIS plus 
(časy 5:51, resp. 23:55 minuty stopáže zaslaného záznamu smyčky): 1) z jakého důvodu 
jsou zde sponzorské vzkazy zařazeny v rámci reklamního bloku, 2) jedná se o sponzora 
programu nebo pořadu, vzhledem k tomu, že v textové části jsou sponzoři uvedeni jako 
SPONZOR POŘADU, ale v komentáři jako SPONZOR VYSÍLÁNÍ, 3) pokud se jedná o 
sponzora pořadu, k jakému konkrétnímu pořadu se tento sponzorský vzkaz váže? Rada 
stanovila lhůtu k podání vysvětlení 30 dnů ode dne doručení této výzvy.  

-  Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 
Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v 
platném znění (dále jen "zákon č. 231/2001 Sb.") a v souladu s ustanovením § 62 zákona 
č. 500/2004 Sb., správního řádu (dále jen "zákon č. 500/2004 Sb.") vydala toto 
rozhodnutí: Rada ukládá provozovateli PROVIZI spol. s r. o., IČO: 25416952, se sídlem 
Litoměřice, Škrétova 1961/2, PSČ 41201 pořádkovou pokutu podle ustanovení § 137 
odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., a to ve výši 5 000 Kč, neboť provozovatel bezdůvodně 
odepřel podat Radě vysvětlení, jakým způsobem naplňuje ustanovení § 32 odst. 7 písm. 
a), b) a c) zákona č. 231/2001 Sb., ukládající provozovatelům povinnost poskytnout 
divákům programu regionálnítelevize Ústecko snadný, přímý a trvalý přístup k základním 
údajům o provozovateli televizního vysílání, jimiž jsou název nebo jméno a identifikační 
číslo, bylo-li přiděleno, a adresa sídla v případě právnické 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 konečně k informaci o tom, že orgánem dohledu nad 
provozováním televizního vysílání je Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, o které byl 
požádán v žádosti Rady č.j.. RRTV/12823/2018-loj. . Pokuta je splatná ve lhůtě 30 dní 
ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet č. 3754-19223001/0710, vedený u 
České národní banky, variabilní symbol 2018604.  

-  Rada nadále v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní 
řád (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele PROVIZI spol. s r. o., IČO: 
25416952, se sídlem Litoměřice, Škrétova 1961/2, PSČ 41201, o podání vysvětlení, 
jakým způsobem naplňuje ustanovení § 32 odst. 7 písm. a), b) a c) zákona č. 231/2001 
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Sb., ukládající provozovatelům povinnost poskytnout divákům programu 
regionálnítelevize Ústecko snadný, přímý a trvalý přístup k základním údajům o 
provozovateli televizního vysílání, jimiž jsou název nebo jméno a identifikační číslo, bylo-
li přiděleno, a adresa sídla v případě právnické 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 konečně k informaci o tom, že orgánem dohledu nad provozováním 
televizního vysílání je Rada pro rozhlasové a televizní vysílání. Rada stanovila lhůtu k 
podání vysvětlení 30 dnů ode dne doručení této výzvy.  

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele Obec Zděchov, proč bylo v 
rámci vysílací smyčky programu ZDĚCHOV INFO odvysílané ve dnech 19. a 20. dubna 
2018 (čas 00:53 min) uvedeno, že budou na infokanálu následovat mj. reklamy a inzerce, 
přičemž dle licenčních podmínek nemají být obchodní sdělení do vysílání zařazována. 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele Obec Zděchov, jakým 
způsobem naplňuje ustanovení § 32 odst. 7 písm. a), b) a c) zákona č. 231/2001 Sb., 
ukládající provozovateli povinnost poskytnout divákům programu ZDĚCHOV INFO 
snadný, přímý a trvalý přístup k základním údajům o provozovateli televizního vysílání, 
jimiž jsou název nebo jméno a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, a adresa sídla v 
případě právnické 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. 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele Fibera s.r.o., IČ 28509463, 
sídlem Frýdecká 201/0, Třinec, PSČ 73961, k jakému konkrétnímu pořadu se vztahují 
sponzorské vzkazy MORAVIA STEEL (v čase 0:00:11 stopáže vysílací smyčky) a 
FINITRADING (v časech 0:18:50 a 1:00:10 stopáže vysílací smyčky), odvysílané ve 
dnech 25. a 26. března 2018 na programu IFK jakožto sponzoring pořadu, neboť z důvodu 
zařazení těchto sponzorských vzkazů do reklamního bloku nelze identifikovat, který pořad 
je uvedenými subjekty sponzorován. 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele Fibera s.r.o., IČ 28509463, 
sídlem Frýdecká 201/0, Třinec, PSČ 73961, v souvislosti s informací uvedenou v čase 
1:18:58 stopáže zaslané smyčky ve znění „Vysílání Těšínských křesťanských minut je 
finančně podpořeno z rozpočtu města Český Těšín“. Rada žádala o vysvětlení, za jakých 
podmínek provozovatel čerpá finance od města na natáčení pořadu Těšínské křesťanské 
minuty, jestliže uvedená textová informace zařazená před začátkem pořadu evokuje 
sponzorský vztah města k danému pořadu, ale jako sponzoring není tento vztah ve 
vysílání formálně prezentován. 

-  Rada se seznámila s reakcí provozovatele TELEVIZE Hbin, družstvo (č.j. 
RRTV/15200/2018-vac) na upozornění (č.j. RRTV/13402/2018-loj) na porušení § 32 odst. 
7 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., neboť neumožňoval divákům snadný, přímý a trvalý 
přístup k informaci o tom, že orgánem dohledu nad provozováním televizního vysílání je 
Rada.  

-  Rada se seznámila s oznámením provozovatele MTV NETWORKS s.r.o., že dne 
6. srpna 2018 v čase od 15.00.59 hodin do 15.27.09 hodin došlo na programu Comedy 
Central Extra k technické překážce ve vysílání, v jejímž důsledku nebylo uvedeno logo. 

-  Rada se seznámila s obsahem podání č.j. RRTV/15280/2018-vac doručeným dne 
14. 8. 2018 a schválila podobu odpovědi. 

-  Rada se seznámila s usnesením Ústavního soudu ze dne 24. července 2018 č.j. I. ÚS 
578/16, kterým byla odmítnuta ústavní stížnost společnosti FTV Prima, spol. s r. o. proti 
rozsudku Nejvyššího správního soudu č.j. 4 As 126/2015-29 ze dne 20. listopadu 2015 a 
rozsudku Městského soudu v Praze č.j. 6 A 33/2015-47 ze dne 21. dubna 2015. 
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AUDIOVIZUÁLNÍ MEDIÁLNÍ SLUŽBY NA VYŽÁDÁNÍ 

-  Rada vzala na vědomí oznámení poskytovatele MAFRA, a.s., IČ 453 13 351, se sídlem 
Karla Engliše 519/11, PSČ 150 00 Praha 5, spočívající ve změně názvu a přístupu k 
audiovizuální mediální službě na vyžádání Playtvak.cz, a to na iDnes Kino a 
kino.idnes.cz. 

-  Rada se seznámila s analýzou audiovizuální mediální služby na vyžádání FILM 
POPULAR poskytované společností Československá filmová společnost s.r.o. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Praze dne 6. 9. 2018 

Bc. Ivan Krejčí 

předseda Rady pro rozhlasové 

a televizní vysílání 

kontakt: podatelna@rrtv.cz 

274 813 830 


