Tisková zpráva z 15. zasedání 2017, konaného dne 12. 9. 2017

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") na svém 15. zasedání
projednala 44 bodů programu. Vyhodnotila 17 stížností diváků a posluchačů, rozhodla o
zahájení třech správních řízení.
Podrobnější informace naleznete v přepisech usnesení Rady:

ROZHLASOVÉ VYSÍLÁNÍ
- 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
Plus (licence č.j. Ru/106/01) podle § 21 odst. 1 písm. d) a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb.,
spočívající ve změně licenčních podmínek programu, neboť tato změna by nevedla k
neudělení licence na základě veřejného slyšení. Aktuální a platné znění licenčních
podmínek tvoří přílohu tohoto rozhodnutí.
- Rada vyhlásila licenční řízení k provozování rozhlasového vysílání šířeného
prostřednictvím vysílačů se soubory technických parametrů Uherské Hradiště 98,3 MHz
/ 100 W, souřadnice WGS 84: 17 24 45 / 49 04 16 a Vsetín 105,7 MHz / 100 W, souřadnice
WGS 84: 17 59 34 / 49 19 45 se lhůtou pro doručení žádostí do 12. října 2017.
- Rada vyhlásila licenční řízení k provozování rozhlasového vysílání šířeného
prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Uherské Hradiště 4 88,2
MHz / 200 W, souřadnice WGS 84: 17 27 56 / 49 03 59, se lhůtou pro doručení žádostí
do 12. října 2017.
- Rada vyhlásila licenční řízení k provozování rozhlasového vysílání šířeného
prostřednictvím vysílačů se soubory technických parametrů Slavíč 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, se lhůtou pro doručení
žádostí do 12. října 2017.
- Rada zastavila správní řízení vedené se společností Naturprodukt CZ spol. s r. o., IČ:
48401722, se sídlem Na Viničkách 638, 250 92 Šestajovice, pro možné porušení
ustanovení § 5d odst. 1 zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ke kterému mělo dojít
zadáním reklamy na doplněk stravy FORFEMINA a FORFEMINA SLIM, která byla
odvysílaná dne 7. června 2017 v čase 14:29:12 hodin na programu FREKVENCE 1 (94,1
MHZ, České Budějovice), neboť nebylo prokázáno, že k porušení zákona došlo. Tímto
odpadl důvod správního řízení.
- Rada se seznámila se srovnávací analýzou programu HEY Radio na souboru
technických parametrů Karlovy Vary 95.1 MHz, Benešov 89.3 MHz a Brno 97.6 MHz
provozovatele JOE Media, s.r.o. z pátku 11. 8. 2017 v časech od 07:00 do 08:00 hodin,
od 14:00 do 15:00 hodin a od 18:00 do 19:00 hodin.
- Rada se seznámila s obecně formulovanou stížností (č. j. RRTV/12220/2017-vac) na
vysílání programu KISS.
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- Rada se seznámila s analýzami obchodních sdělení odvysílaných provozovateli PS
KŘÍDLA, s.r.o. (program Rádio PETROV; Jihlava-Bedřichov 98,0 MHz) dne 31. srpna
2017, MEDIA BOHEMIA a.s. (program Rock Radio; Karlovy Vary 99,7 MHz) dne 31.
srpna 2017, Rádio Pálava s.r.o. (program RÁDIO JIH; Brno-Kohoutovice 105,1 MHz) dne
31. srpna 2017, RADIO ZLÍN, spol. s r.o. (program Radio Zlín; Zlín 91,7 MHz) dne 31.
srpna 2017, RADIO UNITED BROADCASTING s. r. o. (program Radio Beat; Hradec
Králové 102,1 MHz) dne 31. srpna 2017, EVROPA 2, spol. s r.o. (program EVROPA 2;
Liberec 88,1 MHz) dne 31. srpna 2017 a JOE Media s.r.o. (program HEY Radio; BenešovLbosín 89,3 MHz) dne 31. srpna 2017.
- Rada se seznámila s předloženým výpočtem pokrytí obyvatel České republiky signálem
rozhlasového vysílání některých provozovatelů, majetkově propojených subjektů,
programových sítí a programů.

TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ
- Rada podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 231/2001 Sb. udělila
provozovateli MTV NETWORKS s.r.o., IČ: 28970438, se sídlem: Praha 4, Na strži
65/1702, PSČ 140 62, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci sp.
zn. 2010/513/zem/MTV, č.j. zem/2059/2010, ze dne 22. června 2010, spočívající ve
změně: a) označení názvu programu z VIVA Hungary na MTV Hungary; b) časového
rozsahu vysílání na 10 – 14 hodin denně, s účinností od 3. října 2017; v rozsahu dle
žádosti doručené dne 28. srpna 2017, evidované pod č.j. RRTV/12271/2017-vac.
- Rada udělila provozovateli TV PRODUKCE DAKR, s.r.o., IČ 286 96 921, se sídlem
Most, Obchodní 41, PSČ 43401, souhlas podle § 21 odst. 1 písm. b) a d) zákona č.
231/2001 Sb., se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci, č.j. sve/2204/2013,
spis. zn.: 2013/6/sve/TVD, ze dne 14. května 2013, a to změnou územního rozsahu
vysílání podle § 2 odst. 1 písm. y) v souladu se stanoviskem Českého telekomunikačního
úřadu č.j. ČTÚ-50 552/2017-613 ze dne 15. srpna 2017, a licenčních podmínek, v
rozsahu dle žádosti doručené dne 7. srpna 2017, č.j. RRTV/11310/2017-vac, ve znění
upřesnění ze dne 9. srpna 2017, č.j. RRTV/11413/2017-vac, a vyjádření ke stanovisku
ČTÚ ze dne 25. srpna 2017, č.j. RRTV/12233/2017-vac.
- Rada prodloužila provozovateli Aleši Kadlecovi, IČ: 11482907, se sídlem Nová 1057/4,
Kuřim, PSČ 664 34, podle § 12 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb., dobu platnosti licence,
č.j.: Ru/220/05/2969, rozhodnutí ze dne 18. října 2005, k provozování místního
televizního vysílání programu KOTVA, šířeného prostřednictvím kabelových systémů, o
dobu 12 let, na základě žádosti doručené dne 1. září 2017, č.j.: RRTV/12375/2017-vra.
- Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb.,
a na základě ustanovení § 137 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „zákon č.
500/2004 Sb.“), žádá společnost GREPA Networks s.r.o., IČ: 25492900, se sídlem: Žitná
2324/16, 466 01 Jablonec nad Nisou, o podání vysvětlení ve věci možného šíření
převzatého vysílání bez oprávnění. Rada stanovila lhůtu k vyjádření do 15 dnů ode dne
doručení výzvy.
- Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb.,
a na základě ustanovení § 137 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „zákon č.
500/2004 Sb.“), žádá společnost Modern Production s.r.o., IČ 02168987, se sídlem:
Liberec III - Jeřáb, Mrštíkova 399/2a, PSČ: 460 07, o podání vysvětlení ve věci možného
vysílání programu rtm plus prostřednictvím zvláštních přenosových systémů bez
oprávnění. Rada stanovila lhůtu k vyjádření do 15 dnů ode dne doručení výzvy.
- Rada se dle ustanovení § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. seznámila s oznámením
provozovatele převzatého vysílání Digital Broadcasting s.r.o., IČ: 26839407, se sídlem:
Stavební 992/1, o změně ostatních skutečností uvedených v přihlášce k registraci
převzatého vysílání sp. zn.: 2012/503/zem/Dig, č.j. zem/2623/2012, ze dne v 31.
července 2012, spočívající v rozšíření programové nabídky o český televizní program

2

REBEL 2 Slušnej kanál, v rozsahu dle podání č.j. RRTV/12360/2017-vac doručeného dne
31. srpna 2017.
- Rada zrušila podle § 30 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., provozovateli Obec
Letonice, IČ 002 91 986, se sídlem Osvobození 112, PSČ 68335 Letonice, registraci č.j.
sve/2720/07 ze dne 21. února 2007, k provozování převzatého rozhlasového a
televizního vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů, na žádost
provozovatele převzatého vysílání ze dne 23. srpna 2017, č.j. RRTV/12189/2017-vac.
- Rada v rámci správního řízení sp.zn. RRTV/2017/573/rud provedla důkaz zhlédnutím
teleshoppingového bloku Klenot TV vysílaného dne 30. března 2017 od 11:07 hodin na
programu Televize Barrandov.
- Rada v rámci správního řízení sp.zn. RRTV/2017/568/rud provedla důkaz zhlédnutím
teleshoppingového bloku Klenot TV vysílaného dne 30. března 2017 od 11:07 hodin na
programu Televize Barrandov.
- Rada se seznámila s analýzou kontinuálního záznamu vysílání programu Nova Cinema
provozovatele TV Nova s.r.o. ze dne 12. srpna 2017 v časovém úseku od 06:00 do 18:00
hodin.
- Rada se seznámila s analýzou kontinuálního záznamu vysílání programu Nova Gold
provozovatele vysílání TV Nova s. r.o. v časovém úseku od 1. srpna 2017, 16.00 hod, do
2. srpna 2017, 04.00 hod.
- Rada se seznámila s analýzou kontinuálního záznamu vysílání programu Prima COOL
provozovatele FTV Prima, spol. s r.o. ze dne 2. srpna 2017 v časovém úseku od 07:00
do 19:00 hodin.
- Rada se seznámila s analýzou kontinuálního úseku vysílání programu Prima MAX
provozovatele FTV Prima, spol. s r.o. ze dne 28. srpna 2017, časového úseku 6.00–18.00
hodin.
- Rada se seznámila s analýzou programu VH 1 European provozovatele MTV
NETWORKS s.r.o. ze dne 19. června 2017 v čase od 10:00 do 22:00 hodin (8:00–20:00
hodin v koordinovaném mezinárodním čase UTC).
- Rada se seznámila s kontinuální analýzou programu Paramount Channel (Rumunsko)
provozovatele MTV NETWORKS s.r.o. ze dne 19. června 2017 v časovém úseku 10:0022:00 hodin.
- Rada se seznámila s analýzou kontinuálního úseku vysílání programu Televize Fonka
(TVF) provozovatele Nataša Pštrossová Videostudio Fonka z období 18. – 19. června
2017.
- Rada se seznámila s analýzou pořadu Ulice (1888), odvysílaného ve dnech 5. července
2017 od 17:30 a 22:55 hodin a 6. července od 8:00 hodin na programu Nova Gold
provozovatele TV Nova s.r.o.
- Rada se seznámila s analýzou zpřístupňování pořadů osobám se zrakovým postižením
provozovatelem Česká televize za období 1. března až 31. března 2017 a rozhodla
seznámit se závěry analýzy provozovatele Česká televize a Radu České televize.
- Rada se seznámila s analýzou zpřístupňování pořadů osobám se zrakovým postižením
provozovatelem FTV Prima, spol. s r. o. za období 1. března až 31. března 2017 a
rozhodla seznámit se závěry analýzy provozovatele FTV Prima, spol. s r. o.
- Rada se seznámila s analýzou zpřístupňování pořadů osobám se zrakovým postižením
provozovatelem TV Nova s.r.o. za období 1. března až 31. března 2017 a rozhodla
seznámit se závěry analýzy provozovatele TV Nova s.r.o.
- Rada se seznámila s následujícími podáními k obsahu televizních programů
doručenými v období od 21. srpna do 4. září 2017: TV Nova s.r.o. / Nova Cinema – bloky
reklamy v přerušeních pořadu Detektivové z Hollywoodu, 18. srpna 2017 od 20:00 hodin;
DONEAL, s.r.o. / JOJ Cinema – Matky na trhu, 18. srpna 2017 od 18:30 hodin a další
odvysílání v úseku 6:00-22:00 hodin; Magical roof s.r.o. / JOJ Cinema+1 – Matky na trhu,
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18. srpna 2017 od 19:30 hodin a další odvysílání v úseku 6:00-22:00 hodin; Stanice O /
O (Óčko) – pořad #PTNCK (Patnáctka), 21. srpna 2017 od 16:01 hodin; Česká televize /
ČT24 – vysílání k tématu žádosti Policie ČR o vydání poslanců Andreje Babiše a
Jaroslava Faltýnka k trestnímu stíhání 10. srpna 2017; Barrandov Televizní Studio a.s. /
KINO BARRANDOV – teleshopping Rychlá hra, 4. června 2017; Česká televize / ČT1 –
připravovaný díl seriálu Život a doba soudce A. K.; Česká televize a Český rozhlas / Bez
konkrétní identifikace programu – cenzura veřejnoprávních médií bez konkretizace
pořadů nebo částí vysílání; Barrandov Televizní Studio a.s. / Televize Barrandov –
cyklický pořad Týden s prezidentem obecně; MTV NETWORKS s.r.o. / Comedy Central
(Rumunsko) – programové upoutávky na seriály South Park (Městečko South Park) a
Archer (Archer) bez přesné specifikace času; MTV NETWORKS s.r.o. / Prima Comedy
Central – vulgarita ve vysílání programu, hlavně programových upoutávek; Česká televize
/ ČT1 – Reportéři ČT, reportáž Jak se pletlo Čapí hnízdo, 28. srpna 2017 od 21:35 hodin;
Barrandov Televizní Studio a.s. / BARRANDOV PLUS – teleshopping Eroskop, 17. srpna
2017 od 00:36 hodin; LINARXUS Czech s.r.o. / Film+ – Skříňka, 10. července 2017 od
18:20 hodin; Barrandov Televizní Studio a.s. / Televize Barrandov – Klenot, bez
specifikace doby vysílání; FTV Prima, spol. s.r.o. / Prima a TV Nova s.r.o. / NOVA –
informování o zřizování parkovacích zón v Praze; Česká televize / ČT :D – Azur a Asmar,
3. září 2017 od 9:20 hodin; Česká televize / ČT1 – Reportéři ČT, reportáž Kam exekutoři
nedosáhnou z 12. září 2016, reportáž Malá domů ze 17. října 2016 a reportáž Malá domů
II ze 3. dubna 2017.
- Rada v rámci své kompetence dané § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen
„zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele vysílání Česká
televize, IČ: 00027383, sídlem: Kavčí hory, Praha 4, PSČ 140 70, o podání vysvětlení k
obsahu reportáže Malá domů II, která byla odvysílána v rámci pořadu Reportéři ČT dne
3. dubna 2017 od 21:30 hodin na programu ČT1, z jakého důvodu nezařadil do reportáže
vyjádření kritizovaného vydražitele bytu a spokojil se se zařazením jeho odmítnutí se
vyjádřit ze 17. října 2016. 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. 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. t) a §
60 odst. 7 písm. a) 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 o odpovědnosti za přestupky“), rozhodla dne 12. 09. 2017 takto: I.
Obviněná z přestupku, společnost CZECH INFOLINE s.r.o., IČ: 25243403, se sídlem
Klatovská třída 1460/83, 301 00 Plzeň, se uznává vinnou v souladu s § 60 odst. 1 písm.
t) zákona č. 231/2001 Sb. pro porušení povinnosti stanovené § 32 odst. 6 zákona
č. 231/2001 Sb., kterého se dopustila tím, že neposkytla informace o opatřeních přijatých
na podporu mediální gramotnosti, resp. porušila povinnost na písemnou výzvu poskytnout
Radě vyjádření a informace nezbytné k výkonu její působnosti podle § 5 písm. t) až w)
nebo § 6 odst. 1 a 5. II. V souladu s § 43 odst. 2 zákona č. 250/2016 Sb., se od uložení
správního trestu upouští, neboť má Rada za to, že vzhledem k závažnosti přestupku
samotné projednání věci postačilo k nápravě vytýkaného stavu.
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele vysílání Česká televize, IČ:
00027383, sídlem: Kavčí hory, Praha 4, PSČ 140 70, k obsahu pořadu Reportéři ČT,
který byl vysílán dne 5. června 2017 od 21:00 hodin na programu ČT1, konkrétně k
reportáži Právo na zbraň v tomto pořadu a jejímu uvedení ze studia, z jakého důvodu při
moderátorském uvedení reportáže Právo na zbraň uvedl etnicitu zastřeleného v případu
střelby na chomutovském sídlišti, ale neuvedl národnost/etnicitu střelce; z jakého důvodu
v reportáži informoval v redakčním textu o důvodech přijetí směrnice EU o kontrole
nabývání a držení zbraní formulací „směrnice Evropské unie omezující užívání některých

4

poloautomatických zbraní ale vznikla jako obranná reakce na teroristické útoky v Paříži“,
vztahující se k nelegálním zbraním, která se netýká předmětu regulace v této směrnici, tj.
legálně držených zbraní; v čem spatřoval na úrovni poznatků o tragickém případu střelby
na chomutovském sídlišti oporu pro redakční úvahu prezentovanou v reportáži, že tato
událost „připomněla, že ne všechny vlastníky zbrojních průkazů lze považovat za
ukázněné a vyrovnané lidi“ a dále k výhradám na věcné chyby v reportáži, jak je formuluje
stěžovatel v doručené písemnosti č. j. RRTV/9647/2017-vra.
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele TVSat multimedia s.r.o., IČ:
26321181, se sídlem U Ploché dráhy 640/14, 35301 Mariánské Lázně, jakým způsobem
poskytl ve dnech 13. - 14. dubna 2017 divákům programu TVML snadný, přímý a trvalý
přístup k údaji o provozovateli vysílání, kterým je podle § 32 odst. 7 písm. a) zákona č.
231/2001 Sb. mimo jiné identifikační číslo provozovatele vysílání, které nebylo při
monitoringu zaznamenáno ve vysílání, ani na internetové stránce programu TVML na
adrese http://www.tvml.cz/.
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele HBO Europe s.r.o., IČ 61
466 786, se sídlem Jankovcova 1037/49, PSČ 170 00 Praha 7, jakým způsobem jsou
naplňovány základní povinnosti provozovatelů vysílání plynoucí z § 32 odst. 7 písm. a) b)
a c) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající v umožnění přímého a trvalého přístupu diváků
programu HBO 3 Poland k informacím o provozovateli televizního vysílání, údajům
umožňujícím rychlé a účinné navázání kontaktu s provozovatelem a zveřejnění informace
o tom, že orgánem dohledu nad provozováním televizního vysílání je Rada.
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele HBO Europe s.r.o., IČ 61
466 786, se sídlem Jankovcova 1037/49, PSČ 170 00 Praha 7, jakým způsobem jsou
naplňovány základní povinnosti provozovatelů vysílání plynoucí z § 32 odst. 7 písm. a) b)
a c) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající v umožnění přímého a trvalého přístupu diváků
programu HBO 3 Romania k informacím o provozovateli televizního vysílání, údajům
umožňujícím rychlé a účinné navázání kontaktu s provozovatelem a zveřejnění informace
o tom, že orgánem dohledu nad provozováním televizního vysílání je Rada.
- Rada se seznámila se sdělením společnosti Telemarketing International s.r.o., IČ:
27744825, sídlem Mlýnská 326/13, Trnitá, 602 00 Brno, k obchodnímu sdělení /
teleshoppingovému spotu s motivem „Starlyf Fast Heater“, odvysílanému dne 17. dubna
2017 v čase 5:30:11 hodin na programu NOVA.
- Rada jako orgán dozoru pro oblast regulace reklamy dle 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 pozdějších předpisů (dále jen
zákon č. 40/1995 Sb.), vyzývá dle ustanovení § 7a odst. 4 a 5 zákona č. 40/1995 Sb.
provozovatele vysílání TV Nova s.r.o., IČ: 45800456, se sídlem Kříženeckého nám.
1078/5, 152 00 Praha 5, který byl ve smyslu ustanovení § 1 odst. 7 zákona č. 40/1995
Sb. šiřitelem obchodního sdělení / teleshoppingového spotu s motivem „Starlyf Fast
Heater“, odvysílaného dne 17. dubna 2017 v čase 5:30:11 hodin na programu NOVA, ke
sdělení osoby, která si u něj šíření předmětného obchodního sdělení objednala,
respektive ke sdělení zadavatele a zpracovatele obchodního sdělení.
- Rada se seznámila s rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 18. srpna 2017,
č.j. 5 As 275/2016, kterým byla zamítnuta kasační stížnost provozovatele TV Nova s.r.o.,
IČ: 45800456, se sídlem Kříženeckého nám. 1078/5, 152 00 Praha 5, proti rozsudku
Městského soudu v Praze ze dne 4. října 2016, č.j. 11A 19/2015, kterým byla zamítnuta
žaloba provozovatele proti rozhodnutí Rady č.j. DRD/4020/2014, sp.zn.
2014/536/DRD/CET, jímž byla provozovateli uložena pokuta ve výši 100 000,- Kč za
porušení ustanovení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., jehož se dopustil odvysíláním
pořadu Televizní noviny, respektive reportáže s názvem Na vaší straně, dne 15. prosince
2013 od 19.30 hodin na programu NOVA.
- Rada se seznámila s rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 16. srpna 2017
č.j. 7 As 10/2017 – 33, kterým byla zamítnuta kasační stížnost proti rozsudku Městského
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soudu v Praze ze dne 7. prosince 2016, č.j. 9 A 129/2016, kterým bylo zrušeno správní
rozhodnutí Rady sp.zn.: 2014/356/LOJ/FTV, č.j. RRTV/950/2016-LOJ ze dne 3. 5. 2016,
jímž byla uložena sankce provozovateli FTV Prima, spol. s r.o. ve výši 200 000,- Kč pro
porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., které stanovuje
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. Provozovatel
se porušení zákonné povinnosti dopustil odvysíláním pořadu Grimm, epizody Krysař, dne
11. března 2014 od 7:45 hodin na programu Prima COOL, který ohrozil psychický a
mravní vývoj dětí a mladistvých.
- Rada coby ústřední správní úřad v rámci své působnosti dané § 5 písm. a) a f) zákona
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších
zákonů a podle ustanovení § 86 odst. 1 písm. h) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti
za přestupky a řízení o nich, vydala toto usnesení: Rada zastavuje řízení o přestupku s
obviněným provozovatelem FTV Prima, spol. s r.o., IČ: 48115908, se sídlem Praha 8 Libeň, Na Žertvách 24/132, PSČ 180 00, vedené pro možné porušení § 32 odst. 1 písm.
g) zákona č. 231/2001 Sb., které stanovuje 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, kterého se měl dopustit tím, že dne 11. března 2014 od
7:45 hodin na programu Prima COOL odvysílal pořad Grimm, epizoda Krysař, neboť
odpovědnost za přestupek zanikla.
- Rada se seznámila s projektem semináře Mediální výchova 2017, který se uskuteční v
rámci 49. Dětského filmového a televizního festivalu Oty Hofmana v Ostrově dne 11. října
2017, a přebírá nad seminářem záštitu.
- Rada se seznámila se Zprávou Evropské audiovizuální observatoře "Media coverage
of elections: the legal framework in Europe"

V Praze dne 14. 9. 2017
Bc. Ivan Krejčí
předseda Rady pro rozhlasové
a televizní vysílání
kontakt: podatelna@rrtv.cz
274 813 830
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