Tisková zpráva z 16. zasedání 2018, konaného dne 9. 10. 2018

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") na svém 16. zasedání
projednala 38 bodů programu. Vyhodnotila 30 stížností diváků a posluchačů, vydala osm
upozornění na porušení zákona, rozhodla o zahájení pěti řízení o přestupku.
Podrobnější informace naleznete v přepisech usnesení Rady:

ROZHLASOVÉ VYSÍLÁNÍ
- Rada v rámci řízení o přestupku sp.zn. 2018/725/blu provedla důkaz vyslechnutím
reklamy, která byla odvysílána dne 25. listopadu 2017 v 15:58:35 na programu Radio
Beat (Praha 95,3 MHz / 2,5 kW) a dne 9. června 2018 v 11:03:28 na programu Radio
Beat (Praha 95,3 MHz / 2,5 kW) provozovatele RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o.
- Rada se seznámila se zprávou provozovatele ORLICKO Media s.r.o., IČ: 04095766, se
sídlem Na Štěpnici 1272, 562 06, Ústí nad Orlicí, o opatřeních přijatých na podporu
mediální gramotnosti v roce 2017.
- Rada coby ústřední správní úřad v rámci své působnosti dané § 5 písm. a) a f) zákona
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších
zákonů a podle ustanovení § 86 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti
za přestupky a řízení o nich, vydala dne 9. října 2018 toto usnesení: Rada zastavuje řízení
o přestupku s obviněným provozovatelem ORLICKO Media s.r.o., IČ: 04095766, se
sídlem Na Štěpnici 1272, 562 06, Ústí nad Orlicí, vedené pro možné porušení § 32 odst.
6 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit tím, že na písemnou výzvu Rady
neposkytl informace o opatřeních přijatých na podporu mediální gramotnosti v roce 2017,
neboť došlo k nápravě vytýkaného pochybení.
- Rada se seznámila se stížností č. j. RRTV/17022/2018-vra na obsah vysílání programu
FREKVENCE 1 dne 20. září 2018 od cca 15:20. Rada se seznámila se stížností č. j.
RRTV/17021/2018-vra na pořad Živá noc na programu FREKVENCE 1. Rada se
seznámila se stížností č. j. RRTV/17157/2018-vra na komentáře na programu Český
rozhlas Plus.
- Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21 odst.
1 písm. b) a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. přijala ve věci žádosti provozovatele Route
Radio s.r.o., IČ: 27852414, se sídlem Stavební 992/1, 70800 Ostrava o změnu
skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu
Rádio Dálnice (licence sp. zn.: 2013/831/zab), a to o změně územního rozsahu vysílání
a souboru technických parametrů spočívající ve změně stanoviště kmitočtu Ostrovačice
94,2 MHz / 50 W, toto rozhodnutí: Rada neuděluje provozovateli Route Radio s.r.o.,
IČ: 27852414, se sídlem Stavební 992/1, 70800 Ostrava souhlas se změnou skutečností
uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím
vysílačů programu Rádio Dálnice (licence sp. zn.: 2013/831/zab), a to se změnou
územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve změně
stanoviště kmitočtu Ostrovačice 94,2 MHz / 50 W z důvodu negativního stanoviska
Českého telekomunikačního úřadu.
- Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21 odst.
1 písm. b) a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. přijala ve věci žádosti provozovatele Route
Radio s.r.o., IČ: 27852414, se sídlem Stavební 992/1, 70800 Ostrava o změnu
skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu
Rádio Dálnice (licence sp. zn.: 2013/831/zab), a to o změně územního rozsahu vysílání
a souboru technických parametrů spočívající ve změně stanoviště kmitočtu Jáchymov
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104,1 MHz / 50 W, toto rozhodnutí: Rada neuděluje provozovateli Route Radio s.r.o.,
IČ: 27852414, se sídlem Stavební 992/1, 70800 Ostrava souhlas se změnou skutečností
uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím
vysílačů programu Rádio Dálnice (licence sp. zn.: 2013/831/zab), a to se změnou
územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve změně
stanoviště kmitočtu Jáchymov 104,1 MHz / 50 W z důvodu negativního stanoviska
Českého telekomunikačního úřadu.
- Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21 odst.
1 písm. b) a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. přijala ve věci žádosti provozovatele RADIO
UNITED BROADCASTING s.r.o., IČ: 29131901 se sídlem Říčanská 2399/3, Praha 10100
o změnu skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání
programu KISS (licence Ru/116/01), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru
technických parametrů spočívající ve změně stanoviště kmitočtu Pardubice 91,1 MHz / 1
kW na stanoviště Hoděšovice 91,1 MHz / 1 kW, toto rozhodnutí: Rada uděluje
provozovateli RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o., IČ: 29131901 se sídlem
Říčanská 2399/3, Praha, PSČ: 10100 souhlas se změnou skutečností uvedených v
žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu
KISS (licence Ru/116/01), a to se změnou územního rozsahu vysílání a souboru
technických parametrů spočívající ve změně stanoviště kmitočtu Pardubice 91,1 MHz / 1
kW na stanoviště Hoděšovice 91,1 MHz / 1 kW, souřadnice WGS 84: 50 08 33 / 15 53
47.
- Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21 odst.
1 písm. b) a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. přijala ve věci žádosti provozovatele Route
Radio s.r.o., IČ: 27852414, se sídlem Stavební 992/1, 70800 Ostrava o změnu
skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu
Rádio Dálnice (licence sp. zn.: 2013/831/zab), a to o změně územního rozsahu vysílání
a souboru technických parametrů spočívající ve změně souřadnic stanoviště kmitočtu
Mýto 92,0 MHz / 50 W, toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli Route Radio s.r.o.,
IČ: 27852414, se sídlem Stavební 992/1, 70800 Ostrava souhlas se změnou skutečností
uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím
vysílačů programu Rádio Dálnice (licence sp. zn.: 2013/831/zab), a to se změnou
územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve změně
stanoviště na stanoviště Mýto 92,0 MHz / 50 W, souřadnice WGS 84: 13 44 43 / 49 47
47.
- Rada se seznámila se srovnávací analýzou programů – Hitrádio Orion 96.4 MHz,
Hitrádio Magic 89.1 MHz a Hitrádio Dragon 99.7 MHz provozovatele MEDIA BOHEMIA,
a.s. z úterý 4. 9. 2018 od 07:00 – 08:00 hodin, od 13:00 do 14:00 hodin a od 18:00 do
19:00 hodin.
- Rada se seznámila s analýzami obchodních sdělení odvysílaných provozovateli
Frekvence 1, a.s. (program FREKVENCE 1; České Budějovice 94,1 MHz) dne 27. září
2018, RKR s.r.o. (program CLASSIC PRAHA; Praha 98,7 MHz) dne 27. září 2018, Rádio
Student, s.r.o. (program Free Rádio; Brno-Kohoutovice 107,0 MHz) dne 27. září 2018,
RadioPraha s. r. o. (program Rádio Dechovka; České Budějovice 96,8 MHz) dne 27. září
2018, NONSTOP s.r.o. (program RÁDIO JIHLAVA; Jihlava-Hosov 101,1 MHz) dne 27.
září 2018, MEDIA BOHEMIA a.s. (program HELAX; Ostrava 93,7 MHz) dne 27. září 2018
a EVROPA 2, spol. s r.o. (program EVROPA 2; Ústí nad Labem 107,2 MHz) dne 27. září
2018.
- Rada se seznámila s vyjádřením provozovatele MEDIA BOHEMIA a.s., č.j.
RRTV/16920/2018-vra ve věci možného porušení ustanovení § 48 odst. 1 písm. h)
zákona č. 231/2001 Sb.
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TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ
- Rada udělila provozovateli, společnosti AIDEM & Vyšší odborná škola televizní Brno
a.s., IČ 276 95 964, se sídlem Vídeňská 51/122, Přízřenice, 619 00 Brno, souhlas podle
§ 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., se změnou skutečností uvedených v žádosti
o licenci, sp. zn.: 2008/166/sve/AID, č.j.: sve/1519/08, ze dne 26. února 2008 programu
Brno TV, šířeného prostřednictvím kabelových systémů, spočívající v rozšíření vysílání
programu o šíření vysílání prostřednictvím družice s výčtem států, na jejichž území bude
vysílání zcela nebo převážně směřováno: Česká republika a Slovenská republika, dle
žádosti ze dne 10. září 2018, č.j.: RRTV/16427/2018-vra, ve znění upřesnění ze dne
11. září 2018, č.j.: RRTV/16465/2017-vra.
- Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) a f), § 59 odst. 1 – 3
zákona č. 31/2001 Sb., upozorňuje provozovatele, společnost Léčebné lázně Mariánské
Lázně a. s., IČ 45359113, se sídlem Masarykova 22/5, 353 01 Mariánské Lázně, na
porušení ustanovení § 21 odst. 1, písm. e) a § 21 odst. 7 zákona č. 231/2001 Sb., kterého
se dopustil tím, že předem nepožádal Radu o písemný souhlas se změnou skutečností
uvedených v žádosti o licenci, č.j. RRTV/2242/2016-zem ze dne 19. července 2016, spis.
zn.: 2015/1033/zem/Léč; Rada stanovila provozovateli lhůtu k nápravě 15 dnů ode dne
doručení tohoto upozornění.
- Rada vzala na vědomí, že provozovateli THE WALT DISNEY COMPANY LIMITED,
organizační složka, IČ: 241 57 031, se sídlem Na strži 1702/65, Nusle, 140 00 Praha 4,
zanikla dne 17. září 2018, dle § 24, písm. f) zákona č. 231/2001 Sb., licence k provozování
televizního vysílání programu DISNEY XD, šířeného prostřednictvím družice, udělená
rozhodnutím, sp. zn.: 2012/705/sve/THE, č.j.: sve/3498/2012, ze dne 2. října 2012, dle
žádosti ze dne 14. září 2018, č.j.: RRTV/16869/2018-vra. O této skutečnosti Rada dle
§ 154 a násl., zákona č. 500/2004 Sb., vydává osvědčení.
- Rada vzala na vědomí oznámení provozovatele THE WALT DISNEY COMPANY
LIMITED, organizační složka, IČ: 241 57 031, se sídlem Na strži 1702/65, Nusle, 140 00
Praha 4, podle § 32 odst. 1 písm. s) zákona č. 231/2001 Sb., o ukončení vysílání
televizního programu DISNEY XD, licence, sp. zn.: 2012/705/sve/THE, č.j.:
sve/3498/2012, ze dne 2. října 2012, šířeného prostřednictvím družice, ke dni 17. září
2018, dle oznámení ze dne 14. září 2018, č.j.: RRTV/16869/2018-vra.
- Rada neudělila podle ustanovení § 32 odst. 1 písm. r) zákona č. 231/2001 Sb.
provozovateli CZECH INFOLINE s.r.o., IČ: 25243403, se sídlem Klatovská třída 1460/83,
Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň, souhlas s přerušením vysílání programu INFORMAČNÍ
KANÁL - CZECH TIP, šířeného prostřednictvím kabelových systémů (licence
Ru/88/03/799 z 1. dubna 2003, s platností do 13. dubna 2027), do 1. září 2019, v rozsahu
dle žádosti doručené dne 1. října 2018 evidované pod č.j. RRTV/17199/2018-vra.
- Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) a f), § 59 odst. 1 – 3
zákona č. 231/2001 Sb., upozorňuje provozovatele CZECH INFOLINE s.r.o.,
IČ: 25243403, se sídlem Klatovská třída 1460/83, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň, na
porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. r) zákona č. 231/2001 Sb., neboť Radu nepožádal
o přerušení vysílání programu INFORMAČNÍ KANÁL - CZECH TIP šířeného
prostřednictvím kabelových systémů dle licence Ru/88/03/799 z 1. dubna 2003 a od
2. září 2018 nevysílá. Rada stanovila provozovateli lhůtu k nápravě 30 dnů ode dne
doručení tohoto upozornění.
- Rada se dle § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., seznámila s oznámením
provozovatele Nej.cz s.r.o., IČ 032 13 595, se sídlem Francouzská 75/4, Vinohrady,
120 00 Praha 2, o změně ostatních skutečností uvedených v přihlášce k registraci
převzatého televizního vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů, č.j.:
RRTV/3740/2015, spis. zn.: 2015/859/SMU/Nej, ze dne 20. října 2015, spočívající ve
změně programové nabídky převzatého vysílání, a to rozšíření o nové televizní programy:
1) české licencované programy: Brno TV, Městský informační kanál (MIK,PIK), FILMpro,
MIS, KTV Štětí, Televizní informační kanál Bohumín (TIK), TV MORAVA, Prima KRIMI,
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Seznam.cz TV, Televize ZAK (zkratka "TV ZAK"); 2) zahraniční licencované programy:
Outdoor Channel HD, Sky News, TV8, Tunebox, Fashionbox HD, Filmbox Arthouse,
Fightbox; v rozsahu dle podání ze dne 11. září 2018, č.j. RRTV/16463/2018-vra.
- Rada v rámci řízení o přestupku sp. zn. RRTV/2018/393/kus provedla důkaz zhlédnutím
záznamu reklamy, respektive teleshoppingu „Livington PRIME“, který byl odvysílán dne
18. prosince 2017 v čase 11:14:50 hodin na programu Nova CINEMA.
- Rada v rámci řízení o přestupku sp.zn. RRTV/2018/643/rud provedla důkaz zhlédnutím
záznamu teleshoppingového bloku „Vědmy radí“ odvysílaného dne 21. března 2018 v
čase od 23:48 hodin na programu RELAX.
- Rada v rámci řízení o přestupku sp. zn. RRTV/2018/655/kus provedla důkaz zhlédnutím
záznamu reklamy, respektive teleshoppingu Vědmy radí vysílaného dne 26. března 2018
v čase od 12.30 hodin na programu RELAX.
- Rada se seznámila s analýzou programu Prima ZOOM provozovatele FTV Prima spol.
s r.o. z časového úseku 10. 9. 2018, od 12:00 do 24:00 hodin.
- Rada se seznámila s analýzou záznamu vysílání programu Informační kanál Hlinsko
provozovatele Miloslava Akrmana ze dnů 24. – 25. srpna 2018 v časovém úseku od 00:00
do 24:00 hodin.
- Rada v rámci své kompetence dané § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném
znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele
Miloslava Akrmana, IČ 11025247, sídlem Husova 14, Hlinsko, PSČ 53901, o podání
vysvětlení, z jakého důvodu ve dnech 24. – 25. srpna 2018 v časovém úseku od 00:00
do 24:00 hodin do vysílání (vysílací smyčky) programu Informační kanál Hlinsko
nezařazoval pořad Kaleidoskop, který má být dle platného znění licenčních podmínek
programu (licence udělená rozhodnutím Rady č. j. sve/2820/09, sp. zn.
2009/237/sve/AKR, ze dne 7. dubna 2009) do vysílání smyčky zařazován každý týden.
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
Miloslava Akrmana, IČ 11025247, sídlem Husova 14, Hlinsko, PSČ 53901, o podání
vysvětlení, na základě jakých smluvních ujednání spolupracuje se společností AHP Video
(Poděbradovo nám. 47, Hlinsko), a dále, jakým způsobem uplatňuje svoji redakční
odpovědnost coby provozovatel televizního vysílání programu Informační kanál Hlinsko
(licence udělená rozhodnutím Rady č. j. sve/2820/09, sp. zn. 2009/237/sve/AKR, ze dne
7. dubna 2009), vzhledem k faktu, že dle údajů uvedených ve vysílání zajišťuje redakční
práci společnost AHP Video. Rada stanovila lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne
doručení této výzvy.
- Rada se seznámila s analýzou kontinuálního úseku vysílání infokanálů provozovatele
KATRO SERVIS, spol. s r.o. ze dnů 13. a 14. července 2018 v časovém úseku od 00:00
do 24:00 hodin.
- Rada coby ústřední správní úřad v rámci své působnosti dané § 5 písm. a) a f) zákona
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších
zákonů, v platném znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v souladu s ustanovením § 78
odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., zákona o přestupcích a řízeních o nich (dále jen zákon
č. 250/2016 Sb.), rozhodla zahájit s provozovatelem KATRO SERVIS, spol. s r.o., IČ
15043355, sídlem Plynárenská 671, 280 02, Kolín, (dále „obviněný“), řízení o přestupku
z moci úřední pro možné porušení § 32 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb., kterého
se mohl dopustit tím, že na písemnou žádost Rady nedodal záznamy infokanálů Infokanál Lánov, Info-kanál Píšť, Info-kanál Darkovice, Info-kanál Horní Počaply a TK R
Třemošnice - informační kanál města Třemošnice ze dnů 13.–14. července 2018 v
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časovém úseku od 00:00 do 24.00 hodin, tj. z období dvou dnů, v odvysílané podobě a v
náležité technické kvalitě.
- 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 KATRO SERVIS, spol. s r.o., IČ 15043355, sídlem Plynárenská 671,
280 02, Kolín, na porušení § 32 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb., ke kterému došlo
tím, že Radě na její žádost neposkytl záznamy vysílání některých infokanálů, ačkoli má
podle zákona povinnost uchovávat záznamy všech pořadů včetně dalších částí vysílání
alespoň po dobu 30 dnů ode dne jejich vysílání a na písemnou výzvu je Radě zapůjčit.
Konkrétně se jedná o vysílání ze dnů 13. – 14. července 2018 v časovém úseku od 00:00
do 24.00 hodin, tj. z období dvou dnů, následujících aktivních programů: Koberovský
zpravodaj Koberovy; Infokanál Okříšky; Infokanál Mokré Lazce; Info-kanál Semily; Infokanál Chuchelna; Info-kanál Benešov u Semil; Info-kanál Horní Branná; Info-kanál
Rokytnice nad Jizerou; Infokanál Batňovice; Maršovský zpravodaj; TRIONET
INFOKANÁL; TKR Seč - informační kanál města Seč; INFO - LANŠKROUNSKÝ KANÁL;
Infokanál v městské části Sidonie a Infokanál v městské části Vidochov. Rada stanovila
lhůtu k nápravě 15 dní ode dne doručení upozornění. Pokud provozovatel již záznamy z
uvedeného data nedisponuje, lze alternativně v rámci lhůty k nápravě poskytnout
záznamy ze 7. – 8. října 2018 časového úseku 00.00-24.00 hodin.
- Rada coby ústřední správní úřad v rámci své působnosti dané § 5 písm. a) a f) zákona
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších
zákonů, v platném znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v souladu s ustanovením § 78
odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., zákona o přestupcích a řízeních o nich (dále jen zákon
č. 250/2016 Sb.), rozhodla zahájit s provozovatelem KATRO SERVIS, spol. s r.o.,
IČ 15043355, sídlem Plynárenská 671, 280 02, Kolín, (dále „obviněný“), řízení o
přestupku z moci úřední pro možné porušení § 32 odst. 7 písm. c) zákona č. 231/2001
Sb., podle kterého má provozovatel povinnost poskytnout snadný, přímý a trvalý přístup
k informaci o tom, že orgánem dohledu nad provozováním televizního vysílání je Rada.
Informace nebyla divákovi poskytnuta v rámci vysílání programu Info-kanál Jesenný a
nebyla pro něj snadno dohledatelná ani žádným jiným způsobem.
- Rada coby ústřední správní úřad v rámci své působnosti dané § 5 písm. a) a f) zákona
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších
zákonů, v platném znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v souladu s ustanovením § 78
odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., zákona o přestupcích a řízeních o nich (dále jen zákon
č. 250/2016 Sb.), rozhodla zahájit s provozovatelem KATRO SERVIS, spol. s r.o.,
IČ 15043355, sídlem Plynárenská 671, 280 02, Kolín, (dále „obviněný“), řízení o
přestupku z moci úřední pro možné porušení licenčních podmínek ve vysílání programu
Info-kanál Háj ve Slezsku a Maršovský zpravodaj ze dnů 13. a 14. července 2018 v
časovém úseku od 00:00 do 24:00 hodin, kterého se dopustil tím, že délka textových
smyček programu Info-kanál Háj ve Slezsku a Maršovský zpravodaj neodpovídala délce
uvedené v licenci. U programu Info-kanál Háj ve Slezsku se jednalo o délku smyčky
5 minut a 19 vteřin, ačkoli licenční podmínky předpokládají délku 10–15 minut, v případě
Maršovského zpravodaje měla textová smyčka celkovou délku 1 hodinu, 24 minut
a 14 vteřin, ačkoli licenční podmínky předpokládají délku stopáže 20 minut.
- 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 na základě ustanovení § 137 odst. 1 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá provozovatele KATRO SERVIS, spol. s r.o.,
IČ 15043355, sídlem Plynárenská 671, 280 02, Kolín, o podání vysvětlení, jakým
způsobem koresponduje logo tvořené písmeny JTV zobrazené v záznamu programu Infokanál Jesenný s názvem vysílaného programu. Rada stanovila lhůtu k podání vysvětlení
30 dní ode dne doručení této výzvy.
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- 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 provozovatele vysílání KATRO SERVIS, spol. s r.o.,
IČ 15043355, sídlem Plynárenská 671, 280 02, Kolín, o podání vysvětlení, z jakého
důvodu Radě na její žádost o zapůjčení záznamů všech infokanálů provozovaných na
základě rozhodnutí č. j. Ru/80/02/1082 ze dne 19. března 2002, ve znění pozdějších
změn, ze dnů 13. – 14. července 2018 v časovém úseku od 00:00 do 24.00 hodin, tj. z
období dvou dnů, nezaslal obrazovou část zpravodajství programu Maršovský zpravodaj,
ačkoli se má ve vysílání dle licenčních podmínek objevovat třikrát denně (v 10:00, 14:00
a 18:00). Rada stanovila lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
- Rada se seznámila s analýzou záznamů vysílání programů Infokanál Domanín,
Infokanál Dubňany, Infokanál Horní Bojanovice, Infokanál Ježov, Infokanál Lužice,
Infokanál Milotice, Infokanál Moutnice, Infokanál Ostrovačice, Infokanál Ostrožská Lhota,
Infokanál Ratíškovice, Infokanál Rohatec, Infokanál Starovice, Infokanál Syrovín,
Infokanál Šitbořice, Infokanál Šitbořice 2, Infokanál Těmice, Infokanál Velké Němčice,
Infokanál Vracov a Infokanál Žeravice provozovatele NOEL, s. r. o., ze dnů 13. - 14.
července 2018 v časovém úseku od 00:00 do 24:00 hodin.
- Rada v rámci své kompetence dané § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném
znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele
NOEL, s. r. o., IČO 48908991, sídlem Na Pískách 3275/3, Hodonín, 695 01, o podání
vysvětlení, z jakého důvodu nedodal Radě obrazovou část vysílání programů Infokanál
Lužice a Infokanál Ostrovačice z 13. a 14. 7. 2018. 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
NOEL, s. r. o., IČO 48908991, sídlem Na Pískách 3275/3, Hodonín, 695 01, o podání
vysvětlení, zda program Infokanál Vracov provozuje denně obrazové vysílání, jak je to
uváděno ve sděleních obsažených v textovém vysílání Infokanálu Vracov 13. a
14. 7. 2018. Rada stanovila lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
Jestliže obrazové vysílání probíhalo, Rada zároveň žádá předložení příslušných
záznamů ve stejné lhůtě. Jestliže společnost NOEL, s. r. o., záznamy z tohoto data již
nedisponuje, Rada žádá o záznamy z 27. a 29. září 2018.
- 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
NOEL, s. r. o., IČO 48908991, sídlem Na Pískách 3275/3, Hodonín, 695 01, o podání
vysvětlení, zda předložený záznam Infokanálu Starovice (Starovice_13_14_7_2018.mp4)
pochází z období 13. a 14. července 2018, anebo je novější, a pokud ano, tak z jakého
důvodu. 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
NOEL, s. r. o., IČO 48908991, sídlem Na Pískách 3275/3, Hodonín, 695 01, o podání
vysvětlení, proč v případě programů Infokanál Ježov, Infokanál Moutnice, Infokanál
Rohatec, Infokanál Šitbořice, Infokanál Velké Němčice, Infokanál Vracov a Infokanál
Žeravice nedodržel programovou skladbu deklarovanou v licenci. Rada stanovila lhůtu k
podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
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- 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
NOEL, s. r. o., IČO 48908991, sídlem Na Pískách 3275/3, Hodonín, 695 01, o podání
vysvětlení, jakým způsobem zejména v případě infokanálů Horní Bojanovice, Infokanálu
Ježov, Infokanálu Moutnice, Infokanálu Ostrožská Lhota, Infokanálu Rohatec, Infokanálu
Starovice, Infokanálu Šitbořice, Infokanálu Těmice, Infokanálu Velké Němčice a
Infokanálu Vracov i všech svých infokanálů obecně naplňuje povinnosti plynoucí z § 32
odst. 7 zákona č. 231/2001 Sb. 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 NOEL, s. r. o., IČO 48908991, sídlem Na Pískách 3275/3, Hodonín,
695 01, na porušení § 49 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil
tím, že dne 13., resp. 14. července 2018 na programech Infokanál Domanín (Výkopové
práce Vladimír Srnec; Elektro Kvart, Bzenec; Levné uhlí Bílina, Most), Infokanál Dubňany
(Žaluzie Foltýn), Infokanál Milotice (Čištění a renovace fasád, střech a dlažeb), Infokanál
Ratíškovice (Interiéry Najrent, s. r. o.), Infokanál Rohatec (Interiéry Najrent, s. r. o.; Půjčky
Provident), Infokanál Starovice (Služby Zemos, Velké Němčice; Nabídka chlebíčků a
obložených mís), Infokanál Syrovín (Kamenictví), Infokanál Těmice (Kamenictví;
Výkopové práce Vladimír Srnec; Elektro Kvart, Bzenec; Daspra Building, s. r. o.),
Infokanál Žeravice (Kamenictví) odvysílal reklamní sdělení, která nebyla ve vysílání
rozeznatelná a nebyla jako reklama ve vysílání zřetelně zvukově, obrazově nebo
zvukově-obrazově nebo prostorovými prostředky oddělena od ostatních částí vysílání.
Rada stanovila lhůtu k nápravě 15 dnů od doručení upozornění.
- 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 NOEL, s. r. o., IČO 48908991, sídlem Na Pískách 3275/3, Hodonín,
695 01, na porušení licenčních podmínek, kterého se dopustil tím, že v případě programů
Infokanál Horní Bojanovice, Infokanál Ostrovačice, Infokanál Starovice, Infokanál
Šitbořice, Infokanál Těmice, Infokanál Velké Němčice, Infokanál Vracov a Infokanál
Žeravice nedodržel ve dnech 13. a 14. července 2018 časové rozsahy textové části
vysílání deklarované v licenci. Rada stanovila lhůtu k nápravě 60 dní od doručení
upozornění.
- Rada coby ústřední správní úřad v rámci své působnosti dané § 5 písm. a) a f) zákona
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších
zákonů, v platném znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v souladu s ustanovením § 78
odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., zákona o přestupcích a řízeních o nich (dále jen zákon
č. 250/2016 Sb.) rozhodla zahájit s provozovatelem NOEL, s. r. o., IČO 48908991, sídlem
Na Pískách 3275/3, Hodonín, 695 01 (dále „obviněný“), řízení o přestupku z moci úřední
pro možné porušení ustanovení § 31 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl
dopustit tím, že v rámci videotextové smyčky programu Infokanál Milotice ze dnů 13. a
14. července 2018 odvysílal výzvu k podpisu petice na podporu manželství stojící
výslovně proti petici na podporu manželství osob stejného pohlaví. Šlo o přímou výzvu k
zapojení se do petice, která je součástí dlouhodobé celospolečenské diskuze o právu
osob stejného pohlaví na uzavírání manželství. Prezentováno bylo jen jedno názorové
stanovisko. Obviněný se tak mohl dopustit porušení povinnosti poskytovat objektivní a
vyvážené informace nezbytné pro svobodné vytváření názorů.
- Rada postupuje ČNB k posouzení dle svých kompetencí obchodní sdělení „Provident“,
které bylo odvysíláno dne 13., resp. 14. července 2018 v textové smyčce na programu
Infokanál Rohatec.
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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 O2 TV s.r.o., IČ: 03998380, sídlem Za Brumlovkou 266/2, 14000 Praha 4,
na porušení § 32 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že
neposkytl Radě na její vyžádání záznam vysílání programu O2TV FOTBAL ze dne
12. srpna 2018 v časovém úseku 15.00–23.00 hodin. Rada stanovila lhůtu k nápravě 7
dní ode dne doručení tohoto upozornění. Pokud provozovatel již záznamem z uvedeného
data nedisponuje, lze alternativně v rámci lhůty k nápravě poskytnout záznam ze 7. října
2018 časového úseku 15.00-23.00 hodin.
- Rada se seznámila se zprávou o kontrole televizního vysílání prostřednictvím
screeningu za období červenec 2018, která pokrývá úseky vysílání programu ČT Sport
provozovatele Česká televize v těchto dnech a časech: 3. 7. 2018 v časovém úseku
13:00:00 – 00:00:00 hod,.4. 7. 2018 00:10:00 – 04:30:00; 15:55:00 – 16:45:00 hod., 5.
7. 2018 16:10:00 – 16:55:00 hod., 6. 7. 2018 15:00:00 – 01:00:00 hod., 7. 7. 2018
01:15:00 – 03:45:00; 15:00:00 – 01:00:00 hod., 9. 7. 2018 18:00:00 – 22:25:00 hod., 10.
7. 2018 15:00:00 – 01:00:00 hod., 11. 7. 2018 18:00:00 – 23:00:00 hod., 13. 7. 2018
23:55:00 – 01:50:00 hod., 14. 7. 2018 11:00:00 – 21:00:00; 23:55:00 – 01:50:00 hod. a
15. 7. 2018 08:10:00 – 10:00:00; 16:00:00 – 21:00:00; 22:55:00 – 23:25:00 hod., a
programu Eurosport 1 ve dnech 18. 7. 2018 v časovém úseku 12:00:00 – 00:00:00 hod.,
20. 7. 2018 12:00:00 – 00:00:00 hod., 23. 7. 2018 00:00:00 – 12:00:00 hod. a programu
Eurosport 2 ve dnech 19. 7. 2018 v časovém úseku 12:00:00 – 00:00:00, 21. 7. 2018
12:00:00 – 00:00:00 hod. a 23. 7. 2018 14:00:00 – 00:00:00 hod.
- 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
vedené s obviněným provozovatelem Barrandov Televizní Studio a.s., IČ 41693311,
sídlem Kříženeckého náměstí 322/5, Praha 5, PSČ 152 00 pro možné porušení
ustanovení § 47 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že
ve výkazových tabulkách poskytnutých Radě (č.j. RRTV/4790/2018-vra doručeno dne
16. 1. 2018) a rovněž v dodatečně poskytnutých tabulkách, jež tvoří přílohu podaného
vysvětlení (č.j. RRTV/9122/2018-vra doručeno dne 5. 4. 2018), nedostatečně identifikuje
výrobce děl, neboť je v těchto tabulkách společnost Media View, s. r. o. uváděna jako
výrobce, ačkoliv provozovatel tuto společnost ve svém podaném vysvětlení č.j.
RRTV/9122/2018-vra označil jednoznačně za distributora a nikoliv evropského
nezávislého producenta, neboť nebyla splněna podmínka předchozího typově
obdobného upozornění na porušení zákona dle ustanovení § 59 odst. 1 zákona
č. 231/2001 Sb.
- Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3
zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně
dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje
provozovatele Barrandov Televizní Studio a.s., IČ 41693311, sídlem Kříženeckého
náměstí 322/5, Praha 5, PSČ 152 00, na porušení ustanovení § 47 odst. 1 písm. a) a b)
zákona č. 231/2001 Sb., neboť ve výkazových tabulkách, jimiž dokládal podporu
evropské tvorby na svých programech v roce 2017, řádně neidentifikoval výrobce
evropských děl, resp. nezávislé výrobce evropských děl. Rada stanovila lhůtu k nápravě
do 31. prosince 2018, a to tak, aby ve výkazech za kalendářní rok 2018 byla řádně
naplněna povinnost provozovatele identifikovat výrobce evropských děl a nezávislé
výrobce evropských děl v intencích ust. § 47 zákona č. 231/2001 Sb.
- Rada dle ustanovení § 88 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky
a řízení o nich (dále jen „zákon č. 250/2016 Sb.“) a dle ustanovení § 140 odst. 1 zákona
č. 500/2004 Sb. (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) spojuje řízení o přestupku sp.zn.
RRTV/2018/653/rud, sp.zn. RRTV/2018/652/rud, sp.zn. RRTV/2018/654/rud, sp.zn.
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RRTV/2018/646/kus, sp.zn. RRTV/2018/645/kus, sp.zn. RRTV/2018/648/rud, sp.zn.
RRTV/2018/647/rud, sp.zn. RRTV/2018/373/rud, sp.zn. RRTV/2018/643/rud a sp.zn.
RRTV/2018/655/kus. Společné řízení bude nadále vedeno pod spis. zn.
RRTV/2018/784/rud.
- Rada se seznámila se zprávou provozovatele Město Albrechtice, IČ: 00296228, se
sídlem Nám. ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice, o opatřeních přijatých na podporu
mediální gramotnosti v roce 2017.
- Rada coby ústřední správní úřad v rámci své působnosti dané § 5 písm. a) a f) zákona
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších
zákonů a podle ustanovení § 86 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti
za přestupky a řízení o nich, vydala dne 9. října 2018 toto usnesení: Rada zastavuje řízení
o přestupku s obviněným provozovatelem Město Albrechtice, IČ: 00296228, se sídlem
Nám. ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice, vedené pro možné porušení § 32 odst. 6
zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit tím, že na písemnou výzvu Rady
neposkytl informace o opatřeních přijatých na podporu mediální gramotnosti v roce 2017,
neboť došlo k nápravě vytýkaného pochybení.
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele PROVIZI spol. s r.o. ve věci
odvysílaných sponzorských vzkazů Vysoké školy aplikované psychologie a firmy KIS plus
(časy 5:51, resp. 23:55 minuty stopáže zaslaného záznamu smyčky). - 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 § 137 odst. 2 a § 62 zákona
č. 500/2004 Sb., správního řádu (dále jen "zákon č. 500/2004 Sb.") vydala toto
rozhodnutí: Pořádková pokuta uložená provozovateli PROVIZI spol. s r.o., IČO
25416952, se sídlem Litoměřice, Škrétova 1961/2, PSČ 41201, podle ustanovení § 137
odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., ve výši 5000 Kč, rozhodnutím Rady č.j.
RRTV/16403/2018-loj, sp.zn.: RRTV/2018/605/loj se dle § 62 odst. 6 zákona č. 500/2004
Sb. Správní řád, na základě žádosti provozovatele ze dne 18. 9. 2018 promíjí.
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele PROVIZI spol. s r.o., 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
- 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 § 137 odst.
2 a § 62 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu (dále jen "zákon č. 500/2004 Sb.")
vydala toto rozhodnutí: Pořádková pokuta uložená provozovateli PROVIZI spol. s r.o.,
IČO: 25416952, se sídlem Litoměřice, Škrétova 1961/2, PSČ 41201, podle ustanovení §
137 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., ve výši 5000 Kč, rozhodnutím Rady č.j.
RRTV/16404/2018-loj, sp.zn.: RRTV/2018/604/loj se dle § 62 odst. 6 zákona č. 500/2004
Sb. Správní řád, na základě žádosti provozovatele ze dne 18. 9. 2018 promíjí.
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele Jana Voldřicha, z jakého
důvodu záznam vysílání programu JVP TV ze dnů 22. a 23. dubna 2018 v časovém úseku
00:00 – 24:00 hodin, zapůjčený Radě dopisem č. j. RRTV/11042/2018-vra, obsahoval
pouze obrazové vysílání, ačkoli dle podmínek licence programu (licence udělená
rozhodnutím Rady č. j. zem/1980/09, sp. zn. 2009/157/zem/VOL ze dne 10. března 2009,
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ve znění pozdějších změn) je nedílnou součástí programové skladby také videotextová
smyčka.
- Rada se seznámila s reakcí provozovatele Jana Voldřicha na vydané upozornění č.j. :
RRTV/14836/2018-loj na porušení § 32 odst. 7 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého
se dopustil tím, že ve dnech 22. a 23. dubna 2018 neposkytl divákům JVP TV snadný,
přímý a trvalý přístup k informaci o identifikačním číslu provozovatele.
- Rada se seznámila s následujícími podáními k obsahu televizních programů
doručenými od 10. září do 24. září 2018: Televizní reklama GS Condro Diamant
(2 podání); Česká televize / ČT:D – Saxána a Lexikon kouzel, 8. 9. 2018 od 9:23 hod; TV
Nova s.r.o. / NOVA – Tvoje tvář má známý hlas V, 8. 9. 2018 od 20:14 hod a 15. 9. 2018
od 8:30 hod (2 podání); Česká televize / ČT:D – Zprávičky – Školáci v Palestině, 8. 9.
2018 od 18:43 hod (9 podání); TV Nova s.r.o. / NOVA – Televizní noviny – Česko je
jednou z nejdražších zemí v Evropě, 7. 9. 2018 od 19:49 hod; Barrandov Televizní Studio
a.s. / Televize Barrandov – Týden podle Jaromíra Soukupa, 20. 8. 2018 od 22:49 hod;
Kauzy Jaromíra Soukupa, 29. 8. 2018 od 21:27 hod a 5. 9. 2018 od 21:25 hod; FTV
Prima, spol. s r.o. / Prima – Velké zprávy – Udavači mají své stránky na internetu, 8. 9.
2018 od 19:13 hod; Seznam.cz TV, s.r.o. / Seznam.cz TV – Duel, 11. 9. 2018 od 13:00
hod; Česká televize / ČT1 – Reportéři ČT – Politická hra o pověst, 10. 9. 2018 od 21:38
hod; Česká televize / ČT24 – Události, komentáře – Spory kolem zvyšování platů
zdravotníků, 14. 9. 2018 od 22:01 hod; Česká televize / ČT1 – obchodní sdělení před
pořadem Polopatě, 16. 9. 2018 od 8:50 hod; Česká televize / ČT24 – Volby 2018 –
Ostrava, 13. 9. 2018 od 20:00 hod; Česká televize / ČT1 – Máte slovo s M. Jílkovou, 13.
9. 2018 od 21:31 hod; Česká televize / ČT24 – Události, komentáře, 18. 9. 2018 od 22:00
hod; Zprávy v 16, 19. 9. 2018 od 16:00 hod; Česká televize / ČT24 – Volby 2018 – Brno,
20. 9. 2018 od 20:00 hod; Česká televize / ČT24 – Zprávy v 10, 21. 9. 2018 od 10:00 hod;
Česká televize / ČT24 – Newsroom ČT24, blok příspěvků věnovaných nominaci Petra
Štěpánka na post radního RRTV, 23. 9. 2018 od 22:02 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
společnost Green-Swan Pharmaceuticals CR a.s., IČ: 06680437, se sídlem Pod
višňovkou 1662/27, Praha 4, PSČ 140 00, o podání vysvětlení, z jakého důvodu
propagovaly reklamní spoty na GS Condro Diamant, odvysílané 1. 9. 2018 ve 22:32:18
hod na programu Prima a 2. 9. 2018 v 11:58:58 hod na programu Nova Cinema, akci
garance vrácení peněz v případě nespokojenosti zákazníků, když akce dle oficiálních
pravidel na webu www.condro.cz platila pouze pro výrobky zakoupené do 31. 8. 2018.
Rada stanovila lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
- Rada coby ústřední správní úřad v rámci své působnosti dané § 5 písm. a) a f) zákona
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších
zákonů, v platném znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v souladu s ustanovením § 78
odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., zákona o přestupcích a řízení o nich (dále jen zákon
č. 250/2016 Sb.), rozhodla zahájit s provozovatelem Česká televize, IČ: 00027383,
sídlem: Kavčí hory, Praha 4, PSČ 140 70, řízení o přestupku z moci úřední pro možné
porušení ustanovení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., jehož se mohl dopustit
odvysíláním pořadu Zprávičky dne 8. září 2018 od 18:40 hodin na programu ČT:D.
Součástí pořadu byla reportáž s názvem Školáci v Palestině, v rámci níž se provozovatel
mohl dopustit porušení zásad objektivity a vyváženosti, neboť reportáž mírou
zjednodušení, jednostranností a uvedením značně zavádějících informací poskytla
dětskému divákovi neúplný a zkreslený obraz událostí v Pásmu Gazy.
- 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 TV Nova
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s.r.o., IČ 45800456, sídlem Kříženeckého nám. 1078/5, Praha 5, PSČ 15200, o podání
vysvětlení k obsahu pořadu Televizní noviny, resp. reportáže Česko je jednou z
nejdražších zemí v Evropě, odvysílaného dne 7. září 2018 od 19.30 hodin na programu
NOVA, z jakých dat čerpala redaktorka Klára Pospíšilová, když ve vysílání uvedla
následující ceny bytů za metr čtvereční v novostavbách: až 100 000 Kč v České republice,
23 000 Kč v Maďarsku, 32 210 Kč v Polsku a 33 186 Kč na Slovensku. Rada stanovila
lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
- 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
Barrandov Televizní Studio a.s., IČ: 41693311, sídlem: Kříženeckého náměstí 322/5,
Praha 5, PSČ 152 00, o podání vysvětlení k obsahu pořadu Kauzy Jaromíra Soukupa,
který byl odvysílán dne 5. září 2018 od 21:25 hodin na programu Televize Barrandov,
jakého charakteru byla prezentace firmy Mountfield a jejích produktů v čase 9:08 min od
začátku pořadu, resp. zda prezentace v pořadu byla zařazena za úplatu či jinou
protihodnotu. Moderátor mj. uvedl: „Všichni víme, že když chceme koupit sekačku, tak
první, co nás napadne, je Mountfield. No přeci logicky, víme, že to dělají, víme, že tam
mají dobrou nabídku, že vám to přivezou, zprovozní, odservisují a tak.“ 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
ČESKÁ TELEVIZE, IČ 00027383, sídlem Na hřebenech II 1132/4, Praha 4, PSČ 14700,
o podání vysvětlení ohledně výroku „No a Petr Štěpánek. Člověk, který ve Velké radě
seděl už na přelomu tisíciletí. Bylo to v době, kdy stát prohrál arbitráž o TV Nova a musel
za to zaplatit přes 10 miliard. Podle mnoha komentátorů za to mohla i tehdejší rada,
spoluvedená právě panem Štěpánkem.“, který pronesla moderátorka tematického bloku
věnovaného nominaci Petra Štěpánka na post radního Rady pro rozhlasové a televizní
vysílání, odvysílaného v rámci pořadu Newsroom ČT24, dne 23. září 2018 od 22:02 hodin
na programu ČT24. Konkrétně, z jakého důvodu nebyly v kontextu citovaného výroku
uvedeny zdroje prezentovaných tvrzení, ani skutečnosti, které se týkají dalšího vývoje
zmiňované kauzy (zejména závěry Vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR pro zjištění skutečností v souvislosti s arbitrážním řízením ve věci CME
vs. ČR), čímž mohli diváci získat nedostatečné a zavádějící informace o této kauze i o
roli, kterou v ní sehrával Petr Štěpánek jakožto tehdejší místopředseda a nynější kandidát
na post člena RRTV. Rada stanovila lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení
této výzvy.

AUDIOVIZUÁLNÍ MEDIÁLNÍ SLUŽBY NA VYŽÁDÁNÍ
- Rada se seznámila s analýzou služby Kuki Kino poskytované subjektem SMART Comp.
a.s.
- Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 4 odst. 1 zákona č. 132/2010 Sb., o
audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně dalších zákonů (dále jen
zákon č. 132/2010 Sb.), v platném znění, a na základě § 137 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, žádá SMART Comp. a.s., IČ 255 17 767, se sídlem Kubíčkova 1115/8, Brno,
PSČ 635 00, o podání vysvětlení, jakým způsobem naplňuje povinnost plynoucí z § 6
odst. 1 písm. c) zákona č. 132/2010 Sb., konkrétně, jakým způsobem umožňuje
uživatelům služby Kuki Kino, umístěné na internetové adrese www.kuki.cz, snadný, přímý
a trvalý přístup k informaci o tom, že orgánem dohledu nad poskytováním audiovizuálních
mediálních služeb na vyžádání je Rada. Rada stanovila lhůtu k podání vysvětlení 20 dní
ode dne doručení výzvy.
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- Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 4 odst. 1 zákona č. 132/2010 Sb., o
audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně dalších zákonů (dále jen
zákon č. 132/2010 Sb.), v platném znění, a na základě § 137 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, žádá společnost AHP video, sídlem Poděbradovo nám. 47, Hlinsko, PSČ
539 01, o podání vysvětlení, zda je poskytovatelem audiovizuální mediální služby na
vyžádání umístěné na internetové adrese www.ahp.cz, zda vůči obsahu služby uplatňuje
výkon redakční odpovědnosti, příp. z jakého důvodu Radě doposud poskytování této
služby neoznámila. Rada stanovila lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení
výzvy.
- Rada se seznámila s analýzou následujících audiovizuálních mediálních služeb na
vyžádání: ROMEA, o.p.s. / služba Romea TV, umístěná na internetové adrese
www.romeatv.cz; Best Flare s.r.o. / služba Internetová televize – audiovizuální mediální
služba na vyžádání, umístěná na internetové adrese www.bestorm.cz; KTV Galaxie, z. s.
/ služba Zveřejňování reportáží na webové stránce, umístěné na internetové adrese
www.tvdrak.cz.
- Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 4 odst. 1 zákona č. 132/2010 Sb., o
audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně dalších zákonů (dále jen
zákon č. 132/2010 Sb.), v platném znění, a na základě § 137 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, žádá poskytovatele Best Flare s.r.o., IČ 06104363, sídlem Merhautova
428/2, Brno, PSČ 613 00, o podání vysvětlení, jakým způsobem naplňuje povinnost
stanovenou § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 132/2010 Sb., tj. jakým způsobem umožňuje
příjemcům služby Internetová televize – audiovizuální mediální služba na vyžádání,
umístěné na internetové adrese www.bestorm.cz, snadný, přímý a trvalý přístup k
informaci o tom, že orgánem dohledu nad poskytováním audiovizuálních mediálních
služeb na vyžádání je Rada. Rada stanovila lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne
doručení výzvy.
- Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 4 odst. 1 zákona č. 132/2010 Sb., o
audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně dalších zákonů (dále jen
zákon č. 132/2010 Sb.), v platném znění, a na základě § 137 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, žádá poskytovatele KTV Galaxie, z. s., IČ 03262073, sídlem K Zastávce 408,
Hradec Králové, PSČ 503 41, o podání vysvětlení, zda je přístup ke službě Zveřejňování
reportáží na webové stránce, umístěné na internetové adrese www.tvdrak.cz, dočasně
nefunkční, či zda bylo poskytování služby ukončeno. Rada stanovila lhůtu k podání
vysvětlení 30 dní ode dne doručení výzvy.
- Rada se seznámila se zprávou o screeningu audiovizuálních mediálních služeb
Televize Krkonoše, MVTV – internetová televize pro Ašsko, Olomoucká internetová
televize, PPNA.cz, TV Hradec, Televize BLIK, Krajská internetová televize pro
Karlovarský kraj, TV INTERNET a Internetová videokuchařka za období červen 2018.
- Služba Televize Krkonoše, poskytovatele Mgr. Martina Krále, se sídlem Ambrožova
1211, 51401 Jilemnice, IČ 41210875, umístěná na internetové adrese www.televizekrkonose.cz nesplňuje podmínky pro zápis do Evidence poskytovatelů audiovizuálních
mediálních služeb na vyžádání ve smyslu zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních
mediálních službách na vyžádání.

V Praze dne 11. 10. 2018
Bc. Ivan Krejčí
předseda Rady pro rozhlasové
a televizní vysílání
kontakt: podatelna@rrtv.cz
274 813 830
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