Tisková zpráva ze 17. zasedání, konaného dne 20. 9. 2016

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") na svém 17. zasedání
projednala 47 bodů programu. Vyhodnotila 23 stížností diváků a posluchačů, vydala
sedm upozornění na porušení zákona.
Rada udělila licenci společnosti PALMOVKA TV REGIO s.r.o. k provozování
regionálního zemského digitálního televizního vysílání programu Televize Jéčko;
společnosti ŠLÁGR TV, spol. s r.o. licenci k provozování televizního vysílání programu
ŠLÁGR TV šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových systémů; společnosti
MTV NETWORKS s.r.o. licenci k provozování televizního vysílání programu
Paramount Comedy šířeného prostřednictvím družice.
Zaevidovala jednoho nového poskytovatele audiovizuálních mediálních služeb na
vyžádání (celkem tak k dnešnímu dni eviduje 140 zapsaných poskytovatelů těchto
služeb).
Na 17. zasedání proběhlo veřejné slyšení v licenčním řízení o udělení licence k
provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů, a to
prostřednictvím souborů technických parametrů Pelhřimov 99,6 MHz / 100 W a
Hodonín Doly 105,6 MHz / 100 W.
Podrobnější informace naleznete v přepisech usnesení Rady:

ROZHLASOVÉ VYSÍLÁNÍ
- Rada na veřejném slyšení v řízení o udělení licence k provozování rozhlasového
vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů se soubory technických parametrů Pelhřimov
99,6 MHz / 100 W a Hodonín Doly 105,6 MHz / 100 W projednala se žadatelem otázky
týkající se jeho programové skladby.
- Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21 odst.
3 zákona č. 231/2001 Sb. přijala ve věci žádosti provozovatele JOE Media s.r.o., IČ:
26152002, se sídlem Praha 412, Branišovská 187/16, PSČ 143 00 o změně skutečností
uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu HEY Radio
(licence sp.zn.: 2013/687/zab/JOE), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru
technických parametrů spočívající ve změně stanoviště kmitočtu Jablonec nad Nisou 97,5
MHz / 100 W, toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli JOE Media s.r.o. IČ: 26152002,
se sídlem Praha 412, Branišovská 187/16, PSČ 143 00 souhlas ke změně skutečností
uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím
vysílačů programu HEY Radio (licence sp.zn.: 2013/687/zab/JOE), a to o změně
územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve změně
stanoviště kmitočtu Jablonec nad Nisou 97,5 MHz / 100 W, na stanoviště Jablonec nad
Nisou 3 97,5 MHz / 100 W souřadnice WGS 84: 15 11 00 / 50 42 38.
- Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21 odst.
3 zákona č. 231/2001 Sb. a s § 51, odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, přijala
ve věci žádosti provozovatele MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 26765586, se sídlem
Koperníkova 794/6, 12000 Praha, o změnu skutečností uvedených v žádosti o licenci k
provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Rádio Blaník Jižní
Morava (licence č.j.: Ru/348/00), spočívající ve změně souboru technických parametrů
licence a územního rozsahu vysílání, a to přidělením kmitočtu Hodonín 104,2 MHz, alt.
94,0 MHz, alt. 97,3 MHz / 100 W, alt. 50 W, toto rozhodnutí: Rada neuděluje provozovateli
MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 26765586, se sídlem Koperníkova 794/6, 12000 Praha
souhlas ke změně skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového
vysílání prostřednictvím vysílačů programu Rádio Blaník Jižní Morava (licence č.j.:
Ru/348/00), spočívající ve změně souboru technických parametrů licence a územního
rozsahu vysílání, a to přidělením kmitočtu Hodonín 104,2 MHz, alt. 94,0 MHz, alt. 97,3
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MHz / 100 W, alt. 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.
3 zákona č. 231/2001 Sb. a s § 51, odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, přijala
ve věci žádosti provozovatele MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 26765586, se sídlem
Koperníkova 794/6, 12000 Praha, o změnu skutečností uvedených v žádosti o licenci k
provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Rádio Blaník Jižní
Morava (licence č.j.: Ru/348/00), spočívající ve změně souboru technických parametrů
licence a územního rozsahu vysílání, a to přidělením kmitočtu Veselí nad Moravou 94,0
MHz, alt. 94,4 MHz, alt. 90,0 MHz / 100 W, alt. 50 W, toto rozhodnutí: Rada neuděluje
provozovateli MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 26765586, se sídlem Koperníkova 794/6, 12000
Praha souhlas ke změně skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování
rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Rádio Blaník Jižní Morava
(licence č.j.: Ru/348/00), spočívající ve změně souboru technických parametrů licence a
územního rozsahu vysílání, a to přidělením kmitočtu Veselí nad Moravou 94,0 MHz, alt.
94,4 MHz, alt. 90,0 MHz / 100 W, alt. 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.
3 zákona č. 231/2001 Sb. a s § 51, odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, přijala
ve věci žádosti provozovatele MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 26765586, se sídlem
Koperníkova 794/6, 12000 Praha, o změnu skutečností uvedených v žádosti o licenci k
provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Rádio Blaník Jižní
Morava (licence č.j.: Ru/348/00), spočívající ve změně souboru technických parametrů
licence a územního rozsahu vysílání, a to přidělením kmitočtu Břeclav město 97,4 MHz /
100 W, toto rozhodnutí: Rada vyhodnotila změnu územního rozsahu vysílání, ke kterému
by došlo přidělením souboru technických parametrů Břeclav město 97,4 MHz / 100 W
jako změnu, se kterou podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb.
nelze vyslovit souhlas, jelikož by taková změna souboru technických parametrů de facto
představovala novou licenci. Rada zamítla žádost provozovatele MEDIA BOHEMIA a.s.,
IČ: 26765586, se sídlem Koperníkova 794/6, 12000 Praha, o změnu skutečností
uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím
vysílačů programu Rádio Blaník Jižní Morava (licence č.j.: Ru/348/00), spočívající ve
změně souboru technických parametrů licence a územního rozsahu vysílání, a to v
přidělení kmitočtu Břeclav město 97,4 MHz / 100 W.
- Rada udělila společnosti MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 26765586, se sídlem Koperníkova
794/6, PSČ 120 00 Praha, transformační licenci k provozování rozhlasového vysílání
prostřednictvím vysílačů podle článku II zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon
č. 231/2001 Sb., pro program Hitrádio FM (licence č. j. Ru/121/02/1730 ze dne 28.5.2002)
se soubory technických parametrů Litoměřice 99,5 MHz / 0,5 kW; Mělník 91,7 MHz / 0,2
kW; Most 99,6 MHz / 0,2 kW a Ústí nad Labem 102,8 MHz / 1 kW na dobu do 10. října
2025.
- Rada udělila společnosti AZ Rádio, s.r.o. se sídlem Koperníkova 794/6, 120 00 Praha
2, IČO: 25325418, transformační licenci k provozování rozhlasového vysílání
prostřednictvím vysílačů podle článku II zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon
č. 231/2001 Sb., pro program Hitrádio City (licence Ru/116/04) se souborem technických
parametrů Brno Hády 99,0 MHz / 100 W na dobu do 10. října 2025.
- Rada udělila provozovateli JS mediální služby s.r.o., IČ 24798541, se sídlem Otakarova
240/15, PSČ 140 00 Praha, podle § 32 odst. 1 písm. r) zákona č. 231/2001 Sb., souhlas
s přerušením vysílání programu TiP Rádio (licence 2013/12/bar/See ze dne 9.4.2013) z
organizačních důvodů, a to na dobu 6 měsíců ode dne doručení tohoto rozhodnutí.
- Rada vyhlásila licenční řízení k provozování rozhlasového vysílání šířeného
prostřednictvím vysílačů se soubory technických parametrů Domažlice Vavřinec 106,5
MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 12 54 39 / 49 25 06, Havlíčkův Brod 91,4 MHz/ 250
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W, souřadnice WGS 84: 15 34 06 / 49 38 04 a Vsetín 93,5 MHz / 100 W, souřadnice WGS
84: 17 59 34 / 49 19 44 se lhůtou pro doručení žádostí do 7. listopadu 2016.
- Rada se seznámila s analýzou programu Hitrádio FM Plus provozovatele MEDIA
BOHEMIA, a.s. ze čtvrtka 25. 8. 2016 od 00:00 – 24:00 hodin a shledala, že vysílání bylo
v souladu se zákonem o rozhlasovém a televizním vysílání a v souladu s platnými
licenčními podmínkami.
- Rada se seznámila s podnětem týkajícím se dramaturgie Českého rozhlasu Dvojky (1)
a stížností na frekvenci, na níž v Tachově vysílá program COUNTRY RADIO (2).
- Rada se seznámila s analýzami obchodních sdělení odvysílaných provozovateli 4S
PRODUCTION, a.s. (program EXPRES FM; 89,6 MHz Zlín) dne 5. září 2016, AZ Media
a.s. (program ROCK MAX; 89,6 MHz Zlín) dne 5. září 2016, Gama media s.r.o. (program
Gama Rádio; 90,2 MHz Ústí nad Labem-Stříbrníky) dne 5. září 2016, HAMCO, s.r.o.
(program RADIO HANÁ; 92,3 MHz Olomouc) dne 5. září 2016 a JOE Media s.r.o.
(program HEY Radio; 89,3 MHz Benešov-Lbosín) dne 5. září 2016.
- Rada se seznámila se sdělením veřejné ochránkyně práv o ukončení šetření ve věci
uspořádané soutěže Fajn lyžák, která byla prezentována ve vysílání programu Fajn radio
(97,20 MHz Praha.
- Rada se seznámila s informací Českého telekomunikačního úřadu o vydání
krátkodobého oprávnění k využívání rádiového kmitočtu rozhlasové služby na provoz
VKV vysílače OSTRAVA MISTECKA 87,9 MHz.

TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ
- Rada udělila společnosti PALMOVKA TV REGIO s.r.o., IČ 049 59 043, se sídlem V.
Talicha 1807/14, České Budějovice 2, 370 05 České Budějovice, podle § 25 zákona č.
231/2001 Sb., licenci k provozování regionálního zemského digitálního televizního
vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů na 12 let; označení (název) programu: Televize
Jéčko; základní programová specifikace: Regionální televizní vysílání informačního
charakteru - publicistika, zpravodajství, magazíny; časový rozsah vysílání: 24 hodin
denně; územní rozsah vysílání: Jihočeský kraj v souladu se stanoviskem Českého
telekomunikačního úřadu č.j. ČTÚ-77 306/2016-613 ze dne 11. srpna 2016, dle
přiloženého diagramu využití rádiových kmitočtů; hlavní jazyk vysílání: čeština; v rozsahu
dle žádosti doručené dne 2. srpna 2016, č.j. RRTV/5830/2016-P, ve znění upřesnění a
doplnění doručeného dne 25. srpna 2016, č.j. RRTV/6331/2016-P.
- Rada udělila společnosti ŠLÁGR TV, spol. s r.o., IČ 26102293, se sídlem Dubné 158,
PSČ 373 84, podle § 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci k provozování televizního vysílání
šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových systémů na 12 let; označení (název)
programu: ŠLÁGR TV; základní programová specifikace: ŠLÁGR TV je originální,
teleshoppingový program s akcentem na hudbu a zábavné žánry; časový rozsah vysílání:
24 hodin denně; hlavní jazyk vysílání: český; výčet států, na jejichž území má být vysílání
zcela nebo převážně směřováno: Česká republika a Slovenská republika; identifikace
přenosového systému: dálkový přístup - internet; informace o přístupu k vysílání:
www.slagrtv.stream, www.slagrtv.cz, www.slagr.tv; v rozsahu dle žádosti doručené dne
22. července 2016, č.j. RRTV/5598/2016-P, ve znění upřesnění a doplnění doručeného
dne 22. srpna 2016, č.j. RRTV/6232/2016-P.
- Rada informuje dle § 18 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., o udělení licence společnosti
ŠLÁGR TV, spol. s r.o., IČ 26102293, se sídlem Dubné 158, PSČ 373 84, k televiznímu
vysílání programu ŠLÁGR TV se základní programovou specifikací: ŠLÁGR TV je
originální, teleshoppingový program s akcentem na hudbu a zábavné žánry, šířeného
prostřednictvím zvláštních přenosových systémů, regulační orgán členského státu
Evropské unie, na jehož území je televizní vysílání zcela nebo převážně směřováno, tj.:
Slovenskou republiku.
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- Rada udělila společnosti MTV NETWORKS s.r.o., IČ: 289 70 438, se sídlem Praha 4,
Na strži 65/1702, PSČ 140 62, dle § 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci k provozování
televizního vysílání šířeného prostřednictvím družice na 12 let; název (označení)
programu: Paramount Comedy; základní programová specifikace: Všeobecně zábavní
program zaměřený na americkou produkci; výčet států, na jejichž území má být vysílání
zcela nebo převážně směřováno: Ukrajina, Bělorusko, Moldavsko, Gruzie, Arménie,
Ázerbájdžán, Kazachstán, Uzbekistán, Kyrgyzstán, Estonsko, Lotyšsko, Litva,
Tádžikistán; hlavní jazyk vysílání: ruština; časový rozsah vysílání: 24 hodin denně; dle
žádosti, ze dne 24. srpna 2016, č.j.: RRTV/6327/2016-P a č.j.: RRTV/6328/2016-P.
- Rada informuje regulační orgán členských států Evropské unie, tj. Estonska, Litvy a
Lotyšska, na jejíž území bude televizní vysílání zcela nebo převážně směřováno o
udělení licence společnosti MTV NETWORKS s.r.o., IČ: 289 70 438, se sídlem Praha 4,
Na strži 65/1702, PSČ 140 62, k televiznímu vysílání programu Paramount Comedy,
šířeného prostřednictvím družice se základní programovou specifikací: Všeobecně
zábavní program zaměřený na americkou produkci.
- Rada zastavuje podle § 66 odst. 1 písm. g) zákona č. 500/2004 Sb., řízení o žádosti
provozovatele Kabelová televize Lelekovice s.r.o., IČ 292 99 071, se sídlem Brno,
Šaldova 560/7, PSČ 615 00, ve věci souhlasu podle § 32 odst. 1 písm. r) zákona č.
231/2001 Sb., s přerušením vysílání programu Studio LTV, šířeného prostřednictvím
kabelových systémů (licence č.j. zem/4532/2012, spis. zn.: 2012/793/zem/Kab, ze dne
18. prosince 2012), v rozsahu dle žádosti doručené dne 18. srpna 2016, pod č.j.
RRTV/6216/2016-P, neboť žádost se stala zjevně bezpředmětnou.
- Rada vzala na vědomí, že provozovateli Kabelová televize Lelekovice s.r.o., IČ 292 99
071, se sídlem Brno, Šaldova 560/7, PSČ 615 00, zanikla dne 1. července 2016 podle §
24 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb., licence k provozování televizního vysílání programu
Studio LTV šířeného prostřednictvím kabelových systémů na základě licence č.j.
zem/4532/2012, spis. zn.: 2012/793/zem/Kab, ze dne 18. prosince 2012, na základě
žádosti ze dne 8. září 2016, doručené dne 12. září 2016, č.j. RRTV/6762/2016. O této
skutečnosti vydává Rada osvědčení dle § 154 a násl. zákona č. 500/2004 Sb.
- Rada zastavuje podle § 66 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., řízení vedené s
provozovatelem Kabelová televize Lelekovice s.r.o., IČ 292 99 071, se sídlem Brno,
Šaldova 560/7, PSČ 615 00, o odejmutí licence č.j. zem/4532/2012, spis. zn.:
2012/793/zem/Kab, ze dne 18. prosince 2012, k provozování televizního vysílání
programu Studio LTV šířeného prostřednictvím kabelových systémů podle § 63 odst. 2
písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., neboť zanikla věc nebo právo, jehož se řízení týká.
- Rada na základě ustanovení § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu,
žádá provozovatele M.T.Z., s.r.o., IČ: 29051274 se sídlem: Praha 3, Koněvova 929/19,
PSČ: 130 00, o podání vysvětlení ve věci zjištění důvodů a data, od kdy provozovatel
přerušil televizní vysílání programu SADR AL IRAQ šířeného prostřednictvím družice
(rozhodnutí o udělení licence sp. zn. 2015/442/SMU/M.T, č.j. RRTV/2621/2015-SMU ze
dne 21. července 2015). Rada stanovila provozovateli lhůtu k podání vysvětlení do 15
dnů ode dne doručení této žádosti.
- Rada dle ustanovení § 59 odst. 1 – 3 zákona č. 231/2001 Sb., upozorňuje provozovatele
DIGI CZ s.r.o., IČ: 04668529 , se sídlem: Na Florenci 2116/15; Nové Město, 110 00 Praha
1, na porušení ustanovení § 29 odst. 1 písm. a) zákona č 231/2001 Sb., kterého se
dopustil tím, že provedl změnu skutečností uváděných v přihlášce k registraci sp. zn.
2016/548/SMU/DIG ze dne 19. července 2016 a sp. zn. 2016/618/SMU/DIG ze dne 19.
července 2016, a to že navýšil výši vkladu společníka LAMA ENERGY GROUP s.r.o., IČ:
640 86 259 z 200 000,- Kč na 10 000 000,- Kč bez předchozího oznámení Radě. Rada
stanovila provozovateli lhůtu k nápravě 30 dnů ode dne doručení tohoto upozornění.
- Rada se dle ustanovení § 29 odst. 3 zák. č. 231/2001 Sb. seznámila s oznámením a
výpisem z obchodního rejstříku provozovatele DIGI CZ s.r.o., IČ: 04668529 (dříve
DIGI2GO.CZ s.r.o.) doručeným Radě dne 6. září 2016 pod č.j. RRTV/6644/2016-P,
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spočívajícím v provedení fúze tak, že došlo k rozdělení společnosti DIGI Czech Republic,
s.r.o., IČ: 29268516 se sídlem: Gudrichova 763, 747 41 Hradec nad Moravicí odštěpením,
přičemž společnost DIGI Czech Republic s.r.o. nezanikla a vyčleněná část jejího jmění
přešla na společnost DIGI2GO.CZ s.r.o. a k fúzi sloučením společnosti LAMA MOBILE
a.s, se sídlem Gudrichova 763, 747 41 Hradec nad Moravicí, IČ: 28261984, jako
zanikající společnosti, a společnosti DIGI2GO.CZ s.r.o ., IČ: 04668529 jako nástupnické
společnosti a ve změně názvu obchodní firmy společnosti z DIGI2GO.CZ s.r.o. na DIGI
CZ s.r.o.
- Rada se seznámila s analýzou kontinuálního úseku vysílání programu Nova Cinema
provozovatele CET 21 spol. s r.o. z časového úseku od 1. září 2016, 16.00 hod, do 2.
září 2016, 04.00 hod.
- Rada se seznámila s analýzou kontinuálního úseku vysílání programu Prima COOL
provozovatele FTV Prima, spol. s r.o. z časového úseku od 29. srpna 2016, 16.00 hod.,
do 30. srpna 2016, 4.00 hod.
- Rada se seznámila s analýzou záznamu programu SPORT3 provozovatele AMC
Networks Central Europe s.r.o. ze dnů 1. července 2016 v čase 9:00 – 16:00 hodin; 2.
července 2016 v čase 10:00 – 16:00 hodin; 3. července 2016 v čase 13:00 – 16:30 hodin.
- Rada se seznámila se zprávou o kontrole televizního vysílání prostřednictvím
screeningu za období červen 2016, která pokrývala úseky následujících programů v
těchto dnech a v těchto časech: Česká televize/ ČT sport – 21. června 2016 12:00:00–
00:00:00 hod.; 22. června 2016 12:00:00–00:00:00 hod.; 23. června 2016 12:00:00–
00:00:00 hod.; 25. června 2016 12:00:00–00:00:00 hod.; 26. června 2016 12:00:00–
00:00:00 hod.; 27. června 2016 16:00:00–00:00:00 hod.; 30. června 2016 18:00:00–
00:00:00 hod.; CET 21 spol. s r.o. / NOVA – 21. června 2016 12:00:00–00:00:00 hod.;
22. června 2016 18:00:00–00:00:00 hod.; 23. června 2016 12:00:00–00:00:00 hod.; 24.
června 2016 18:00:00–00:00:00 hod.; 27. června 2016 18:00:00–00:00:00 hod.; 28.
června 2016 12:00:00–00:00:00 hod.; 30. června 2016 18:00:00–00:00:00 hod.; CET 21
spol. s r.o. / TELKA – 21. června 2016 18:00:00–00:00:00 hod.; 22. června 2016
18:00:00–00:00:00 hod.; 23. června 2016 18:00:00–00:00:00 hod.; 24. června 2016
18:00:00–00:00:00 hod.; 26. června 2016 18:00:00–00:00:00 hod.; 27. června 2016
12:00:00–00:00:00 hod.; 29. června 2016 12:00:00–00:00:00 hod.; FILM EUROPE, s.r.o.
/ Doku CS – 21. června 2016 11:00:00–22:00:00 hod.; 22. června 2016 14:00:00–
23:00:00 hod.; 24. června 2016 13:00:00–00:00:00 hod.; 28. června 2016 12:00:00–
21:00:00 hod.; FILM EUROPE, s.r.o. / Kino CS – 23. června 2016 11:00:00–00:00:00
hod.; 30. června 2016 14:00:00–23:00:00 hod.
- 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 vysílání CET 21 spol. s.r.o., IČ 45800456, sídlem Praha 5,
Kříženeckého nám. 1078/5, PSČ 152 00, na porušení § 53a odst. 2 písm. c) zákona č.
231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 23. června 2016 od 15.35 hodin na
programu NOVA odvysílal pořad Ordinace v růžové zahradě 2 (550), který v čase od
00.35.20 hod. od začátku pořadu obsahoval nepatřičné zdůraznění umístěného produktu
Dr. Max, a to explicitním vysvětlením podstaty získání či uplatnění slev v lékárnách Dr.
Max (rozhovor vrchní sestry s lékárníkem – Sestra: „Jo, počkejte, dyť já mám, já mám ten
kupón.“ Lékárník: „Výborně, ten vám odečtu z ceny.“ Sestra: „Tak jo, to je senzační. A
ještě budou nějaký takový akce?“ Lékárník: „Co bysme pro vás neudělali, paní vrchní.
Když mi dáte mejl, tak vám ty kupóny budeme posílat.“) ve spojení s vizuální složkou
(dominantní reklamní světelné tabule Dr. Max na stánku umístěném zcela nestandardně
na chodbě nemocnice, v němž lékárník prodává lékárenské produkty, projasnění obrazu
do líbivých barev charakteristických pro reklamní spot oproti okolním scénám). Umístěný
produkt byl tak verbálními a obrazovými prostředky nepatřičně zmiňován nad rámec děje
a byl do předmětného pořadu zařazen s cílem explicitně na produkt upozornit, k čemuž
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bylo užito prostředků připomínajících reklamní nabídku. Rada stanovila lhůtu k nápravě
7 dní ode dne doručení 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 vysílání CET 21 spol. s.r.o., IČ 45800456, sídlem Praha 5,
Kříženeckého nám. 1078/5, PSČ 152 00, na porušení § 53a odst. 2 písm. c) zákona č.
231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 30. 6. 2016 od 12.40 hod. odvysílal na
programu NOVA pořad Tescoma s chutí, který obsahoval nepatřičné zdůraznění produktu
nálevky na vrstvené koktejly subjektu Tescoma, a to formou detailního popisu použití
produktu, jeho kvalit a předností, dále přímým označením produktu (pod názvem nálevka
na vrstvené koktejly obdobný produkt od jiného výrobce na tuzemském trhu není
nabízen), přičemž produkt si divák snadno spojí se subjektem Tescoma díky názvu
pořadu, který je v pořadu prezentován i ve vizuální složce a který obsahuje nápis
Tescoma se shodnou grafikou jako logo subjektu, a dále je na název subjektu v souvislosti
s názvem pořadu divák upozorněn slovně při odkazu na webové stránky. Umístěný
produkt byl tak verbálními a obrazovými prostředky nepatřičně zmiňován nad rámec
obsahu pořadu a byl do předmětného pořadu zařazen s cílem produkt propagovat, k
čemuž bylo užito prostředků připomínajících reklamní nabídku. Rada stanovila lhůtu k
nápravě 7 dní ode dne doručení upozornění.
- Rada se seznámila s výsledky analýzy obchodních sdělení za měsíc květen 2016.
- 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 LPN s.r.o.,
IČ: 29128641, sídlem Plzeňská 1270/97, Košíře, 150 00 Praha 5, o podání vysvětlení k
obchodnímu sdělení/reklamnímu spotu „LPN vozíky“, které bylo premiérově odvysíláno
dne 17. května 2016 v čase 10:26:57 hodin na programu ŠLÁGR TV. Rada žádá o
vysvětlení, zda se obsažená tvrzení „Na chodníku je skútr považovaný za vozík pro
hendikepované, na silnici za jízdní kolo“ a „k jejich řízení přitom nepotřebujete žádné
řidičské oprávnění“ (doplněno obrazovou informací v podobě „NEPOTŘEBUJETE
ŘIDIČÁK!!!“) vztahují na všech "více než čtyřicet" nabízených různých typů skútrů,
respektive co je podkladem pro tato tvrzení. Rada stanovila lhůtu k podání vysvětlení 30
dní ode dne doručení této žádosti.
- Rada postupuje Ministerstvu financí ČR k posouzení z hlediska dodržení zákonných
povinností sázení dostupné skrze internetové stránky www.livesport.cz, které byly
propagovány v rámci reklamního spotu, reprízově odvysílaného dne 9. května 2016 v
čase 20:22:17 hodin na programu ČT sport.
- Rada postupuje ČNB k posouzení dle svých kompetencí obchodní sdělení „Acema“
zadavatele ACEMA Credit Czech, a.s., které bylo premiérově odvysíláno dne 1. června
2016 v čase 5:34:16 hodin na programu Televize Barrandov.
- Rada coby ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm.
a) a f) a § 59 odst. 1 - 3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního
vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění,
upozorňuje provozovatele televizního vysílání Hudební televize, s.r.o., IČ 28938071,
sídlem Praha 5 - Košíře, Pod Klamovkou 1268/3, PSČ 15000 na porušení § 50 odst. 2
zákona č. 231/2001 Sb., podle něhož čas vyhrazený reklamě a teleshoppingovým šotům
v televizním vysílání nesmí přesáhnout v průběhu jedné vysílací hodiny 12 minut, tj. 720
sekund, kterého se dopustil tím, že ve vysílání programu Retro Music Television dne 23.
května 2016 v časovém úseku 17:00-18:00 hodin odvysílal 792 sekund reklamy, a tím o
1 minutu a 12 sekund (tj. 72s) překročil přípustnou délku času, který může být v jedné
hodině vyhrazen reklamě a teleshoppingu. Rada stanovila lhůtu k nápravě 7 dnů od
doručení tohoto upozornění.

6

- Rada coby ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm.
a) a f) a § 59 odst. 1 - 3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního
vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění,
upozorňuje provozovatele televizního vysílání TP Pohoda s.r.o., IČ 26852683, sídlem
Ostrava - Poruba, Stavební 992/1, PSČ 70800 na porušení § 50 odst. 2 zákona č.
231/2001 Sb., podle něhož čas vyhrazený reklamě a teleshoppingovým šotům v
televizním vysílání nesmí přesáhnout v průběhu jedné vysílací hodiny 12 minut, tj. 720
sekund, kterého se dopustil tím, že ve vysílání programu RELAX dne 29. května 2016 v
časovém úseku 23:00-24:00 hodin odvysílal 1016 sekund reklamy, a tím o 4 minuty a 56
sekund (tj. 296s) překročil přípustnou délku času, který může být v jedné hodině vyhrazen
reklamě a teleshoppingu. Rada stanovila lhůtu k nápravě 7 dnů od doručení tohoto
upozornění.
- Rada se seznámila s následujícími podáními k obsahu televizních programů
doručenými v období od 30. srpna do 14. září 2016 (celkem 21 podání): DONEAL s.r.o. /
JOJ Cinema – E. A. Poe: Podivný experiment, 3. června 2016 od 18:20 hodin a 28. srpna
2016 od 15:10 hodin; Barrandov Televizní Studio a.s. / KINO BARRANDOV – dodržování
licenčních podmínek obecně; Barrandov Televizní Studio a.s. / BARRANDOV PLUS –
dodržování licenčních podmínek obecně; FTV Prima, spol. s.r.o. / Prima COOL –
Simpsonovi XVIII (11) - Pomsta bývá nejsladší natřikrát, 28. srpna 2016 od 19:15 hodin;
Barrandov Televizní Studio a.s. / Televize Barrandov – vysílání teleshoppingu Rychlá hra
v úseku s inzerovaným vysílání bloku Animáček, 25. srpna 2016 kolem 8:20 hodin;
LINARXUS Czech s.r.o. / Film+ – Tajemné okno, 1. srpna 2016 od 20:30 hodin;
LINARXUS Czech s.r.o. / Film+ – Věž smrti, 2. srpna 2016 od 18:30 hodin; LINARXUS
Czech s.r.o. / Film+ – Dominion, 2., 9., 16., 23. a 30. srpna 2016 od 20:30 hodin;
LINARXUS Czech s.r.o. / Film+ – Zážeh, 3. srpna 2016 od 20:30 hodin; LINARXUS
Czech s.r.o. / Film+ – Bitva o Gallipoli, 6., 13., 20., a 27. srpna 2016 od 19:30 hodin,
reprízy 7., 14., 21. a 28. srpna 2016 od 12:05 hodin; FTV Prima, spol. s.r.o. / Prima COOL
– upoutávky v přestávce filmu Hledá se Nemo, 3. září 2016 od 20:00 hodin; Různí
provozovatelé / Různé programy – chování lidí v reklamách obecně; TP Pohoda s.r.o. /
RELAX – uvádění loga programu, 4. září 2016 po 15. hodině; Petr Horák / CMS TV –
reportáž o jednání starosty Litomyšle s občany z oblasti ulice Vodní Valy bez upřesnění
času vysílání; Česká televize a další provozovatelé / Různé programy – různé náměty a
připomínky k obsahu vysílání; Reckitt Benckiser (Czech Republic), spol. s r.o. (zadavatel
reklamy) / reklama Durex – Použij kondom!, vysílání v přerušení pořadu Ulice 7. září 2016
v úseku 18:49:47-18:50:17 hodin na programu NOVA; Česká televize / ČT1 – Já, Mattoni
- Vídeňské líbánky, 9. září 2016 od 20:00 hodin; Česká televize / ČT :D – Planeta YÓ, 7.
září 2015 od 17:42 hodin; Česká televize / ČT1 a ČT24 – koncepce předvolebního
vysílání.
- Rada na základě ustanovení § 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 podle ustanovení § 66 odst. 2 a ustanovení § 76 zákona č.
500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen zákon č. 500/2004 Sb.), vydala
toto usnesení: Rada zastavuje správní řízení vedené s provozovatelem JS mediální
služby s.r.o., IČ: 24798541, se sídlem Perucká 2481/5, 120 00 Praha 2, pro možné
porušení § 32 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb. neposkytnutím informací o opatřeních
přijatých na podporu mediální gramotnosti, resp. porušení povinnosti 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, neboť v průběhu správního řízení došlo k nápravě
vytýkaného stavu a odpadl tak důvod správního řízení.
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele vysílání Česká televize, IČ
00027383, sídlem v Praze, Kavčí hory, PSČ 140 70, z jakého důvodu v reportáži Odměny
soudních exekutorů, odvysílané v rámci pořadu Studio 6 II dne 12. května 2016 od 9:00
hodin na programu ČT24, použil dříve získané vyjádření soudní exekutorky Zuzany
Sobíškové, v němž se vyjadřovala kontextuálně k odlišnému tématu, než bylo tématem
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reportáže, a z jakého důvodu jej navíc v daném případě označil nesprávným údajem o
jeho získání.
- 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 Česká televize, IČ: 00027383, sídlem Kavčí hory, Praha 4, PSČ 14070, na
porušení ustanovení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., jehož se dopustil odvysíláním
pořadu Studio 6 II dne 12. května 2016 od 9:00 hodin na programu ČT24, respektive
reportáže Odměny soudních exekutorů, neboť v jejím rámci bylo použito vyjádření
exekutorky Sobíškové, natočené o půl roku dříve jako odpověď na otázku položenou v
jiném kontextu, čímž došlo prostřednictvím manipulativní práce s fakty ke zkreslení
skutečnosti v této části reportáže. Provozovatel navíc označil vyjádření exekutorky
nesprávným datem 13.4.2016 (když ve skutečnosti bylo natočeno dne 5.12.2015) a diváci
tak mohli nabýt mylného dojmu, že se exekutorka aktuálně vyjadřovala v době, kdy již
bylo známo konkrétní paragrafové znění nové vyhlášky o snížení exekučního tarifu, nikoli
v době, kdy ještě nebylo vůbec zřejmé, zda a v jaké výši by se případně tento tarif měl
měnit. Tím se provozovatel dopustil porušení povinnosti zajistit, aby ve zpravodajských a
politicko-publicistických pořadech bylo dbáno zásad objektivity a vyváženosti. Rada
stanovila lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení tohoto upozornění.
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele AMC Networks Central
EUrope s. r. o., o jaký typ obchodního sdělení se jednalo v případě audiovizuální
sekvence odvysílané dne 29. května 2016 v čase 16:18:45 až 16:19:09 na programu
SPORT2. Daná sekvence obsahovala verbální komentář „Sponzorem přenosu Formule
1 je síť čerpacích stanic MOL“ a zároveň titulek „Tento program Vám přináší MOL Česká
republika s. r. o.“, zatímco délkou i povahou se blížila reklamnímu spotu MOL
odvysílanému například 29. května 2016 v čase 14:07, přičemž zahrnovala přímou
pobídku k využití služeb „Zastavte se“ a v jejím průběhu nebylo uvedeno označení
televizního programu (logo).
- Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3
zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně
dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje
provozovatele AMC Networks Central Europe s.r.o., IČ 27112501, se sídlem v Praze,
Pobřežní 620/3, PSČ 186 00, na porušení ustanovení § 49 odst. 1 písm. a) zákona č.
231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 29. května 2016 v čase 16:18:45 až
16:19:09 na programu SPORT2 odvysílal obchodní sdělení, prezentované jako označení
sponzora “MOL“, které obsahovalo přímou pobídku ke konzumaci služeb sponzora
(„Zastavte se“), čímž naplnilo definiční znaky reklamy. Tato reklama nebyla ve vysílání
rozeznatelná a nebyla zřetelně zvukově, obrazově nebo zvukově-obrazově nebo
prostorovými prostředky oddělena od ostatních částí vysílání. Rada stanovila lhůtu k
nápravě 7 dní ode dne doručení tohoto upozornění.
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele Československá filmová
společnost, s.r.o., IČ: 27168425, se sídlem Václavské náměstí 831/21, 11000 Praha 1,
jakým způsobem naplňuje ve vysílání programu kinoSVĚT podmínku danou ustanovením
§ 32 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., tedy povinnost provozovat vysílání vlastním
jménem, na vlastní účet a na vlastní odpovědnost a nést odpovědnost za obsah vysílání,
když pravidelně v čase od 23:00 hodin do 09:00 hodin "poskytuje vysílací čas společnosti
TipTV".
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele TP Pohoda, s. r. o., jakým
způsobem je ve vysílání programu RELAX naplňována licenční podmínka odpojování
obsahů s regionálním kontentem v průběhu dne, resp. diverzifikace programu pro
konkrétní kraje.
- Rada se seznámila s reakcí provozovatele LINARXUS Czech s.r.o. doručenou dne 7.
9. 2016 na upozornění (sp. zn.: 2016/781/LOJ/LIN č.j.: RRTV/2575/2016-LOJ) na
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porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil
odvysíláním pořadu Na život a na smrt dne 4. 6. 2016 od 20.30 hod. na programu Film+,
čímž došlo k porušení povinnosti nezařazovat v době od 6.00 hodin do 22.00 hodin
pořady a upoutávky, které by mohly ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a
mladistvých, konkrétně tím, že uvedený pořad obsahoval velké množství násilných scén,
které mají potenciál vyvolat u dětského diváka psychický otřes či snížení citlivosti při
vnímání násilí a jeho následků. Neakceptovatelný obsah představuje pořad jako celek s
obsahem velkého množství násilí, rozsáhlých a vizuálně explicitních pasáží bojových
scén s důrazem na vysoký počet mrtvých.
- Rada se seznámila s reakcí provozovatele LINARXUS Czech s.r.o. doručenou dne 7.
9. 2016 na upozornění (sp.zn.:2016/784/LOJ/LIN č.j. RRTV/2578/2016-LOJ) na porušení
ustanovení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se provozovatel dopustil
odvysíláním pořadu Tajemný muž dne 12. 6. 2016 od 20.30 hod. na programu Film+,
přičemž došlo k porušení povinnosti nezařazovat v době od 6.00 hodin do 22.00 hodin
pořady a upoutávky, které by mohly ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a
mladistvých, konkrétně tím, že uvedený pořad obsahoval četné v žánru hororu
vypracované scény zobrazující záhadu velkého množství unesených dětí a zoufalství
jejich rodičů, které v divákovi vyvolávají představy o maniakálním šílenci či nadpřirozené
bytosti unášející malé děti, které poté umírají násilnou smrtí. Tyto scény mohly způsobit
zejména dětským divákům, jejichž přítomnost u obrazovek není možné v tomto vysílacím
čase vyloučit, intenzivní pocit strachu či úzkostný stav na základě jejich ztotožnění se s
postavami-dětmi, které se ocitají v extrémním ohrožení.
- Rada se seznámila s reakcí provozovatele TV MORAVA, s.r.o., na upozornění č.j.
RRTV/2571/2016-LOJ na porušení § 49 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., podle něhož
hladina hlasitosti vysílání reklamy, teleshoppingu a označení sponzora musí být v souladu
s technickou specifikací danou vyhláškou č. 122/2013 Sb., podle jejíhož § 2 odst. 2 písm.
a) hladina hlasitosti vysílání reklamy, teleshoppingu a označení sponzora musí odpovídat
normované úrovni -23 LUFS s tolerancí +/- 1,0 LU, neboť provozovatel dne 8. července
2016 na programu TV MORAVA v časovém rozmezí 19:00 – 20:00 hodin odvysílal blok
reklamních spotů zařazený do vysílání od 19:07:45 hodin o hladině hlasitosti -20,2 LUFS
a blok reklamních spotů zařazený do vysílání od 19:36:28 hodin o hladině hlasitosti -20,2
LUFS.
- Rada coby ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm.
a) a f) a § 59 odst. 1 až 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.), přijala toto usnesení: provozovateli televizního vysílání TV MORAVA,
s.r.o., IČ: 25826841, se sídlem Olomouc, ul. 8. května 497/37, PSČ 77200, se lhůta k
nápravě stanovená v upozornění na porušení zákona, které bylo provozovateli vysílání
doručeno pod č.j. RRTV/2571/2016-LOJ, prodlužuje na 14 dní od doručení tohoto
usnesení.

AUDIOVIZUÁLNÍ MEDIÁLNÍ SLUŽBY NA VYŽÁDÁNÍ
- Rada v rámci své působnosti podle ustanovení § 4 odst. 2 písm. a) a § 5 odst. 3 zákona
č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání, a podle ustanovení
§ 158 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, vydává na základě písemného
oznámení poskytovatele STAR WORKS, s.r.o., ze dne 9. června 2016, doručeného Radě
dne 13. června 2016, toto potvrzení: STAR WORKS, s.r.o., IČ: 284 33 726, se sídlem v
Praze, Opletalova 1337/29, PSČ 110 00, byl dne 21. září 2016 zapsán do Evidence
poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání ve smyslu ustanovení § 5
zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání;
audiovizuální mediální služba na vyžádání je poskytována ode dne 1. září 2016 pod
názvem Net Channel, umístěná na internetové adrese www.netchannel.cz.
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- Rada se seznámila se zprávou o kontrole audiovizuálních mediálních služeb na
vyžádání prostřednictvím screeningu za období červenec 2016, která pokrývala
následující služby těchto poskytovatelů: Seznam.cz a.s./ MIXER.CZ; Spolek pro
občanskou informovanost/ TV Senior; Hamri Plus s.r.o./ TVkurzy.cz; Aleš Kadlec/
Webové stránky; Miroslav Smejkal/ TVMS; Pavel Kalista/FILMpro.
- 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 Hamri Plus s.r.o., IČ: 03599523, se sídlem Polní 411,
739 61 Třinec, o podání vysvětlení, jakým způsobem plní povinnosti plynoucí z § 6 odst.
1 písm. a, c) zákona č. 132/2010 Sb., konkrétně, jakým způsobem umožňuje příjemcům
služby TVkurzy.cz, umístěné na internetové adrese www.tvkurzy.cz, přístup ke svému
identifikačnímu číslu a dále 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.
- 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 Aleš Kadlec, IČ: 114 82 907, bytem v Kuřimi, Nová 1057,
PSČ 664 34, o podání vysvětlení, jakým způsobem plní povinnosti plynoucí z § 6 odst. 1
písm. a, c) zákona č. 132/2010 Sb., konkrétně, jakým způsobem umožňuje příjemcům
služby Webové stránky, umístěné na internetové adrese www.ikotva.cz, přístup ke svému
identifikačnímu číslu a dále 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.
- 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 Miroslav Smejkal, IČ 74335782, bytem Trávnická 555,
685 01 Bučovice, o podání vysvětlení, jakým způsobem plní povinnost plynoucí z § 6
odst. 1 písm. c) zákona č. 132/2010 Sb., konkrétně, jakým způsobem umožňuje
příjemcům služby TVMS, umístěné na internetové adrese www.tvms.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.
- 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 Pavel Kalista, IČ 641 81 871 bytem Radinovy 39, 339 01
Klatovy, o podání vysvětlení, jakým způsobem plní povinnost plynoucí z § 6 odst. 1 písm.
c) zákona č. 132/2010 Sb., konkrétně, jakým způsobem umožňuje příjemcům služby
FILMpro, umístěné na internetové adrese www.filmpro.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.
- Rada se seznámila s analýzou audiovizuální mediální služby na vyžádání Alza Media
poskytovatele Alza.cz a.s.
- Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 4 odst. 1 a odst. 2 písm. c) zákona
č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně některých
zákonů (dále jen zákon č. 132/2010 Sb.), v platném znění, a na základě ustanovení § 137
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá poskytovatele Alza.cz a.s., IČ 27082440, sídlo
Jateční 1530/33, Praha, PSČ 170 00, o podání vysvětlení, jakým způsobem zajišťuje, aby
pořady umístěné na audiovizuální službě na vyžádání Alza Media, jejichž obsah může
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vážně narušit fyzický, psychický či mravní vývoj dětí a mladistvých tím, že obsahují hrubé
samoúčelné násilí nebo pornografii, byly dostupné pouze tak, aby děti a mladiství neměli
běžně možnost jejich obsah vidět nebo slyšet, jak definuje § 6 odst. 3 zákona č. 132/2010
Sb., resp. jakým způsobem je zjišťováno, zda je zákazník zpoplatněné služby zletilý, či
nikoli. Rada stanovila poskytovateli lhůtu pro podání vysvětlení 30 dnů ode dne doručení
žádosti.
- Rada provádí výmaz poskytovatele Milana Brunclíka, se sídlem Turnov, Jana Palacha
988, PSČ 511 01, z Evidence poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb na
vyžádání v souvislosti s uplynutím lhůty pro výmaz od zjištění, dle něhož internetové
stránky umístěné na adrese www.bonustv.cz nenaplňují parametry audiovizuální
mediální služby na vyžádání definované zákonem č. 132/2010 Sb.
- Rada provádí výmaz poskytovatele T-Mobile Czech Republic a.s, IČ: 649 49 681, se
sídlem Praha 4, Tomíčkova 2144/1, PSČ 148 00, z Evidence poskytovatelů
audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání v souvislosti s uplynutím lhůty pro výmaz
od ukončení poskytování služby t-music umístěné na adrese www.t-music.cz.
- Rada provádí výmaz poskytovatele FTV Prima, spol. s r.o., IČ: 48115908, se sídlem
Praha 8 - Libeň, Na Žertvách 24/132, PSČ 180 00, z Evidence poskytovatelů
audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání v souvislosti s uplynutím lhůty pro výmaz
od ukončení poskytování služby Trosečníci na D1 umístěné na adrese
trosecnici.iprima.cz.
- Rada provádí výmaz poskytovatele Statutární město Most, IČ: 00266094, se sídlem
Most, Radniční 1/2, PSČ 434 01, z Evidence poskytovatelů audiovizuálních mediálních
služeb na vyžádání v souvislosti s uplynutím lhůty pro výmaz od ukončení poskytování
služby TV Most Expres umístěné na adrese tv.mesto-most.cz. Zpracovala: T. Chrástová,
8. 9. 2016
- Rada provádí výmaz poskytovatele HOLLYWOOD C.E., s.r.o., IČ: 43872646, se sídlem
Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1 (původně se sídlem Říčany, Jizerská 1881,
PSČ 25101), z Evidence poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání v
souvislosti s uplynutím lhůty pro výmaz od ukončení poskytování služby IVIO umístěné
na adrese www.ivio.cz

OSTATNÍ
- Rada se seznámila se Studií mediální gramotnosti osob mladších 15 let.
- Rada se seznámila s projektem mediálně-vzdělávací přednášky Informované diváctví bezpečné diváctví, která se uskuteční v rámci 48. Dětského filmového a televizního
festivalu Oty Hofmana v Ostrově dne 12. října 2016, a přebírá nad přednáškou záštitu.
- Rada se seznámila s návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 483/1991 Sb., o České
televizi, a zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu.
- Rada se seznámila se Stanoviskem předsedy Legislativní rady vlády k návrhu zákona,
kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za
přestupky a řízení o nich, a zákona o některých přestupcích, a dále se Stanoviskem
Legislativní rady vlády k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb.

V Praze dne 22. 9. 2016
Bc. Ivan Krejčí
předseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání
kontakt: podatelna@rrtv.cz
274 813 830
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