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Tisková zpráva z 18. zasedání, konaného dne 4. 10. 2016  

 

 

 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") na svém 18. zasedání 
projednala 47 bodů programu. Vyhodnotila 33 stížností diváků a posluchačů, vydala osm 
upozornění na porušení zákona, rozhodla o zahájení třech správních řízení. Rada uložila 
pokutu provozovateli CET 21 spol. s r.o. ve výši 450 000,- Kč za porušení ustanovení 
§  53a odst. 2 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním pořadu Ordinace v 
růžové zahradě 2 dne 6. dubna 2016 od 15:35 hodin na programu NOVA a od 21:45 
hodin na programu Telka a dne 7. dubna 2016 od 03:55 hodin na programu NOVA a od 
12:20 hodin na programu Telka, který obsahoval umístění produktu, se dopustil ve 41. 
minutě pořadu nepatřičného zdůrazňování umístěného produktu Gliss kur Million Gloss, 
a to zejména verbálními prostředky prostřednictvím informace o kvalitách výrobku (v 
průběhu dialogu zaznělo: „S keratinem, Jolanko, a to znamená, že mám po něm hřívu 
jako lev“), ale i prostředky obrazovými, jelikož v záběrech zobrazil balení produktu s cílem 
explicitně upozornit na produkt prostředky připomínajícími reklamní nabídku.  

Na 18. zasedání proběhlo veřejné slyšení v licenčním řízení o udělení licence k 
provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů, a to 
prostřednictvím souborů technických parametrů Česká Lípa vodárna 92,7 MHz / 100 W 
a Rumburk 102,6 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 Česká Lípa 
vodárna 92,7 MHz / 100 W a Rumburk 102,6 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 RADIO UNITED 
BROADCASTING s.r.o., IČ: 29131901, se sídlem Říčanská 2399/3, 10100 Praha o 
změně skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání 
programu KISS (licence sp.zn.: 2015/598/zab), a to o změně územního rozsahu vysílání 
a souboru technických parametrů spočívající ve změně stanoviště kmitočtu Chomutov 
97,1 MHz / 100 W, toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli RADIO UNITED 
BROADCASTING s.r.o., IČ: 29131901, se sídlem Říčanská 2399/3, 10100 Praha souhlas 
ke změně skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání 
prostřednictvím vysílačů programu KISS (licence sp.zn.: 2015/598/zab), a to o změně 
územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve změně 
stanoviště kmitočtu Chomutov 97,1 MHz / 100 W, na stanoviště Chomutov město 97,1 
MHz / 100 W souřadnice WGS 84: 13 24 03 / 50 27 59. 

-  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 RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o., IČ: 29131901, se 
sídlem Říčanská 2399/3, 10100 Praha, o změnu skutečností uvedených v žádosti o 
licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Country 
MORAVA SEVER (licence Ru/108/05), spočívající ve změně souboru technických 
parametrů licence a územního rozsahu vysílání, a to změně stanoviště a zvýšení výkonu 
kmitočtu Havířov 102,7 MHz / 40 W na stanoviště Třinec 102,7 MHz / 200 W toto 
rozhodnutí: Rada neuděluje provozovateli RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o., IČ: 
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29131901, se sídlem Říčanská 2399/3, 10100 Praha, souhlas ke změně skutečností 
uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím 
vysílačů programu Country MORAVA SEVER (licence Ru/108/05), spočívající ve změně 
souboru technických parametrů licence a územního rozsahu vysílání, a to změně 
stanoviště a zvýšení výkonu kmitočtu Havířov 102,7 MHz / 40 W na stanoviště Třinec 
102,7 MHz / 200 W z důvodu negativního stanoviska Českého telekomunikačního úřadu. 

-  Rada udělila společnosti RADIO UNITED BROADCASTING, s.r.o., IČ: 29131901, se 
sídlem Říčanská 2399/3, PSČ 101 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 SIGNÁL RÁDIO PRAHA (licence č.j. 
Ru/117/04) se souborem technických parametrů Praha 95,7 MHz / 1 kW na dobu do 10. 
října 2025. 

-  Rada udělila společnosti RADIO UNITED BROADCASTING, s.r.o., IČ: 29131901, se 
sídlem Říčanská 2399/3, PSČ 101 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 Country MORAVA (licence č.j. 
Ru/116/04) se soubory technických parametrů Brno 96,8 MHz / 1 kW; Prostějov 88,8 MHz 
/ 0,2 kW; Třebíč 91,8 MHz / 0,3 kW; Vyškov 94,4 MHz / 0,1 kW na dobu do 10. října 2025. 

-  Rada udělila společnosti RADIO UNITED BROADCASTING, s.r.o., IČ: 29131901, se 
sídlem Říčanská 2399/3, PSČ 101 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 Country MORAVA SEVER (licence 
č.j. Ru/120/02) se souborem technických parametrů Opava 94,9 MHz / 0,2 kW na dobu 
do 10. října 2025. 

-  Rada udělila společnosti RADIO UNITED BROADCASTING, s.r.o., IČ: 29131901, se 
sídlem Říčanská 2399/3, PSČ 101 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 Radio Spin (licence č.j. Ru/114/05) 
se souborem technických parametrů Praha 96,2 MHz / 1 kW na dobu do 10. října 2025. 

-  Rada udělila společnosti RADIO UNITED BROADCASTING, s.r.o., IČ: 29131901, se 
sídlem Říčanská 2399/3, PSČ 101 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 Country MORAVA SEVER (licence 
č.j. Ru/108/05) se soubory technických parametrů Havířov 102,7 MHz / 0,04 kW; Ostrava 
94,7 MHz / 1 kW; Slezská Ostrava 87,6 MHz / 0,05 kW; Třinec 97,4 MHz / 0,4 kW na 
dobu do 10. října 2025. 

 

TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ 

-  Rada se seznámila s oznámením a výpisem z obchodního rejstříku provozovatele DIGI 
Czech Republic, s.r.o., IČ: 29268516, se sídlem: Gudrichova 763, 747 41 Hradec nad 
Moravicí, doručeným Radě dne 22. září 2016 pod č.j. RRTV/7034/2016-P, spočívajícím 
v provedení fúze, kterou 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. 
Zápis byl do obchodního rejstříku proveden 1. září 2016. 

-  Rada dle ustanovení § 59 odst. 1 – 3 zákona č. 231/2001 Sb., upozorňuje provozovatele 
DIGI Czech Republic, s.r.o., IČ: 29268516, se sídlem: Gudrichova 763, 747 41 Hradec 
nad Moravicí, na porušení ustanovení § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., protože ve 
lhůtě 15 dnů od provedení změny neoznámil Radě změnu ostatních skutečností 
uvedených v přihlášce k registraci sp. zn. 2015/791/FIA/LUF ze dne 22. září 2015, a to 
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zřízení prokury. Rada stanovila provozovateli lhůtu k nápravě 30 dnů ode dne doručení 
tohoto upozornění.  

-  Rada se dle ustanovení § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. seznámila s oznámením 
provozovatele Kabelová televize Kadaň, a.s., IČ 467 09 584, se sídlem Kadaň, Kpt. 
Jaroše 1477, PSČ 43201, o změně skutečností uvedených v přihlášce k registraci 
převzatého rozhlasového a televizního vysílání šířeného prostřednictvím kabelových 
systémů, č.j. Rg/29/96 ze dne 18. června 1996, spočívající ve změně programové 
nabídky, a to v jejím rozšíření o český televizní program: JOJ Family, v rozsahu dle podání 
ze dne 12. září 2016, č.j. RRTV/6833/2016-P.  

-  Rada se dle ustanovení § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. seznámila s oznámením 
provozovatele KABEL OSTROV, s.r.o., IČ: 63508834, se sídlem: Mírové náměstí 733, 
363 01 Ostrov, o změně ostatních skutečností uvedených v přihlášce k registraci 
převzatého rozhlasového a televizního vysílání šířené prostřednictvím kabelových 
systémů č.j. Rg/4/96 ze dne 19. srpna 1996, spočívající ve změně programové nabídky, 
a to v jejím rozšíření o český televizní program: JOJ Family; zahraniční televizní program: 
Eurosport 2; v rozsahu dle podání ze dne 20. září 2016, č.j. RRTV/6986/2016-P.  

-  Rada v rámci správního řízení spis. zn. 2016/743/had/PRO provedla důkaz zhlédnutím 
záznamu obchodního sdělení/označení sponzora „Dolgit krém“, premiérově odvysílaného 
dne 4. března 2016 v čase 17:13:06 hodin na programu Televize Barrandov. 

-  Rada v rámci správního řízení spis. zn. 2016/742/had/Sal provedla důkaz zhlédnutím 
záznamu obchodního sdělení s motivem „GELACTIV Proteo – Enzyme Q“, premiérově 
vysílaného dne 31. března 2016 v čase 18:50:26 hodin na programu ŠLÁGR TV. 

- Rada se seznámila s analýzou vysílání programu Prima love provozovatele vysílání FTV 
Prima, spol. s r.o. v časovém úseku 28. července 2016, 16.00 hod, až 29. července 2016, 
04.00 hod. 

-  Rada se seznámila se zprávou o kontrole televizního vysílání prostřednictvím 
screeningu za období červenec 2016, která pokrývala úseky následujících programů v 
těchto dnech a v těchto časech: CET 21 spol.s r.o./ Telka – 2. července 2016 18:00:00–
23:59:00 hod., 3. července 2016 18:00:00–23:59:00 hod., 4. července 2016 18:00:00 – 
23:59:00 hod., 5. července 2016 18:00:00 – 23:59:00 hod., 6. července 2016 18:00:00 – 
23:59:00 hod.; CET 21 spol.s r.o./ fanda – 25. července 2016 12:00:00 – 23:59:00 hod., 
27. července 2016 12:00:00 – 23:59:00 hod.; CET 21 spol.s r.o./ NOVA – 18. července 
2016 10:00 – 23:59:00 hod.; FTV Prima, spol. s r.o./ Prima – 18. července 2016 10:00:00 
– 23:59:00 hod., 20. července 2016 10:00:0 – 23:59:00 hod., 22. července 2016 10:00:00 
– 23:59:00 hod., 23. července 2016 00:00:00 – 23:59:00 hod., 24. července 2016 
10:00:00 – 23:59:00 hod.; 28. července 2016 15:00:00 – 23:59:00 hod., 31. července 
2016 00:00:00 – 23:59:00 hod.; FILM EUROPE, s.r.o./ KINO CS – 19. července 2016 
10:00:00 – 22:00:00 hod., 25. července 2016 10:00:00 – 22:00:00 hod., 27. července 
2016 10:00:00 – 22:00:00 hod., 28. července 2016 15:00:00 – 23:59:00 hod., 29. 
července 2016 10:00:00 – 22:00:00 hod. 

-  Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3 
zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně 
dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje 
provozovatele FTV Prima, spol. s r.o., IČ 48115908, se sídlem Praha 8 - Libeň, Na 
Žertvách 24/132, PSČ 18000, na porušení ustanovení § 49 odst. 1 písm. a) zákona č. 
231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 22. července 2016 v čase 12:53 hodin na 
programu Prima odvysílal obchodní sdělení s motivem „Blesk“, prezentované jako 
upoutávku na vlastní pořad Mordparta, které obsahovalo přímou zvukovou pobídku ke 
konzumaci služeb („Pozor! Již v neděli! To musíte mít! Další díl českého krimiseriálu 
zdarma. Prožijte příběhy Mordparty u vody či na dovolené. Pomozte vyšetřovatelům 
odhalit vraha a prožijte to pravé napětí. Každou neděli Prima krimi nadělí. Zdarma jako 
příloha nedělního Blesku."), tedy k zakoupení nedělního vydání deníku Blesk, jehož 
součástí je příloha Mordparta. Obchodní sdělení, které naplňuje definiční znaky reklamy, 
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nebylo ve vysílání rozeznatelné jako reklama a nebylo zřetelně zvukově, obrazově nebo 
zvukově-obrazově nebo prostorovými prostředky odděleno od ostatních částí vysílání. 
Rada stanovila lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení tohoto upozornění. 

-  Rada coby ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. 
a) a f) a § 59 odst. 1–3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního 
vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, 
upozorňuje provozovatele vysílání FTV Prima, spol. s r.o., IČ: 48115908, sídlem Praha 8 
– Libeň, Na Žertvách 24/132, PSČ 180 00, na porušení § 53a odst. 2 písm. c) zákona č. 
231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 18. července 2016 od 16:19 hodin na 
programu Prima odvysílal pořad Přístav, který v čase 00:09:57 do 00:11:18 od začátku 
pořadu obsahoval nepatřičné zdůraznění umístěného produktu Citroën. Umístěný 
produkt byl zpracován za využití obrazové složky, která obsahovala detailní záběry na 
internetové stránky zobrazující exteriér a interiér vozu Citroën Grand C4 Picasso a záběr 
na desky tištěného materiálu k vozu „C4“, a zvukové složky, ve které jsou zdůrazněny 
některé vlastnosti modelu vozu a ze které je patrné, o jaký konkrétní vůz se jedná („Auto 
velký…a obří kufr“; „a mohl bych mu říkat podle mýho oblíbenýho malíře...Pablo.“). 
Kombinace těchto prvků přitom znamená, že je umístěný produkt ústředním motivem 
dané scény a že je o něm divákům poskytnuto co nejvíce informací za účelem jeho 
propagace. Takovéto zpracování umístění produktu nelze hodnotit za přirozené 
začlenění umístěného produktu do pořadu, ale jako jeho nepatřičné zdůraznění. Rada 
stanovila lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení upozornění. 

-  Rada se seznámila s výsledky systematického monitoringu hlasitosti obchodních 
sdělení na programu POLAR provozovatele POLAR televize Ostrava, s.r.o. a programu 
MŇAM TV provozovatele CE Media s.r.o., ze dne 26. srpna 2016, 19:00 - 21:00 hodin. 

-  Rada se seznámila s následujícími podáními k obsahu televizních programů 
doručenými v období od 12. září do 26. září 2016 (celkem 33 podání): AMC Networks 
Central Europe s.r.o. / Minimax – absence loga; ČESKÁ TELEVIZE / ČT24, ČT 1 – 
koncepce předvolebního vysílání; FTV Prima, spol. s r. o. / Prima – Pevnost Boyard, 10. 
9. 2016 od 20.15 hod.; CET 21 spol. s r.o. / NOVA – Pohádkář, 24. 9. 2016 od 20.20 hod.; 
Magical roof s.r.o. / JOJ Family – označení pořadů symbolem P; LINARXUS Czech s.r.o. 
/ Film+; DONEAL, s.r.o. / JOJ Cinema; AMC Networks Central Europe s.r.o. / AMC 
CHANNEL CENTRAL AND EASTERN EUROPE – pořad Obviněn odvysílaný dne 15. 8. 
2016 od 20.30 hod. na Film+, Riddick odvysílaný dne 17. 8. 2016 a 1. 9. 2016 před 22. 
hod. na Film+, Pokrevní pouto odvysílaný dne 18. 8. 2016, 19. 8. 2016, 11. 9. 2016, 12. 
9. 2016 před 22. hod. na Film+, Nitro odvysílaný dne 18. 8. 2016 od 20.30 hod. na Film+, 
Žena v černém odvysílaný dne 22. 8. 2016 od 20.30 hod. na Film+, Malcolm X odvysílaný 
dne 24. 8. 2016 od 20.30 hod, 27. 8. 2016 od 23.50 hod., 14. 9. 2016 od 20.30 hod. a 15. 
9. 2016 od 12.05 hod. na Film+ a dne 28. 8. 2016 od 12.05 hod na programu AMC 
Channel, District 9 odvysílaný dne 25. 8. 2016 od 21.55 hod., 27. 8. 2016 od 20.30 hod. 
na Film+ a dne 22. 8. 2016 od 20.10 hod na programu AMC Channel, eXistenZ odvysílaný 
dne 26. 8. 2016 od 18.55 hod. na Film+, Červený stan odvysílaný dne 27. 8. 2016 od 
12.05 hod. na Film+, Dom Hemingway odvysílaný dne 28. 8. 2016 od 20.30 hod. na Film+, 
Síť 2.0 odvysílaný dne 29. 8. 2016 od 19.00 hod. a 30. 8. 2016 od 13.55 hod. na Film+, 
Výtah smrti odvysílaný dne 29. 8. 2016 od 20.30 hod. na Film+, Mafiánovi odvysílaný dne 
2. 9. 2016 od 20.30 hod. a 3. 9. 2016 od 15.05 hod na Film+ a dne 5. 9. 2016 od 20.15 
hod na JOJ Cinema , 3 dny na zabití odvysílaný dne 3 a 4. 9. 2016 před 22. hod. na 
Film+, Wrestler odvysílaný dne 4. 9. 2016 od 20.30 hod. a dne 5. 9. 2016 od 18.35 hod. 
na Film+; Česká televize / ČT24 – Události v regionech (Brno), 28. 7. 2016, 18:00 hodin; 
ČESKÁ TELEVIZE / ČT24 – Politické spektrum, 10. 9. 2016 od 22.32 hod.; ČESKÁ 
TELEVIZE / ČT sport – sponzorský vzkaz na přípravek Clavin, 10. 9. 2016; 
Nespecifikovaný provozovatel / nespecifikovaný program – zakoupení nekvalitní čističky 
firmy ZEPTER; ČESKÁ TELEVIZE / ČT sport – US Open, 10. 9. 2016 od 22.00 hod.; 
ČESKÁ TELEVIZE / ČT24 – Volby 2016, 14. 9. 2016 od 20.00 hod.; ČESKÁ TELEVIZE / 
ČT1, ČT24 – Kouzelné bylinky, 10. 4. 2016 od 18.25 hod. na programu ČT1, Archiv ČT24, 
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Marihuana, 23. 4. 2016 od 22.32 hod. na programu ČT24; Stanice O, a.s. / Óčko Gold – 
četnost reklam, 14. 9. 2016 od 22:00–02:00 hod.; TP Pohoda s.r.o. / RELAX – 40 vteřin 
černé obrazovky, 9. 9. 2016 od 22.00 do 24.00 hod.; FTV Prima, spol. s r. o. / Prima – 
reportáž týkající se odebírání dětí do ústavní péče, Očima Josefa Klímy, 13. 9. 2016 od 
21.30 hod.; Barrandov Televizní Studio a.s. / Televize Barrandov – Nebezpečné vztahy 
ze dne 17. 9. 2016 od 17.20 hod.; Barrandov Televizní Studio a.s. / KINO BARRANDOV 
– interaktivní teleshoppingový blok. 

-  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 § 32 odst. 1 písm. n) zákona č. 
231/2001 Sb., jelikož ve vysílání české a maďarské jazykové verze televizního programu 
Minimax neuvedl dne 19. srpna 2016 v průběhu vysílání pořadů Popples (12) vysílaného 
od 17:05 hodin, Lenin ranč II (13) vysílaného od 17:30 hodin, Máša a Medvěd (24, 25 a 
26) vysílaných od 17:55, 18:05 a 18:15 hodin, Super 4 (3 a 4) vysílaných od 18:25, resp. 
18:40 hodin, Správná pětka – na stopě (19) vysílaného od 18:55 hodin, Simsala Grimm 
II (26) vysílaného od 19:20 hodin, Maďarské lidové pohádky (11) vysílaného od 19:50 
hodin, Můj malý Pony: Přátelství je magické V (24, 25 a 26) vysílaných od 20:25, 20:50 a 
21:15 hodin, Čtyři a půl kamaráda (23) vysílaného od 21:45 hodin, Zorro – The Chronicles 
(23) vysílaného od 22:15 hodin, Maďarské lidové pohádky (8) vysílaného od 22:40 hodin, 
Popples (11) vysílaného od 22:50 hodin, Lenin ranč II (12) vysílaného od 23:15 hodin a 
Máša a Medvěd (21, 22) vysílaných od 23:40, resp. 23:50 a dne 20. srpna 2016 v průběhu 
vysílání pořadů Máša a Medvěd (23) vysílaného od 00:00 hodin, Super 4 (1 a 2) 
vysílaných od 00:10, resp. 00:25 hodin, Správná pětka – na stopě (18) vysílaného od 
00:40 hodin, Simsala Grimm II (25) vysílaného od 01:05 hodin, Maďarské lidové pohádky 
(10) vysílaného od 00:40 hodin, Simsala Grimm II (25) vysílaného od 01:05 hodin, 
Maďarské lidové pohádky (10) vysílaného od 01:35 hodin, Super 4 (1) vysílaného od 
01:45 hodin, Hádej, jak moc tě mám rád (10) vysílaného od 02:00 hodin, Bambulín a 
Verunka (4) vysílaného od 02:12 hodin, Za vším hledej Růženku III (18) vysílaného od 
02:20 hodin, Požárník Sam IX (3) vysílaného od 02:33 hodin, Myšička Mia (10) vysílaného 
od 02:48 hodin, Franklin a přátelé II (4) vysílaného od 03:13 hodin, Popples (10) 
vysílaného od 03:30 hodin, Hádej, jak moc tě mám rád (11) vysílaného od 04:12 hodin, 
Bambulín a Verunka (5) vysílaného od 04:12 hodin, Za vším hledej Růženku III (19) 
vysílaného od 04:20 hodin, Požárník Sam IX (4) vysílaného od 04:33 hodin, Myšička Mia 
(11) vysílaného od 04:48 hodin, Franklin a přátelé II (5) vysílaného od 05:03 hodin, 
Popples (11) vysílaného od 05:30 hodin, Hádej, jak moc tě mám rád (14) vysílaného od 
06:00 hodin a Bambulín a Berunka (8) vysílaného od 06:12 hodin označení televizního 
programu (logo). Rada stanovila lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení tohoto 
upozornění. 

-  Rada v rámci své kompetence dané § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o 
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném 
znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele 
vysílání Magical roof s.r.o., IČ 4899784, sídlem v Praze, Pobřežní 297/14, PSČ 18600, o 
podání vysvětlení, dle jakého klíče označuje pořady zařazené do vysílání programu JOJ 
Family na začátku, na konci a v případě přerušení reklamou symbolem P ve čtverci, 
uvedeným v pravém dolním rohu obrazovky. Rada stanovila lhůtu k podání vysvětlení 20 
dní ode dne doručení této výzvy. 

-  Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 
Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále 
jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, v souladu s ustanovením § 46 zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, rozhodla zahájit s provozovatelem FTV 
Prima, spol. s r.o., IČ 48115908, sídlem Na žertvách 132/24, Praha, PSČ 180 00, správní 
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řízení z moci úřední pro možné porušení § 31 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se 
mohl dopustit tím, že dne 13. září 2016 od 21.30 hodin na programu Prima odvysílal pořad 
Očima Josefa Klímy, konkrétně pak reportáž pojednávající o případech odebírání dětí do 
ústavní péče při sporech rodičů o jejich péči. Reportáž byla zpracována tak, aby vyznívala 
v kritiku soudního rozhodnutí, resp. ve prospěch té strany sporu, které byl omezen styk s 
dětmi. Okolnosti sporu, a zejména pak samotného soudního rozhodnutí, byly v průběhu 
reportáže prezentovány neúplně a účelově. Reportáž prostřednictvím redakčního 
komentáře divákům podsouvala, že děti byly do ústavu umístěny, „aby se naučily mít rády 
svého otce“, přičemž absentovalo odborné odůvodnění soudního rozhodnutí, zveřejnění 
odborných znaleckých posudků či výpověď odborníků, resp. autorů těchto posudků. Divák 
si tak na základě zhlédnutí pořadu nemohl na pojednávaný problém svobodně vytvořit 
vlastní názor. 

-  Rada coby ústřední správní úřad v rámci své působnosti dané § 5 písm. f) zákona č. 
231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších 
zákonů, v platném znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.) a § 67 odst. 1 zákona č. 
500/2004 Sb., správního řádu, vydala dne 4. října 2016 toto rozhodnutí: Rada ukládá 
provozovateli CET 21 spol. s r.o., IČ: 45800456, se sídlem Kříženeckého nám. 1078/5, 
152 00 Praha 5, pokutu dle ustanovení § 60 odst. 1 písm. k) zákona č. 231/2001 Sb. ve 
výši 450 000,- Kč za porušení ustanovení § 53a odst. 2 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., 
neboť odvysíláním pořadu Ordinace v růžové zahradě 2 dne 6. dubna 2016 od 15.35 
hodin na programu NOVA a od 21:45 hodin na programu Telka a dne 7. dubna 2016 od 
03:55 hodin na programu NOVA a od 12:20 hodin na programu Telka, který obsahoval 
umístění produktu, se dopustil ve 41. minutě pořadu nepatřičného zdůrazňování 
umístěného produktu Gliss kur Million Gloss, a to zejména verbálními prostředky 
prostřednictvím informace o kvalitách výrobku (v průběhu dialogu zaznělo: „S keratinem, 
Jolanko, a to znamená, že mám po něm hřívu jako lev“), ale i prostředky obrazovými, 
jelikož v záběrech zobrazil balení produktu s cílem explicitně upozornit na produkt 
prostředky připomínajícími reklamní nabídku. Pokuta je splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne 
právní moci tohoto rozhodnutí na účet č. 3754-19223001/0710, vedený u České národní 
banky, variabilní symbol 2016492. Účastníkovi řízení se ukládá povinnost nahradit 
náklady řízení paušální částkou 1000,- Kč podle § 79 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., 
správního řádu, a § 6 odst. 1 vyhlášky č. 520/2005 Sb. na účet č. 3711-19223001/0710 
vedený u České národní banky, variabilní symbol 2016492. Náhrada nákladů řízení je 
splatná do pěti pracovních dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí. 

-  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 CoopTV, 
telekomunikační družstvo, IČ:29045029, se sídlem K nádraží 19/3, 190 15 Praha 9, 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 Česká televize, IČ: 
00027383, sídlem Kavčí hory, Praha 4, PSČ 14070, na základě jakých zdrojů uvedla ve 
zpravodajském příspěvku s názvem Nakládání obcí s penězi, odvysílaném v pořadu 
Události dne 31. 3. 2016 od 19.00 hod. na programu ČT 1, že mezi nejzadluženější obce 
v České republice patří třeba Hřensko, Kožušice nebo Loukovec ve Středočeském kraji, 
a jak si tuto informaci ověřila. 

-  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 
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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 Události dne 31. března 2016 od 19:00 hodin na programu ČT1, respektive 
reportáže s názvem Nakládání obcí s penězi, neboť v jejím průběhu uvedl, že mezi 
nejzadluženější obce v České republice patří Hřensko, aniž by si tuto informaci 
dostatečně ověřil nebo alespoň uvedl, že vychází z údajů z roku 2014, čímž došlo k 
uvedení zavádějícího tvrzení v této části reportáže, čímž 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 vysílání Česká televize, IČ: 
00027383, sídlem Kavčí hory, Praha 4, PSČ 14070, z jakého důvodu při zpracování 
příspěvku na téma vývoje příjmů a výdajů domácností v ČR v pořadu Události, který byl 
vysílán dne 4. července 2016 od 19:00 hodin na programech ČT1 a ČT24, označil údaje 
o čistém disponibilním důchodu na obyvatele za údaje o čistém důchodu, tedy 
interpretoval údaje vztahující se k členu domácnosti jako údaje vztahující se k důchodci. 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele CET 21 spol. s r. o., z jakých 
zdrojů vychází konstatování „podle statistik lidé pokročilého věku zaviní víc než třetinu 
dopravních nehod, ať už jako řidiči, cyklisti nebo chodci“, které zaznělo v rámci reportáže 
nazvané Třetinu dopravních nehod v Česku zaviní senioři, zařazené do pořadu Televizní 
noviny, odvysílaného dne 4. srpna 2016 od 19:30 hodin na programu Nova. 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele Barrandov Televizní Studio 
a.s., IČ 41693311, se sídlem Praha, Kříženeckého náměstí 322/5, PSČ 152 00, na 
základě jakých zdrojů uvádí v reportáži s názvem Bioplynová stanice všem navzdory, 
odvysílané v rámci pořadu Naše zprávy dne 5. 6. 2016 od 18.30 hod. na programu 
Televize Barrandov, že vlastník bioplynové stanice, Pavel Voltr, byl vynalézavý a 
schvalovací proces (stavby) obešel takzvanou veřejnoprávní smlouvou, pokud 
veřejnoprávní smlouva vznikla v době, kdy Pavel Voltr nebyl předsedou představenstva 
společnosti, která stavbu vlastní, tj. nebyl osobou oprávněnou jednat za stavebníka 
bioplynové stanice v Heřmánkovicích. 

-  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, v souladu s ustanovením § 46 zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, rozhodla zahájit s provozovatelem Barrandov 
Televizní Studio a.s., IČ 41693311, se sídlem Praha, Kříženeckého náměstí 322/5, PSČ 
152 00, správní řízení z moci úřední pro možné porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. 
a) zákona č. 231/2001 Sb., podle něhož je provozovatel vysílání povinen provozovat 
vysílání vlastním jménem, na vlastní účet a na vlastní odpovědnost a nést odpovědnost 
za obsah vysílání, neboť dne 5. 6. 2016 od 18:30 odvysílal na programu Televize 
Barrandov pořad Naše zprávy, jehož součástí byla i reportáž s názvem Bioplynová 
stanice všem navzdory, neboť obsah reportáže, potažmo zpravodajského pořadu, závisel 
na libovůli dodavatele zpravodajství a provozovatel tedy v dané chvíli nevysílal program 
na vlastní odpovědnost. 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele THE WALT DISNEY 
COMPANY LIMITED, organizační složka, IČ 241 57 031, se sídlem Praha 4, Nusle, Na 
strži 1702/65, PSČ 140 00,proč přerušuje reklamním blokem dětské pořady kratší než 30 
minut, konkrétně například pořad Mako Mermaids, 39. epizoda 2. řady, který byl odvysílán 
22. května 2016 v čase 16 hodin 1 minuta SEČ (soubor DC3 Recording 1600, pořad 
vysílán od 0:01:52–0:14:54 od začátku záznamu, následně přerušen reklamním blokem, 
pokračování 0:18:29–0:29:30 záznamu, délka pořadu 24 minuty, 1 sekunda), či Pes a 
jeho blog (Dog with A Blog), 70. epizoda 3. řady, který byl odvysílán 22. května 2016 v 
čase 19 hodin 4 minuty SEČ (soubor DC3 Recording 1900, pořad vysílán od 0:04:42–
0:17:35, následně přerušen reklamním blokem, pokračování 0:20:45 – 0:29:28 hod. 
záznamu, délka pořadu 21 minuta, 36 sekund). 
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-  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, v platném znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), 
upozorňuje provozovatele vysílání THE WALT DISNEY COMPANY LIMITED, 
organizační složka, IČ 241 57 031, se sídlem Praha 4, Nusle, Na strži 1702/65, PSČ 140 
00, na porušení ustanovení § 49 odst. 5 zákona č. 231/2001 Sb., podle něhož vysílání 
pořadů pro děti nelze reklamou nebo teleshoppingovými šoty přerušit více než jednou za 
každý plánovaný časový úsek v trvání alespoň 30 minut, pokud plánovaná doba trvání 
pořadu pro děti bez zařazení reklamy a teleshoppingových šotů přesahuje 30 minut, 
neboť provozovatel dne 22. května 2016 na programu DISNEY CHANNEL (Česká 
republika, Slovenská republika, Maďarsko) opakovaně přerušil reklamním blokem dětské 
pořady kratší než 30 minut, konkrétně například pořad Mako Mermaids, 39. epizoda 2. 
řady, který byl odvysílán 22. května 2016 v čase 16 hodin 1 minuta SEČ, či Pes a jeho 
blog (Dog with A Blog), 70. epizoda 3. řady, který byl odvysílán 22. května 2016 v čase 
19 hodin 4 minuty SEČ. Rada stanovila lhůtu k nápravě 14 dní ode dne doručení tohoto 
upozornění. 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele Barrandov MUZIKA, s.r.o., 
IČ: 26735679, se sídlem Mikuleckého 1311/8, Praha 4, PSČ 14700, jakým způsobem 
naplňuje ve vysílání programu BARRANDOV MUZIKA základní programovou specifikaci, 
resp. další programové podmínky, které jsou součástí licenčních podmínek programu a 
které uvádějí, že „podíl hudebních videoklipů bude činit nadpoloviční část vysílání“. 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele DWP s.r.o., IČ: 27608883, 
se sídlem U libeňského pivovaru 2442/6, Praha, PSČ: 180 00, jakým způsobem ve dnech 
24. – 25. dubna 2016 umožňoval divákům programů TV REGIO - Bzenec, TV REGIO - 
Klobouky u Brna, TV REGIO - Ořech, TV REGIO - Ostrožská Nová Ves a TV REGIO – 
Pečky snadný, přímý a trvalý přístup k informaci o tom, že orgánem dohledu nad 
provozováním televizního vysílání je Rada, jak je jeho povinností dle § 32 odst. 7 písm. 
c) zákona č. 231/2001 Sb. 

-  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.“), opakovaně žádá 
provozovatele vysílání DWP s.r.o., IČ: 27608883, se sídlem U libeňského pivovaru 
2442/6, Praha, PSČ: 180 00, o podání vysvětlení, jakým způsobem umožňuje divákům 
programů TV REGIO - Bzenec, TV REGIO - Klobouky u Brna, TV REGIO - Ořech, TV 
REGIO - Ostrožská Nová Ves a TV REGIO – Pečky snadný, přímý a trvalý přístup k 
informaci o tom, že orgánem dohledu nad provozováním televizního vysílání je Rada, jak 
je jeho povinností dle § 32 odst. 7 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., když ve svém 
vyjádření uvedl, že doplnil vysílání o následující text „Podle ustanovení § 6 odst. 1 
písmeno c) zákona č. 132/2010 Sb. o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání 
a o změně některých zákonů je orgánem dohledu nad poskytováním audiovizuálních 
mediálních služeb na vyžádání Rada pro rozhlasové a televizní vysílání“, ačkoli zákon č. 
132/2010 Sb. se vztahuje na poskytovatele audiovizuálních mediálních služeb na 
vyžádání, nikoli na provozovatele televizního vysílání. Rada stanovila lhůtu k podání 
vysvětlení 20 dní ode dne doručení této výzvy. 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele DWP s.r.o., IČ: 27608883, 
se sídlem U libeňského pivovaru 2442/6, Praha, PSČ: 180 00, zda ve dnech 24. – 25. 
dubna 2016 zařazoval do vysílání programu TV REGIO - Bzenec Zprávy z Bzence, jak 
bylo avizováno v textových informacích na tomto programu a stanovila lhůtu k podání 
vysvětlení 20 dní ode dne doručení této výzvy. 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením společnosti BRAINWAY Inc. s.r.o., IČ: 
25613685, sídlem Praha 1, Senovážné nám. 24, PSČ 11647, ve věci obchodního 
sdělení/označení sponzora „Gurmar“ premiérově odvysílaného dne 25. dubna 2016 v 
čase 9:15:43 hodin na programu NOVA.  
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-  Rada se seznámila s reakcí provozovatele DWP s.r.o., IČ: 27608883, se sídlem U 
libeňského pivovaru 2442/6, Praha, PSČ: 180 00, na uložené upozornění na porušení 
ustanovení § 50 odst. 2 zákona č. 231/2001, podle něhož čas vyhrazený reklamě a 
teleshoppingovým šotům v televizním vysílání provozovatelů vysílání nesmí přesáhnout 
v průběhu 1 vysílací hodiny 12 minut, kterého se dopustil tím, že ve dnech 24. a 25. dubna 
2016 opakovaně tento časový limit překračoval ve vysílání programu TV REGIO - 
Bzenec, příkladně konkrétně ve vysílací hodině 20:00 - 21:00 hodin dne 24. dubna 2016, 
kdy odvysílal celkem 33 minut reklamy v blocích oddělených reklamní znělkou v časech 
20:00 - 20:30 hodin a 20:53 - 20:56 hodin. 

-  Rada se seznámila s reakcí provozovatele Barrandov Televizní Studio a.s., IČ: 
41693311, se sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 322, PSČ 15200, na uložené 
upozornění na porušení ustanovení § 49 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého 
se dopustil tím, že dne 22. dubna 2016 na programu KINO BARRANDOV odvysílal blok 
obchodních sdělení, v čase 10:02:02 hodin a v čase 12:34:11 hodin, v nichž pod 
označením teleshopping byly zařazeny různé typy obchodních sdělení, včetně těch, která 
nesplňovala definici teleshoppingu.  

-  Rada se seznámila s reakcí provozovatele Obec Hať, IČ: 635511, Lipová 357/86, Hať, 
PSČ 74716, na uložené upozornění na porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. s) zákona 
č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že neoznámil Radě pro rozhlasové a televizní 
vysílání zahájení vysílání programu INFO HAŤ, a to nejpozději v den, kdy toto vysílání 
zahájil. 

-  Rada vzala na vědomí informaci provozovatele Obec Hať, IČ: 635511, Lipová 357/86, 
Hať, PSČ 74716, o zahájení vysílání programu INFO HAŤ. 

-  Rada se seznámila s reakcí provozovatele Obec Hať, IČ: 635511, Lipová 357/86, Hať, 
PSČ 74716, na uložené upozornění na porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. n) zákona 
č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že ve vysílání programu INFO HAŤ ve dnech 
10. – 11. července 2016 neuváděl označení televizního programu (logo).  

-  Rada se seznámila s reakcí provozovatele Obec Hať, IČ: 635511, Lipová 357/86, Hať, 
PSČ 74716, na uložené upozornění na porušení ustanovení § 32 odst. 7 písm. a), b) a c) 
zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že neumožnil divákům programu INFO 
HAŤ snadný, přímý a trvalý přístup k základním údajům o provozovateli televizního 
vysílání, jimiž jsou název nebo jméno a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, adresa sídla 
v případě právnické osoby nebo bydliště v případě fyzické osoby, k údajům, které 
umožňují rychlé, přímé a účinné navázání kontaktu s provozovatelem televizního vysílání, 
zejména k poštovní adrese pro doručování, telefonnímu číslu, popřípadě k adrese pro 
doručování elektronické pošty, a k informaci o tom, že orgánem dohledu nad 
provozováním televizního vysílání je Rada pro rozhlasové a televizní vysílání. 

-  Rada se seznámila s rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 30. srpna 2016, 
č.j. 7 As 104/2016, kterým byl zrušen rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 13. 
dubna 2016, č.j. 10A 11/2016, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady ze dne 20. října 
2015, sp. zn. 2015/566/RUD/ČES, č.j. RRTV/3903/2015-RUD, jímž byla provozovateli 
televizního vysílání Česká televize, IČ 00027383, sídlem Praha 4 – Kavčí hory, PSČ 
140  70, uložena pokuta dle § 60 odst. 1 písm. k) zákona č. 231/2001 Sb., ve výši 
350 000,- Kč pro porušení § 53a odst. 2 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se 
dopustil odvysíláním pořadu Hokejové poledne dne 7. května 2015 v čase 12:00 hodin 
na programu ČT sport, respektive nepatřičně zdůrazněným umístěním produktu 
McDonalds. 

-  Rada se seznámila se stanoviskem Ministerstva financí ČR ve věci posouzení legitimity 
odkazu na web CardCasino.cz v rámci vysílání programu ČT sport dne 30. března 2016, 
resp. v rámci pořadu Česká pokerová tour. 

-  Rada jakožto ústřední správní úřad na základě ustanovení § 7 písm. a) zákona č. 
40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o 
provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění platných předpisů (dále jen 
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„zákon č. 40/1995 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 
dne 4. října 2016 toto usnesení: Rada se seznámila s podnětem k provedení opatření 
proti nečinnosti Rady pro rozhlasové a televizní vysílání dle § 80 zákona č. 500/2004 Sb., 
přičemž shledala, že uvedený podnět není podán v souladu s právními předpisy. 

 

AUDIOVIZUÁLNÍ MEDIÁLNÍ SLUŽBY NA VYŽÁDÁNÍ 

-  Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 4 odst. 1 a odst. 2 písm. b) a 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, v souladu s 
ustanovením § 46 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, rozhodla zahájit 
s poskytovatelem SAT Plus, s.r.o., IČ 26058952, se sídlem Závišova 502/5, Praha 4, PSČ 
140 00, správní řízení z moci úřední pro možné porušení § 7 odst. 3 zákona č. 132/2010 
Sb., neboť Radě nepředložil do 30 dnů ode dne uplynutí sledovaného období zprávu o 
způsobu plnění povinnosti podle § 7 odst. 1, 2 zákona č. 132/2010 Sb. ve sledovaném 
období, v níž označí zvolený způsob podpory evropských děl a uvede konkrétní údaje o 
splnění povinnosti. 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením poskytovatele Gama media s.r.o., IČ: 250 
28 499, se sídlem Most, Fr. Halase 845, PSČ 434 01, jakým způsobem plní povinnosti 
plynoucí z ustanovení § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 132/2010 Sb., konkrétně, jakým 
způsobem umožňuje uživatelům služby Regionální zpravodajský server, umístěné na 
internetové adrese www.alfatv.cz, přístup k informaci o tom, že orgánem dohledu nad 
poskytováním audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání je Rada. 

-  Rada zapisuje změnu poskytovatele služby Regionální zpravodajský server umístěné 
na adrese www.alfatv.cz, a to na společnost PROMOMEDIA s.r.o., IČ: 613 29 720, se 
sídlem Bělehradská 390, 434 01 Most. 

-  Rada se seznámila s reakcí poskytovatele MEDIASHARE s.r.o., IČ 02739984, sídlem 
Dolní náměstí 1356, 755 01 Vsetín, na uložené upozornění na porušení ustanovení § 6 
odst. 3 zákona č. 132/2010 Sb., podle něhož jakožto provozovatel audiovizuální mediální 
služby na vyžádání XX Passion, umístěné na internetové adrese www.xxpassion.com, 
nezajistil, aby tato služba, jejíž obsah může vážně narušit zejména mravní vývoj dětí a 
mladistvých tím, že obsahuje pornografii, byla dostupná pouze tak, aby děti a mladiství 
neměli běžně možnost její obsah vidět nebo slyšet. 

-  Rada se seznámila s vyjádřením poskytovatele MEDIASHARE s.r.o., IČ 02739984, 
sídlem Dolní náměstí 1356, 755 01 Vsetín, jakým způsobem naplňuje povinnosti plynoucí 
z § 6 odst. 1 zákona č. 132/2010 Sb., konkrétně jakým způsobem umožňuje uživatelům 
služby XX Passion, umístěné na internetové adrese www.xxpassion.com, přístup ke 
svému názvu, identifikačnímu číslu, adrese sídla, respektive k údajům umožňujícím 
rychlé, přímé a účinné navázání kontaktu s poskytovatelem, a dále přístup k informaci o 
tom, že orgánem dohledu nad poskytováním audiovizuálních mediálních služeb na 
vyžádání je Rada. 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením poskytovatele MEDIASHARE s.r.o., IČ 
02739984, sídlem Dolní náměstí 1356, 755 01 Vsetín, z jakého důvodu jakožto 
poskytovatel služby XX Passion, umístěné na internetové adrese www.xxpassion.com, 
neoznámil Radě změnu evidovaných údajů - změnu svého názvu a změnu adresy svého 
sídla. 

-  Rada vzala na vědomí ukončení poskytování audiovizuální mediální služby na vyžádání 
poskytovatele MEDIASHARE s.r.o., IČ 02739984, sídlem Dolní náměstí 1356, 755 01 
Vsetín, poskytované na adrese www.xxpassion.com. 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením poskytovatele Městská část Praha 5, IČ: 
000 63 631, se sídlem Praha 5, Nám. 14. října 1381/4, PSČ 150 22, jakým způsobem plní 
povinnosti plynoucí z ustanovení § 6 odst. 1 písm. a) zákona č. 132/2010 Sb., konkrétně, 
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jakým způsobem umožňuje uživatelům služby INTERNETOVÉ VYSÍLÁNÍ MČ PRAHA 5, 
umístěné na internetové adrese www.tvp5.cz, přístup ke svému identifikačnímu číslu. 

-  Rada vzala na vědomí ukončení poskytování audiovizuální mediální služby na vyžádání 
poskytovatele Městská část Praha 5, IČ: 000 63 631, se sídlem Praha 5, Nám. 14. října 
1381/4, PSČ 150 22, poskytované na adrese www.tvp5.cz. 

 

 

 

 

 

V Praze dne 6. 10. 2016 

Bc. Ivan Krejčí 

předseda Rady pro rozhlasové 

a televizní vysílání 

kontakt: podatelna@rrtv.cz 

274 813 830 


