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Tisková zpráva z 18. zasedání 2018, konaného ve dnech 6. 11. 2018 - 7. 11. 2018 

 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") na svém 18. zasedání zvolila 
za svou místopředsedkyni PhDr. Janu Kasalovou. 

Rada projednala 46 bodů programu. Vyhodnotila 29 stížností diváků a posluchačů, 
vydala šest upozornění na porušení zákona, rozhodla o zahájení třech řízení o přestupku.  
Rada na svém 18. zasedání uložila jedno napomenutí zadavateli reklamy Andy-auta 
s.r.o., kterým se pachatel výslovně upozorňuje na důsledky svého protiprávního jednání, 
které mu hrozí v případě opakování protiprávního jednání. Zadavatel byl uznán vinným, 
neboť zadáním 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., se dopustil porušení ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 
40/1995 Sb., neboť tato reklama je nekalou obchodní praktikou podle zvláštního předpisu, 
tj. podle ustanovení § 5 odst. 2 písm. d) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, 
protože reklama je způsobilá podstatně narušit ekonomické chování spotřebitele, 
kterému je určena, nebo který je jejímu působení vystaven, ve vztahu k výrobku nebo 
službě. 
Rada udělila licenci Odštěpnému závodu FBC MEDIA s.r.o., k provozování regionálního 
zemského digitálního televizního vysílání programu GALERIE šířeného prostřednictvím 
vysílačů. 
Podrobnější informace naleznete v přepisech usnesení Rady: 

 

ROZHLASOVÉ VYSÍLÁNÍ 

-  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 
EVROPA 2, spol. s r.o., IČ: 15891283 se sídlem Wenzigova 1872/4, 12000 Praha 2 o 
změnu skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání 
programu Rádio Evropa 2 – Východní Čechy (licence Ru/256/99), a to o změně územního 
rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve změně stanoviště 
kmitočtu Pardubice Opatovice 99,5 MHz / 1 kW na stanoviště Hoděšovice 99,5 MHz / 1 
kW, toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli EVROPA 2, spol. s r.o., IČ: 15891283 
se sídlem Wenzigova 1872/4, 12000 Praha 2 souhlas se změnou skutečností uvedených 
v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů 
programu Rádio Evropa 2 – Východní Čechy (licence Ru/256/99), a to se změnou 
územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve změně 
stanoviště Pardubice Opatovice 99,5 MHz / 1 kW na stanoviště Hoděšovice 99,5 MHz / 
1 kW, souřadnice WGS84: 15 53 47 / 50 08 33. 

-  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 Blučina 94,2 
MHz / 50 W na stanoviště Mikulov 94,2 MHz / 50 W, toto rozhodnutí: Rada vyhodnotila 
změnu územního rozsahu vysílání, ke kterému by došlo změnou stanoviště kmitočtu 
Blučina 94,2 MHz / 50 W na stanoviště Mikulov 94,2 MHz / 50 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 Route Radio s.r.o., IČ: 27852414, se sídlem 
Stavební 992/1, 70800 Ostrava o změnu skutečností uvedených v žádosti o licenci k 
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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 Blučina 94,2 MHz / 50 W na 
stanoviště Mikulov 94,2 MHz / 50 W.  

-  Rada vyhlásila licenční řízení k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím 
vysílačů, územní rozsah vysílání vymezují soubory technických parametrů Domažlice 
Vavřinec 103,0 MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 12 54 33 / 49 25 11; Karlovy Vary 
sídliště 105,0 MHz / 200 W, souřadnice WGS 84: 12 52 12 / 50 14 18; Plzeň stadion 1 
103,0 MHz / 200 W, souřadnice WGS 84: 13 22 58 / 49 44 45; Tachov 3 105,6 MHz / 200 
W, souřadnice WGS 84: 12 38 52 / 49 47 05; Železná Ruda město 105,6 MHz / 25 W, 
souřadnice WGS 84: 13 14 14 / 49 07 48 se lhůtou pro doručení žádostí do 6. prosince 
2018. 

-  Rada jakožto ústřední správní úřad, v rámci své kompetence dané § 7 písm. a) zákona 
č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o 
provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění platných předpisů, účinných v 
době odvysílání obchodního sdělení (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“), a ustanovení § 45 
zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (dále jen zákon 
č. 250/2016 Sb.), v platném znění vydala následující rozhodnutí: Obviněná společnost 
Andy-auta s.r.o., IČ: 62522264, se sídlem Vožická 2504, 390 02 Tábor, se shledává 
vinnou ze spáchání přestupku dle § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 40/1995 Sb., kterého se 
dopustila zadáním 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., a která je nekalou obchodní praktikou podle zvláštního předpisu, 
tj. podle ustanovení § 5 odst. 2 písm. d) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, 
neboť reklama je způsobilá podstatně narušit ekonomické chování spotřebitele, kterému 
je určena, nebo který je jejímu působení vystaven, ve vztahu k výrobku nebo službě. Rada 
dle ustanovení § 45 zákona č. 250/2016 Sb., rozhodla uložit pachateli za spáchání 
uvedeného přestupku správní trest ve formě napomenutí, kterým se pachatel výslovně 
upozorňuje na důsledky svého protiprávního jednání, které mu hrozí v případě opakování 
výše uvedeného protiprávního jednání, a to trest uložení pokuty dle ustanovení § 8a odst. 
2 písm. b) a § 8a odst. 6 písm. c) zákona č. 40/1995 Sb. Pachateli je možné v budoucnu 
uložit pokutu až do výše 5 000 000 Kč podle závažnosti porušení povinností, a to i 
opakovaně. 

-  Rada se seznámila s analýzami obchodních sdělení odvysílaných provozovateli 
HAMCO, s.r.o. (program RADIO HANÁ; Olomouc 92,3 MHz) dne 26. října 2018, JUKE 
BOX, spol. s r. o. (program Radio Čas Rock; Ostrava město 99,9 MHz) dne 26. října 2018, 
MEDIA BOHEMIA a.s. (program Hitrádio Faktor; České Budějovice 104,3 MHz) dne 
26. října 2018, RADIO UNITED BROADCASTING s. r. o. (program COUNTRY RADIO; 
Plzeň 102,1 MHz) dne 26. října 2018, RADIO IBUR s.r.o. (program RADIO RUBI; Zlín 
105,4 MHz) dne 26. října 2018, RADIO UNITED BROADCASTING s. r. o. (program Radio 
Beat; Ostrava 90,4 MHz) dne 26. října 2018 a RADIO BONTON a.s. (program Rádio 
Bonton; Česká Lípa 96,9 MHz) dne 26. října 2018. 

-  Rada se seznámila s podnětem č.j. RRTV/18336/2018-vra ve věci stížnosti na možnou 
zakázanou reklamu podle ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 40/1995 Sb., o 
regulaci reklamy. 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila se stížnostmi č. j. 
RRTV/17902/2018-vra,RRTV/17903/2018 vra,RRTV/17906/2018vra,RRTV/17927/2018-
vra, RRTV/17938/2018-vra a RRTV/18539/2018-vra, resp. RRTV/18540/2018-vra na 
vulgarismy v pořadu Dvacítka Radiožurnálu dne 15. října 2018 od 17:06) na programu 
Český rozhlas Radiožurnál. Rada se seznámila se stížností č. j. RRTV/17935/2018-vra 
na údajně nevyvážený komentář na webových stránkách Českého rozhlasu. Rada se 
stížností č. j. RRTV/18231/2018-vra na poznámku v pořadu Dobré ráno s Dvojkou na 
programu Český rozhlas Dvojka, která byla údajně neetická vůči prezidentovi. Rada se 
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seznámila se stížností č. j. RRTV/18374/2018-vra na zprávu o vydání slavnostních mincí 
ke stému výročí založení Československa, která měla obsahovat nepravdivé informace. 
Rada se seznámila se stížností č. j. RRTV/18555/2018-vra na údajně nevyvážený 
komentář na webových stránkách Českého rozhlasu. 

 

TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ 

-  Rada udělila Odštěpnému závodu FBC MEDIA s.r.o., IČ: 075 03 326, se sídlem Korunní 
2569/108g, Vinohrady, 101 00 Praha 10, dle § 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci k 
provozování regionálního zemského digitálního televizního vysílání šířeného 
prostřednictvím vysílačů na 12 let; označení (název) programu: GALERIE; základní 
programová specifikace: Teleshoppingový program; časový rozsah vysílání: 24 hodin 
denně; územní rozsah vysílání: Regionální vysílací síť 7, v souladu se stanoviskem 
Českého telekomunikačního úřadu ČTÚ-59 887/2018-613, ze dne 24. října 2018 a 
diagramu využití rádiových kmitočtů, který tvoří přílohu stanoviska; hlavní jazyk vysílání: 
český jazyk; dle žádosti, ze dne 4. října 2018, č.j.: RRTV/17656/2018-vac. 

-  Rada zahajuje s provozovatelem, společností AMC Networks Central Europe s.r.o., 
IČ 271 12 501, se sídlem Praha 8 - Karlín, Pobřežní 620/3, PSČ 186 00, správní řízení z 
moci úřední o odnětí licence sp. zn.: RRTV/2017/601/fia, č.j.: RRTV/10661/2017-fia, ze 
dne 18. července 2017, dle § 63 odst. 2 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., neboť 
provozovatel nezahájil vysílání programu Sport4 Czechia and Slovakia ve lhůtě do 360 
dnů od nabytí právní moci rozhodnutí o udělení licence. Rada stanovila provozovateli v 
předmětné věci lhůtu k vyjádření do 15 dnů od doručení oznámení o zahájení řízení. 

-  Rada zahajuje s provozovatelem, společností AMC Networks Central Europe s.r.o., 
IČ 271 12 501, se sídlem Praha 8 - Karlín, Pobřežní 620/3, PSČ 186 00, správní řízení z 
moci úřední o odnětí licence sp. zn.: RRTV/2017/617/smu, č.j.: RRTV/10640/2017-smu, 
ze dne 18. července 2017, dle § 63 odst. 2 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., neboť 
provozovatel nezahájil vysílání programu Sundance TV FR ve lhůtě do 360 dnů od nabytí 
právní moci rozhodnutí o udělení licence. Rada stanovila provozovateli v předmětné věci 
lhůtu k vyjádření do 15 dnů od doručení oznámení o zahájení řízení. 

-  Rada zahajuje s provozovatelem, společností AMC Networks Central Europe s.r.o. , 
IČ 271 12 501, se sídlem Praha 8 - Karlín, Pobřežní 620/3, PSČ 186 00, správní řízení z 
moci úřední o odnětí licence sp. zn.: 2017/630/spm, č.j.: 11331/2017-spm, ze dne 
8. srpna 2017, dle § 63 odst. 2 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., neboť provozovatel 
nezahájil vysílání programu SportM ve lhůtě do 360 dnů od nabytí právní moci rozhodnutí 
o udělení licence. Rada stanovila provozovateli v předmětné věci lhůtu k vyjádření do 15 
dnů od doručení oznámení o zahájení řízení. 

-  Rada prodloužila provozovateli, fyzické osobě Karlovi Soukupovi, IČ: 12870188, 
bydliště: Na Cechu 127, Mírová, pošta Chodov, 357 35, podle § 12 odst. 8 zákona 
č. 231/2001 Sb., dobu platnosti licence sp. zn. 2006/933/zem/SOK, č.j. zem/8875/2018-
vra ze dne 5. prosince 2006 ve znění pozdějších změn, k provozování místního 
televizního vysílání programu Duha šířeného prostřednictvím kabelových systémů, o 
dobu 12 let, tzn. do 14. prosince 2030, na základě žádosti doručené dne 18. října 2018, 
č.j. RRTV/18255/2018-vra. 

-  Rada se dle ustanovení § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. seznámila s oznámením 
provozovatele zemského digitálního převzatého vysílání šířeného prostřednictvím 
vysílačů AV-PARK, s.r.o., IČ: 27086267, se sídlem Praha 5, Archeologická 2636, PSČ: 
155 00, o změně ostatních skutečností uvedených v přihlášce k registraci převzatého 
vysílání sp. zn. RRTV/2018/812/smu, č.j. RRTV/16954/2018-smu, ze dne 18. září 2018, 
spočívající v rozšíření programové nabídky o český televizní program Hobby TV a zúžení 
programové nabídky o český televizní program Mňam TV; v rozsahu dle podání č.j. 
RRTV/17854/2018-vra doručeného dne 15. října 2018 a jeho upřesnění č.j. 
RRTV/18431/2018-vra doručeného dne 26. října 2018. 
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-  Rada konstatovala, že provozovateli J.D.Production, s.r.o., IČ 255 92 939, se sídlem 
Palackého náměstí 293, 686 01 Uherské Hradiště, zanikla dne 27. září 2018 podle § 24 
písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., licence k provozování televizního vysílání programu 
Regionální televize TVS šířeného prostřednictvím kabelových systémů, udělená 
rozhodnutím Rady č.j. zem/6944/06 ze dne 19. září 2006, ve znění pozdějších změn. 
O této skutečnosti Rada vydává osvědčení v souladu s ustanovením § 154 zákona 
č.  500/2004 Sb. 

-  Rada zrušila podle § 30 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., provozovateli AQUA, 
a.s., IČ 494 47 360, se sídlem Praha 6 - Břevnov, Závěrka 285/6, PSČ 16900, registraci 
č.j. Rg/43/99 ze dne 27. dubna 1999, k provozování převzatého vysílání šířeného 
prostřednictvím kabelových systémů, na žádost provozovatele převzatého vysílání ze 
dne 26. října 2018, č.j. RRTV/18486/2018-zem. 

-   Rada v rámci řízení o přestupku sp.zn. RRTV/2018/906/rud provedla důkaz zhlédnutím 
záznamu reportáže s názvem „Školáci v Palestině“ odvysílané v rámci pořadu Zprávičky 
dne 8. září 2018 v čase od 18:40 hodin na programu ČT:D.  

-  Rada v rámci řízení o přestupku sp. zn. RRTV/2018/705/kus provedla důkaz zhlédnutím 
záznamu pořadu Štiky, odvysílaného dne 28. května 2018 od 21:34 hodin na programu 
Prima. 

-  Rada v rámci řízení o přestupku sp. zn. RRTV/2018/745/kus provedla důkaz zhlédnutím 
záznamu reportáže s názvem Macharovo náměstí by mělo získat novou tvář, zařazené v 
pořadu Zprávy z Prahy, odvysílaném dne 20. června 2018 od 18:00 hodin na programu 
PRAHA TV. 

-  Rada v rámci řízení o přestupku sp. zn. RRTV/2018/784/rud provedla důkaz zhlédnutím 
záznamu reklamy, respektive teleshoppingu Poznej svůj osud vysílaného dne 11. ledna 
2018 v čase od 12.13 hodin na programu RELAX. 

-  Rada v rámci řízení o přestupku spis. zn. RRTV/2018/659/had provedla důkaz 
zhlédnutím záznamu teleshoppingu Linka lásky vysílaného dne 7. února 2018 v čase od 
12.15 hodin na programu KINO BARRANDOV.  

-  Rada v rámci řízení o přestupku spis. zn. RRTV/2018/658/had provedla důkaz 
zhlédnutím záznamu teleshoppingu Linka lásky vysílaného dne 11. února 2018 v čase od 
12.00 hodin na programu KINO BARRANDOV.  

-  Rada v rámci řízení o přestupku spis. zn. RRTV/2018/660/had provedla důkaz 
zhlédnutím záznamu teleshoppingu Eroskop vysílaného dne 15. února 2018 v čase od 
23.34 hodin na programu BARRANDOV PLUS.  

-  Rada se seznámila s následujícími podáními k obsahu televizních programů 
doručenými od 15. října do 29. října 2018: ČESKÁ TELEVIZE / ČT1 – Lynč, 22. 10. 2018 
od 20:05; FTV Prima spol. s r.o. / Prima – Tátové na tahu, 21. 10. 2018 od 20:15; 
Barrandov Televizní Studio a.s. / Televize Barrandov – Kauzy Jaromíra Soukupa, 10. 10. 
2018 od 21:25; ČESKÁ TELEVIZE / ČT1 – sponzor pořadu Dino Toys, 13. 10. 2018 od 
11:58; ČESKÁ TELEVIZE / ČT2 – Národnost v pubertě (Rihla), 12. 10. 2018 od 16:58; 
ČESKÁ TELEVIZE / ČT24 – Newsroom ČT24, příspěvek věnovaný nominaci Petra 
Štěpánka na post radního RRTV, 30. 9. 2018 od 22:02; ČESKÁ TELEVIZE / ČT24 – 
Studio 6 II, reportáž Zemské volby v Bavorsku, 15. 10. 2018 od 9:00; FTV Prima, spol. s 
r.o. / Prima – Policie v akci, úsek Nevolnost ve škole, 10. 10. 2018 od 16:50; ČESKÁ 
TELEVIZE / ČT24 – 90 ČT24, 16. 10. 2018 od 20:00 + Zprávy, příspěvek Výbuch ve škole 
v Kerči na Krymu, 17. 10. 2018 od 14:00; ČESKÁ TELEVIZE / ČT1-ČT24 – Otázky 
Václava Moravce, 21. 10. 2018 od 12:00; ČESKÁ TELEVIZE / ČT24 – Události, 
komentáře, příspěvek Protest v katedrále sv. Víta i blahořečení Josefa Toufara, 19. 10. 
2018 od 22:00; FTV Prima, spol. s r.o. / Prima – Velké zprávy, reportáž Doprava stála 
kvůli tragické nehodě, 25. 9. 2018 od 18:55; ČESKÁ TELEVIZE / ČT1 – StarDance IX (1), 
13. 10. 2018 od 20:00 + StarDance (2), 20. 10. 2018 od 20:00; ČESKÁ TELEVIZE / ČT1 
– 168 hodin, příspěvek Svatovítská apokalypsa, 21. 10. 2018 od 21:45; ČESKÁ 
TELEVIZE / ČT art – Lisztománie, 20. 10. 2018 od 22:30 + Pokoj v Římě, 24. 3. 2018 od 
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23:00; Obchodní sdělení společnosti AutoEsa – postoupení stížnosti od ČOI; FTV Prima, 
spol. s r.o. / Prima – Velké zprávy, reportáž V Říčanech u Prahy má vyrůst nové sídliště, 
4. 10. 2018 od 18:55; DONEAL, s.r.o. - JOJ Cinema, 13. 7. 2018 od 18:25 hodin – 
vulgarismy; AMC Networks Central Europe s.r.o. - AMC CHANNEL HUNGARY, 11. 7. 
2018, 17:50 hodin – údajně nevhodný film; ČESKÁ TELEVIZE / ČT1 a ČT24 – Otázky 
Václava Moravce (upoutávka na pořad), reakce na rozhodnutí Rady; ČESKÁ TELEVIZE 
/ ČT1 – Zajímavosti z regionů (Ostrava), příspěvek Ostrava vzpomíná na tábor Hanke – 
reakce na odpověď Rady k věci. 

-  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 ohledně výroku: „Financování politické strany 
(pozn.: LEV 21) podle zákona asi bylo také, ale minimálně je tak trochu podezřelé, protože 
jedním z hlavních sponzorů se stal pan Jiří Melichar. To je ten pán, kterého jsem 
ukazoval, ten pán, který je v celostátním pátrání, už o něm nikdy nikdo neslyšel, a živil se 
sběrem odpadu. No tak tenhle ten pán poslal 250 000 Kč, tedy oficiálně firma Velantis, 
které ovšem pan Melichar byl majitelem a jednatelem.“, který pronesl Jaromír Soukup v 
pořadu Kauzy Jaromíra Soukupa odvysílaném dne 10. 10. 2018 od 21:25 hodin na 
programu Televize Barrandov. Konkrétně, z jakého zdroje čerpá informaci o tom, že byl 
pan Jiří Melichar majitelem a jednatelem společnosti Velantis v době, kdy od ní získala 
politická strana LEV 21 finanční dar ve výši 250 000 Kč. 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 
DONEAL, s.r.o., IČ: 29135451, sídlem Pobřežní 297/14, Praha 8, PSČ 186 00, o podání 
vysvětlení ohledně obsahu záznamu, který zaslal Radě na DVD-R nosiči v reakci na 
vyžádání (č.j. RRTV/14335/2018-bur) záznamu kontinuálního úseku vysílání programu 
JOJ Cinema ze dne 13. července 2018, v časovém úseku od 18.00 do 22.00 hodin, v 
odvysílané podobě a v náležité technické kvalitě. Záznam, zaslaný jako součást zásilky, 
podané dne 8. srpna 2018 zástupcem provozovatele (Advokátní kancelář Bugala – 
Ďurček), a doručené Radě dne 13. srpna 2018 (č.j. RRTV/15238/2018-vac), sice 
obsahuje záznam programu, v průvodním dopise identifikovaného jako JOJ Cinema, ale 
jeho obsahem jsou jednak zábavné pořady „Moja mama varí lepšie ako tvoja“ a „Všetko, 
čo mám rád“, jednak zpravodajský pořad „Noviny“. Program JOJ Cinema má přitom dle 
podmínek licence vysílat výhradně filmy, a dle programových přehledů měly být v 
inkriminovaném časovém úseku daného dne skutečně vysílány filmy Půlnoční polibek a 
Absurdistán. Rada stanovila lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.  

-  Rada se seznámila s analýzou zpravodajských a publicistických pořadů odvysílaných 
na programech ČT1 a ČT24 provozovatele ČESKÁ TELEVIZE v období před volbou 
prezidenta ČR. 

-  Rada se seznámila s analýzou zpravodajských a publicistických pořadů odvysílaných 
na programu NOVA provozovatele TV Nova s.r.o. v období před volbou prezidenta ČR. 

-  Rada se seznámila s analýzou zpravodajských a publicistických pořadů na programu 
Prima provozovatele FTV Prima, spol. s r.o. v období před volbou prezidenta ČR. 

-  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 FTV 
Prima, spol. s r.o., IČ 48115908, sídlem Na žertvách 132/24, Praha 8, PSČ 180 00, o 
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podání vysvětlení, z jakého důvodu bylo v reportáži tematizující odmítnutí Jiřího Drahoše 
účastnit se jedné z předvolebních debat, odvysílané v pořadu Zprávy FTV Prima dne 
7. ledna 2018 od 18.55 hodin na programu Prima, informováno s výrazně negativním 
vyzněním o omluvě Jiřího Drahoše z účasti na jedné z debat na Primě, zatímco 
rozhodnutí Miloše Zemana neúčastnit se žádné z debat v médiích bylo v téže reportáži 
pouze krátce zmíněno bez hodnotícího pohledu. Takovéto zpracování zprávy zavdává 
podezření ze ztráty redakční neutrality ke dvěma kandidátům na post prezidenta. 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 FTV 
Prima, spol. s r.o., IČ 48115908, sídlem Na žertvách 132/24, Praha 8, PSČ 180 00, o 
podání vysvětlení, z jakého důvodu bylo v pořadu Partie, odvysílaném dne 7. 1. 2018, 
zcela odlišně moderátorkou interpretováno odmítnutí účasti v předvolební debatě v 
případě Jiřího Drahoše a v případě Miloše Zemana. Zatímco v případě Jiřího Drahoše 
zahrnovala interpretace moderátorky pořadu negativní hodnocení, v případě Miloše 
Zemana byla neúčast interpretována zcela neutrálně, bez negativního zabarvení. 
Takovýto přístup zavdává podezření ze ztráty redakční neutrality v informování o těchto 
dvou kandidátech na post prezidenta. 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 řízeních o nich (dále jen zákon 
č. 250/2016 Sb.) rozhodla zahájit s provozovatelem FTV Prima, spol. s r.o., IČ 48115908, 
sídlem Na žertvách 132/24, Praha 8, PSČ 180 00 (dále „obviněný“), řízení o přestupku z 
moci úřední pro možné porušení ustanovení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., kterého 
se mohl dopustit odvysíláním pořadu Česko hledá prezidenta dne 23. 1. 2018 na 
programu Prima. Diskutovaná témata (držení zbraní, zmírnění protikuřáckého zákona, 
svoboda slova a její omezování a problém migrace) byla v úvodu příslušné části debaty 
uvedena příspěvky zpravodajského charakteru, které obsahovaly nedoložená tvrzení, 
jednostranná vyjádření mluvčích i hodnotící promluvy redaktorky. Vybraná témata byla 
prezentována jednostrannou optikou a způsob jejich rámování více korespondoval se 
známými postoji Miloše Zemana, v tomto smyslu mu tak pořad poskytoval výhodu. 
Provozovatel se tak mohl dopustit porušení zásad objektivního informování. 

-  Rada se seznámila s analýzou zpravodajských a publicistických pořadů na programu 
Televize Barrandov provozovatele Barrandov Televizní Studio a.s. v období před volbou 
prezidenta ČR. 

-  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 § 31 odst. 3 zákona 
č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil odvysíláním zpravodajských a zpravodajsko-
publicistických pořadů v období před volbou prezidenta ČR 2018 (Naše Zprávy [vydání z 
období od 15. 12. 2017 do 26. 1. 2018, vždy od 18.30 hod], Aréna Jaromíra Soukupa 
[vydání ze dnů 19. 12. 2017, 9. 1. 2018 a 23. 1 2018, vždy od 21.25 hod], Duel Jaromíra 
Soukupa [vydání ze dnů 14. 12. 2017, 21. 12. 2017, 4. 1. 2018, 11. 1. 2018 a 18. 1. 2018, 
vždy od 20.55 hod], Aréna Jaromíra Soukupa SPECIÁL [vydání ze dne 2. 1. 2018, 21.25 
hod] a Týden s prezidentem [vydání ze dnů 21. 12. 2017, 4. 1. 2018, 11. 1. 2018 a 18. 1. 
2018, vždy od 20.15 hod]), ve kterých docházelo k opakovanému porušování vyváženého 
přístupu ke kandidujícím osobnostem, projevujícímu se systematickým zvýhodňováním 
Miloše Zemana a naopak znevýhodňováním ostatních kandidátů. Miloš Zeman byl v 
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těchto pořadech oproti ostatním kandidátům nejen nadreprezentován prostřednictvím 
výrazně většího prostoru, který mu byl provozovatelem poskytnut ve vysílání výše 
uvedených pořadů, ale současně bylo ve spojitosti s jeho osobou zaznamenáno i nejvíce 
pozitivně laděných zmínek a favorizační přístup ze strany moderátora diskuzních pořadů. 
Rada stanovila lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení tohoto upozornění. 

-  Rada se seznámila s monitoringem vysílání programu Magenta TV provozovatele 
T- Mobile Czech Republic a.s. dne 31. srpna 2018 v úseku 00:00-24:00 hodin. 

-  Rada v rámci své kompetence dané § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o 
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném 
znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele T-
Mobile Czech Republic a.s., IČ: 64949681, sídlem Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4 -
Chodov, o podání vysvětlení, z jakého důvodu vysílal dne 31. srpna 2018 v úseku 00:00-
24:00 hodin program Magenta TV v programové smyčce o délce 1:23:05 hodin, zatímco 
licence č. j. RRTV/7247/2017-smu (JID: 243998 - RRTV) ze dne 25. dubna 2017, sp. zn. 
2017/253/smu, ve znění pozdějších změn, stanoví, že „základem programového 
schématu vysílání je 4-12hodinová smyčka“, a dále o podání vysvětlení, jakým způsobem 
dne 31. srpna 2018 umožnil divákům programu Magenta TV snadný, přímý a trvalý 
přístup k údajům a informacím podle § 32 odst. 7 zákona č. 231/2001 Sb. Rada stanovila 
lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy. 

-  Rada se seznámila s analýzou záznamu vysílání programu TV FOCUS provozovatele 
Jaroslav Heindl ze dnů 9. – 10. 7. 2018. 

-  Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., 
o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen 
zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele 
Jaroslav Heindl, IČ 67219888, se sídlem Vinohrady 2005, 432 01 Kadaň, o podání 
vysvětlení, 1) z jakého důvodu do vysílání programu TV FOCUS v úterý 10. 7. 2018 ve 
20:00 hod nezařadil premiéru zpravodajské relace, jak uvádějí licenční podmínky k 
programu; 2) jakým způsobem proběhlo zadání prezentace služeb a slevových akcí KT 
Kadaň v čase 33:25 minut od začátku smyčky, vysílané 9. - 10. 7. 2018 na programu TV 
FOCUS – tzn., zda bylo sdělení odvysíláno za úplatu nebo obdobnou protihodnotu. Rada 
stanovila lhůtu k podání vysvětlení 30 dnů ode dne doručení této výzvy. 

-  Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) 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 Jaroslav Heindl, IČ 67219888, sídlem: Vinohrady 2005, Kadaň, 432 01, na 
porušení ustanovení § 49 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil 
tím, že ve dnech 9. a 10. 7. 2018 na programu TV FOCUS odvysílal v čase 0:24 hod po 
začátku vysílací smyčky obchodní sdělení propagující Blackhole Gym, které naplňovalo 
definiční znaky reklamy, ale 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 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 Jaroslav Heindl, IČ 67219888, sídlem: Vinohrady 2005, Kadaň, 432 01, na 
porušení ustanovení § 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, kterého se dopustil tím, že ve vysílání programu TV 
FOCUS v rámci vysílací smyčky ve dnech 9. - 10. 7. 2018 opakovaně překročil přípustný 
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limit, a to v průběhu liché hodiny, v níž vysílal 14 minut a 3 vteřiny reklamy. Rada stanovila 
lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení upozornění. 

-  Rada se seznámila se zprávou o kontrole televizního vysílání prostřednictvím 
screeningu za období srpen 2018, která pokrývala úseky následujících programů v těchto 
dnech a v těchto časech: TV Nova s.r.o. / Nova 2 5. srpna 2018 10:00 – 22:00 hod., 17. 
srpna 2018 10:00 – 22:00 hod.; MTV NETWORKS s.r.o. / Prima Comedy Central 11. 
srpna 2018 06:00 – 12:00 hod., 15. srpna 2018 06:00 – 12:00 hod.; MTV NETWORKS 
s.r.o. / Nickelodeon 12. srpna 2018 06:00 – 12:00 hod.; Československá filmová 
společnost, s.r.o. / CS Film 13. srpna 2018 06:00 – 12:00 hod.; 20. srpna 2018 06:00 – 
12:00 hod.; AMC Networks Central Europe s.r.o. / Minimax 14. srpna 2018 06:00 – 12:00 
hod.; THE WALT DISNEY COMPANY LIMITED, organizační složka / DISNEY CHANNEL 
16. srpna 2018 06:00 – 12:00 hod.; Viacom Media Networks / Nick Jr. Czech 17. srpna 
2018 06:00 – 12:00 hod.; TV Nova s.r.o. / Nova Gold 18. srpna 2018 06:00 – 12:00 hod.; 
ČESKÁ TELEVIZE / ČT :D 19. srpna 2018 06:00 – 12:00 hod., 21. srpna 2018 06:00 – 
16:00 hod.; ČESKÁ TELEVIZE / ČT1 22. srpna 2018 10:00 – 20:00 hod.; ČESKÁ 
TELEVIZE / ČT sport 24. srpna 2018 08:00 – 11:00 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 3C spol. s r.o., IČ: 00532819, sídlem Jinačovice 89, PSČ 66434, 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 3C ze dnů 24. – 25. srpna 
2018 v časovém úseku 00.00–24.00 hodin, a to navzdory tomu, že mu byla prodloužena 
lhůta. 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 dnů 24. – 25. října 2018 z časového úseku 00.00 –24.00 
hodin. 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele THE WALT DISNEY 
COMPANY LIMITED, organizační složka, IČ 24157031, se sídlem Na strži 1702/65, PSČ 
140 00, Praha - Nusle, podle jakého časového schématu zařazuje do vysílání programu 
DISNEY CHANNEL (Rumunsko, Bulharsko) rumunský dabing, aby dostál licenčním 
podmínkám, podle nichž je hlavní vysílací jazyk rumunština.  

-  Rada se seznámila s výsledky systematického monitoringu hlasitosti obchodních 
sdělení na programu Barrandov NEWS provozovatele Barrandov MUZIKA, s.r.o. ze dne 
30. září 2018, 20:00 - 22:00 hodin. 

-  Rada se seznámila s výsledky analýzy obchodních sdělení za měsíce červenec a srpen 
2018. 

-  Rada postupuje ČNB k posouzení dle svých kompetencí obchodní sdělení s motivem 
„Provident“, které bylo odvysíláno dne 27. července 2018 v čase 12:45:09 hodin na 
programu Nova Cinema. 

-  Rada postupuje ČNB k posouzení dle svých kompetencí obchodní sdělení s motivem 
„Zonky“, které bylo odvysíláno dne 16. července 2018 v čase 7:27:20 na programu Prima 
ZOOM. 

-  Rada postupuje ČNB k posouzení dle svých kompetencí obchodní sdělení s motivem 
„Razdvapujcka.cz“, které bylo odvysíláno dne 23. července 2018 v čase 7:26:14 na 
programu Seznam.cz TV. 

-  Rada postupuje ČNB k posouzení dle svých kompetencí obchodní sdělení s motivem 
„Zonky“, které bylo odvysíláno dne 27. srpna 2018 v čase 6:15:34 na programu Prima 
ZOOM. 

-  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 § 
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78 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., zákona o přestupcích a řízeních o nich (dále jen 
„zákon č. 250/2016“) rozhodla zahájit s provozovatelem AMC Networks Central Europe 
s.r.o., IČ: 27112501, se sídlem Praha 8 - Karlín, Pobřežní 620/3, PSČ 18600 (dále 
„obviněný“), řízení o přestupku z moci úřední pro možné porušení § 49 odst. 1 písm. c) 
zákona č. 231/2001 Sb., podle něhož je provozovatel vysílání povinen zajistit, aby 
obchodní sdělení týkající se erotických služeb, erotických výrobků a humánních léčivých 
přípravků nebo doplňků stravy na podporu erekce a sexuální výkonnosti nebyly 
zařazovány do vysílání v době od 06.00 hodin do 22.00 hodin, kterého se mohl dopustit 
tím, že 1) dne 23. července 2018 v čase 14:52:02 hodin na programu SPORT2 odvysílal 
reklamní spot s motivem „Clavin PLATINUM“ (ID kreativy 14873591), který byl obchodním 
sdělením obsahujícím propagaci doplňku stravy Clavin PLATINUM, který je přípravkem 
pro podporu erekce. [obrazová složka: text na balení produktu „PEVNÁ A RYCHLÁ 
EREKCE“, text pod balením produktu „Účinnost Clavin zajišťuje/obsahuje mj. (L-Arginin, 
L-Citrulin), selen, zinek a navíc Tribulus Terrestris a Crocus, které zlepšují erekci a 
sexuální prožitek.“] 2) dne 29. července 2018 v čase 12:42:25 na programu SPORT2 
odvysílal reklamní spot s motivem „Clavin PLATINUM (ID kreativy 14874018), který byl 
obchodním sdělením obsahujícím propagaci doplňku stravy Clavin PLATINUM, který je 
přípravkem pro podporu erekce. [obrazová složka: text na balení produktu „PEVNÁ A 
RYCHLÁ EREKCE“, text pod balením produktu „Účinnost Clavin zajišťuje/obsahuje mj. 
(L-Arginin, L-Citrulin), selen, zinek a navíc Tribulus Terrestris a Crocus, které zlepšují 
erekci a sexuální prožitek.“] 3) dne 5. srpna 2018 v čase 15:48:43 na programu Sport1 
Czechia and Slovakia odvysílal reklamní spot s motivem „ARGINMAX“ (ID kreativy 
14018458), který byl obchodním sdělením obsahujícím propagaci doplňku stravy 
ARGINMAX FORTE, který je přípravkem dlouhodobě zlepšujícím erekci a sexuální 
výkonnost [zvuková složka: „Arginmax, dlouhodobě zlepšuje erekci a sexuální 
výkonnost.“] 4) dne 23. srpna 2018 v čase 8:55:16 na programu Sport1 Czechia and 
Slovakia odvysílal reklamní spot s motivem „ARGINMAX“ (ID kreativy 14018504), který 
byl obchodním sdělením obsahujícím propagaci doplňku stravy ARGINMAX FORTE, 
který je přípravkem dlouhodobě zlepšujícím erekci a sexuální výkonnost [zvuková složka: 
„Arginmax, dlouhodobě zlepšuje erekci a sexuální výkonnost.“] 5) dne 29. srpna 2018 v 
čase 15:40:04 na programu SPORT2 odvysílal reklamní spot s motivem „ARGINMAX“ 
(ID kreativy 14021358), který byl obchodním sdělením obsahujícím propagaci doplňku 
stravy ARGINMAX FORTE, který je přípravkem dlouhodobě zlepšujícím erekci a sexuální 
výkonnost [zvuková složka: „Arginmax, dlouhodobě zlepšuje erekci a sexuální 
výkonnost.“]. 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele ATV CZ, s.r.o., IČ 27647234, 
sídlem Velvarská 1626/45, Praha 6, PSČ 160 00, zda na písemnou žádost Rady (č. j. 
RRTV/13169/2018-bur) zapůjčil požadované záznamy vysílání programu GOLF 
CHANNEL CS ze dne 19. června 2018 v časovém úseku od 12:00 do 22:00 hodin 
(program provozovaný na základě rozhodnutí č. j. sve/7638/07 ze dne 29. srpna 2007, 
sp. zn. 2007/427/sve/ATV), či zda zapůjčil záznamy jiného programu, vzhledem k faktu, 
že obsah zapůjčeného záznamu neodpovídá znění licenčních podmínek (programové 
skladbě a programovému schématu vysílání) programu GOLF CHANNEL CS.  

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením zadavatele Mediashop GmbH, sídlem 
Schwarzottstrasse 2a, A-2620 Neunkirchen, Rakousko, k obchodnímu 
sdělení/teleshoppingu s motivem „Pest Reject Pro“, které bylo odvysíláno 4. dubna 2018 
v čase 12:30:17 hodin na programu Televize Barrandov.  

-  Rada se seznámila s žádostí Ministerstva zdravotnictví ČR ve věci problematiky výskytu 
alkoholu a kouření ve vysílání. 
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AUDIOVIZUÁLNÍ MEDIÁLNÍ SLUŽBY NA VYŽÁDÁNÍ 

-  Rada se seznámila s analýzou služeb VIDEO NOVINKY, VIDEO SPORT, Seznam 
Zprávy poskytovaných společností Seznam.cz a.s. 

-  Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 4 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb., o 
audiovizuálních mediálních službách na vyžádání, v platném znění, a na základě 
ustanovení § 137 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá společnost Seznam.cz, a.s., 
IČ 26168685, se sídlem Radlická 3294/10, Praha 5, PSČ 150 00, o podání vysvětlení, 
kdo určuje způsob organizace audiovizuální mediální služby na vyžádání VIDEO 
NOVINKY, umístěné na internetové adrese video.novinky.cz, resp. kdo má rozhodující 
vliv na výběr pořadů a jejich uspořádání v katalogu pořadů v rámci služby. Rada stanovila 
lhůtu k podání vysvětlení 20 dní ode dne doručení výzvy. 

-  Rada konstatovala, že internetové stránky umístěné na adrese video.sport.cz 
poskytovatele Seznam.cz, a.s., IČ 26168685, se sídlem Radlická 3294/10, Praha 5, PSČ 
150 00, nejsou audiovizuální mediální službou na vyžádání z hlediska zákona č. 132/2010 
Sb. 

-  Rada se seznámila s monitoringem internetových stránek filmboxlive.com/cz a lepší.tv.  

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen 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 goNET s.r.o., 
sídlem Úprkova 1/25, Přívoz, Ostrava, PSČ 702 00, o podání vysvětlení, z jakého důvodu 
Radě doposud neoznámila poskytování audiovizuální mediální služby na vyžádání 
umístěné na internetové adrese https://www.lepší.tv/, resp. https://www.xn--lep-
tma39c.tv/top_tv/. Rada stanovila lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení 
výzvy.  

-  Rada vzala na vědomí změnu skutečností vztahující se k audiovizuální mediální službě 
na vyžádání QUICK7TV.CZ/www.quick7tv.cz poskytované subjektem KOUDELKA 
PARTNERS s.r.o., IČ 037 44 876, se sídlem Nad Turbovou 730/28, Praha 5, PSČ 150 
00. Novým názvem a umístěním služby je Quick7 – www.quick7.cz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Praze dne 8. 11. 2018 

Bc. Ivan Krejčí 

předseda Rady pro rozhlasové 

a televizní vysílání 

kontakt: podatelna@rrtv.cz 

274 813 830 


