Tisková zpráva z 20. zasedání 2019, konaného dne 3. 12. 2019

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") na svém 20. zasedání
projednala 40 bodů programu. Vyhodnotila 27 stížností diváků a posluchačů, vydala
tři upozornění na porušení zákona. Rada na svém 20. zasedání uložila čtyři pokuty.
Provozovateli AIDEM & Vyšší odborná škola televizní Brno a.s. pokutu ve výši
5 000,- Kč pro porušení povinnosti stanovené § 32 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb.,
kterého se dopustil tím, že neposkytl informace o opatřeních přijatých na podporu
mediální gramotnosti, resp. porušil povinnost na písemnou výzvu poskytnout Radě
vyjádření a informace nezbytné k výkonu její působnosti.
Provozovateli JAMES DEAN CO. s.r.o. pokutu ve výši 5 000,- Kč pro porušení
povinnosti stanovené § 32 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že
neposkytl informace o opatřeních přijatých na podporu mediální gramotnosti, resp.
porušil povinnost na písemnou výzvu poskytnout Radě vyjádření a informace nezbytné
k výkonu její působnosti.
Provozovateli TV Osoblaha s.r.o. pokutu ve výši 5 000,- Kč pro porušení povinnosti
stanovené § 32 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že neposkytl
informace o opatřeních přijatých na podporu mediální gramotnosti, resp. porušil
povinnost na písemnou výzvu poskytnout Radě vyjádření a informace nezbytné k
výkonu její působnosti.
Provozovateli DONEAL, s.r.o. pokutu ve výši 50 000,- Kč pro porušení § 32 odst. 1
písm. l) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že neposkytl Radě na její
vyžádání záznam vysílání programu JOJ Cinema ze dne 21. února 2019 z časového
úseku 9.00-18.00 hodin.
Rada udělila licenci společnosti MTV NETWORKS s.r.o. k provozování televizního
vysílání programu Paramount Karácsony šířeného prostřednictvím zvláštních
přenosových systémů.
Podrobnější informace naleznete v přepisech usnesení Rady:

ROZHLASOVÉ VYSÍLÁNÍ
- Rada v souladu s ustanovením § 5 písm. b) a § 21 odst. 1 písm. d) a § 21 odst. 3 zákona
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších
zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), a ustanovením § 67 a násl.
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“),
vydala toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli PS KŘÍDLA, s.r.o., IČ: 25518674, se
sídlem Lidická 1879/48, Černá Pole, 602 00 Brno, souhlas se změnou skutečností
uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu Rádio
PETROV (licence č.j. Ru/139/01) podle § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb.,
spočívající ve změně licenčních podmínek, neboť tyto změny by nevedly k neudělení
licence na základě veřejného slyšení. Aktuální a platné znění licenčních podmínek tvoří
přílohu tohoto rozhodnutí.
- Rada v souladu s ustanovením § 5 písm. b) a § 21 odst. 1 písm. d) a § 21 odst. 3 zákona
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších
zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), a ustanovením § 67 a násl.
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“),
vydala toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli PS KŘÍDLA, s.r.o., IČ: 25518674, se
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sídlem Lidická 1879/48, Černá Pole, 602 00 Brno, souhlas se změnou skutečností
uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu Rádio
PETROV (licence sp.zn. 2014/46/zab) podle § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001
Sb., spočívající ve změně licenčních podmínek, neboť tyto změny by nevedly k neudělení
licence na základě veřejného slyšení. Aktuální a platné znění licenčních podmínek tvoří
přílohu tohoto rozhodnutí.
- Rada podle ustanovení § 5 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s
ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu, vydává toto rozhodnutí:
Rada podle ustanovení § 12 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb. prodlužuje provozovateli
MEDIA BOHEMIA, a.s., IČ: 267 65 586, se sídlem Bělehradská 299/132, PSČ 120 00
Praha, dobu platnosti licence udělené rozhodnutím Rady sp. zn. 2013/681/zab/MED, č.j.
bar/2378/2014 ze dne 15.4.2014 k rozhlasovému vysílání programu Rádio BLANÍK
prostřednictvím vysílačů na kmitočtu Mariánské Lázně 96,6 MHz / 0,2 kW do 10. října
2025.
- Rada podle ustanovení § 5 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s
ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu, vydává toto rozhodnutí:
Rada podle ustanovení § 12 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb. prodlužuje provozovateli
MEDIA BOHEMIA, a.s., IČ: 267 65 586, se sídlem Bělehradská 299/132, PSČ 120 00
Praha, dobu platnosti licence udělené rozhodnutím Rady sp. zn. 2013/676/zab, č.j.
zab/2836/2014 ze dne 22.7.2014 k rozhlasovému vysílání programu Rock Radio
prostřednictvím vysílačů na kmitočtu Kutná Hora 92,5 MHz / 0,1 kW do 10. října 2025.
- Rada se seznámila s analýzou programu Radio Haná okruh SkyRock, provozovatele
HAMCO s.r.o. ze čtvrtka 7. 11. 2019 od 00:00 do 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 analýzami obchodních sdělení odvysílaných provozovateli
PS KŘÍDLA, s.r.o. (program Rádio PETROV; Jihlava-Bedřichov 98,0 MHz) dne 20.
listopadu 2019, LONDA spol. s r.o. (program Rock Zone 105,9; Praha 105,9 MHz) dne
20. listopadu 2019, JUKE BOX, spol. s r. o. (program Radio Čas Rock; Ostrava město
99,9 MHz) dne 20. listopadu 2019, Radio Contact Liberec spol. s r.o. (program Radio
Contact Liberec; Liberec 101,4 MHz) dne 20. listopadu 2019, RADIO UNITED
BROADCASTING s. r. o. (program SIGNÁL RÁDIO; Mladá Boleslav 105,7 MHz) dne 20.
listopadu 2019 a MEDIA BOHEMIA a.s. (program Hitrádio Dragon; Karlovy Vary 99,7
MHz) dne 20. listopadu 2019.
- Rada se seznámila se stížností č. j. RRTV/13165/2019-vra ohledně vystoupení Jakuba
Jandy v pořadu Osobnost Plus na programu Český rozhlas Plus. Rada se seznámila se
stížností č. j. RRTV/13468/2019-vra ohledně vystoupení Mikuláše Mináře v pořadu
Dvacet minut Radiožurnálu dne 18. 11. 2019. Rada se seznámila se stížností č. j.
RRTV/13486/2019-vra ohledně na pořady moderované Barborou Tachecí, konkrétně pak
na díl pořadu Osobnost Plus ze 7. 11. 2019.

TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ
- Rada udělila právnické osobě, společnosti MTV NETWORKS s.r.o., IČ: 289 70 438, se
sídlem Perlová 371/5, Staré Město, 110 00 Praha 1, dle ustanovení § 25 zákona
č. 231/2001 Sb. licenci k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím
zvláštních přenosových systémů na 12 let; označení (název) programu: Paramount
Karácsony; základní programová specifikace: Všeobecně zábavní program zaměřený na
americkou produkci; časový rozsah vysílání: 24 hodin denně; výčet států, na jejichž území
má být vysílání zcela nebo převážně směřováno: Maďarsko; hlavní jazyk vysílání:
maďarský jazyk; Identifikace přenosového systému: Neveřejné IP sítě; Informace o
přístupu k vysílání: Na základě smlouvy s provozovateli převzatého vysílání, a to

2

prostřednictvím set-top-boxů nebo jiných obdobných zařízení či aplikací instalovaných na
přijímacím zařízení; v rozsahu žádosti ze dne 11. listopadu 2019, č.j.: RRTV/13030/2019vra, ve znění upřesnění a doplnění žádosti ze dne 18. listopadu 2019, č.j.:
RRTV/13461/2019-vra.
- Rada informuje regulační orgán členského státu Evropské unie, a to Maďarska, na
jehož území bude televizní vysílání zcela nebo převážně směrováno, o udělení licence
společnosti MTV NETWORKS s.r.o., IČ: 289 70 438, se sídlem Perlová 371/5, Staré
Město, 110 00 Praha 1, k televiznímu vysílání programu Paramount Karácsony, šířeného
prostřednictvím zvláštních přenosových systémů, se základní programovou specifikací:
Všeobecně zábavní program zaměřený na americkou produkci.
- Rada prodlužuje provozovateli, právnické osobě Západočeská kabelová televize s.r.o.,
IČ: 279 85 563 se sídlem Dobrovského 180/15, Úšovice, 353 01 Mariánské Lázně, podle
§ 12 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb., dobu platnosti licence, sp. zn.: 2007/914/zem/ZAP,
č.j.: zem/10018/07, ze dne 12. prosince 2007, ve znění pozdějších změn, k provozování
místního televizního vysílání programu ZKTV, šířeného prostřednictvím kabelových
systému, o dobu 12 let, tzn. do 2. ledna 2032 na základě žádosti doručené dne
21. listopadu 2019, č.j.: RRTV/13562/2019-vra.
- Rada vzala na vědomí, že provozovateli AMC Networks Central Europe s.r.o., IČ:
27112501, se sídlem: Praha 8 - Karlín, Pobřežní 620/3, PSČ 186 00, zanikne dne
31. prosince 2019, podle ustanovení § 24 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb., licence. spis.
zn.: 2011/70/sve/Che, č.j. sve/545/2011 ze dne 8. února 2011, k provozování televizního
vysílání programu Megamax, šířeného prostřednictvím družice, na základě jeho žádosti
doručené Radě dne 18. listopadu 2019 č.j. RRTV/13481/2019-vra. O této skutečnosti
Rada vydává osvědčení dle § 154 a násl. zákona č. 500/2004 Sb.
- Rada prodlužuje společnosti SPORT 5 a.s., IČ 272 02 569, se sídlem Praha 1 - Těšnov
1/1059, PSČ 11000, podle § 39 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., lhůtu k odstranění
nedostatků žádosti o udělení licence ze dne 26. dubna 2019, č.j. RRTV/5625/2019-vra,
na základě žádosti ze dne 21. listopadu 2019, čj. RRTV/13559/2019-vra, a to o 30 dnů
ode dne doručení usnesení o prodloužení lhůty.
- Rada udělila provozovateli MTV NETWORKS s.r.o., IČ: 28970438, se sídlem: Perlová
371, 110 00 Praha 1, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádostech o licence
programů: NICK TOONS, č.j. RRTV/4111/2017-fia; NICK TOONS, č.j. RRTV/3314/2016SMU; Prima Comedy Central , č..j. RRTV/4195/2015-SMU; Paramount Channel, č.j.
sve/315/2014; MTV, č.j. FIA/2514/2014; MTV Dance International, č.j. SMU/1676/2014;
MTV Rocks International, č.j. SMU/1675/2014;MTV Hits International, č.j.
SMU/1678/2014; RTL Spike, č.j RRTV/3141/2016-SMU; Paramount Comedy, č.j.
RRTV/2850/2016-FIA; Paramount Channel, č.j. 2016/369/FIA/MTV; Prima Comedy
Central, č.j. RRTV/4352/2015-SMU; Comedy Central, č.j. RRTV/1981/2016-FIA; Comedy
Central Extra, č.j. FIA/2154/2012; Nickelodeon, č.j. sve/6917/09; Comedy Central
Hungary, č.j. sve/2051/2010; VH 1 European, č.j. sve/7049/09; Nickelodeon, č.j.
sve/7050/09; VH 1 Classic European, č.j. sve/7047/09; MTV Hungary, č.j.
zem/2059/2010; Comedy Central Family, č.j. RRTV/12328/2017-spm; Spike, č.j.
RRTV/15361/2017- smu; Nickelodeon, č.j. RRTV/7816/2018-fia; Comedy Central +1, č.j.
RRTV/3385/2019-zem; MTV, č.j. RRTV/2874/2019-zem; Comedy Central Extra, č.j.
RRTV/2865/2019-zem; Comedy Central, č.j. RRTV/2862/2019-zem; MTV Music 24, č.j.
RRTV/2867/2019-fia; Nick Jr. Peppa, č.j. RRTV/2869/2019-fia; Nicktoons, č.j.
RRTV/2872/2019-fia; Nick Jr., č.j. RRTV/2873/2019-fia; Nickelodeon, č.j.
RRTV/2875/2019-fia; NickToons,č.j. RRTV/9310/2019-fia; Paramount Channel, č.j.
RRTV/9309/2019-smu. sp. zn. RRTV/2017/743/smu, č.j. RRTV/13744/2017-smu, podle
ustanovení § 21 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně
společenské smlouvy, v rozsahu dle žádosti doručené dne 20. listopadu 2019 č.j.
RRTV/13546/2019-vra.
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- Rada udělila provozovateli Emporia Style s.r.o., IČ: 08122458, se sídlem:
Palackého 70, 252 29 Dobřichovice, souhlas se změnou skutečností uvedených v
žádostech o licence sp. zn. RRTV/2019/674/2019/smu a RRTV/2019/675/smu, podle
ustanovení § 21 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb., a to se změnou zakladatelské
listiny, ve znění dle žádosti doručené dne 21. listopadu 2019 pod č.j. RRTV/13561/2019vra.
- Rada registruje provozovateli CentroNet, a.s., IČ 261 65 473, se sídlem náměstí
Republiky 1037/3, Nové Město, 110 00 Praha 1, dle § 29 odst. 1 písm. a), b) zákona
č. 231/2001 Sb., změnu skutečností uváděných v přihlášce k registraci, č.j.: Rg/183/00,
ze dne 21. listopadu 2000, spočívající ve změně seznamu akcionářů, vkladů a jejich
obchodních podílů a způsobu rozdělení hlasovací práv. Převodem všech akcií jediného
akcionáře provozovatele, ze společnosti ECO-INVESTMENT, a.s., IČ: 273 85 574, se
sídlem náměstí Republiky 1037/3, Nové Město, 110 00 Praha 1, na společnost KAPRAIN
INDUSTRIAL HOLDING LIMITED, se sídlem 1065 Nikósie, Giannou Kranidioti, 9,
2nd floor, Flat/Office 210, Kyperská republika, reg. číslo HE 338896, která se tak stane
novým 100% akcionářem společnosti CentroNet, a.s., vlastnícím všech 226 666 ks
kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč,
odpovídajícím vkladu do základního kapitálu CentroNet, a.s., ve výši 226 666 000,- Kč,
ke kterým náleží 226 666 hlasů, tj. 100% hlasovacích práv v CentroNet, a.s., dle
oznámení ze dne 18. listopadu 2019, č.j.: RRTV/13469/2019-vra.
- Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) a f), § 59 odst. 1 zákona
č. 231/2001 Sb., upozorňuje provozovatele, společnost CentroNet, a.s., IČ 261 65 473,
se sídlem náměstí Republiky 1037/3, Nové Město, 110 00 Praha 1, na porušení
ustanovení § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že neoznámil
Radě změnu ostatních skutečností uvedených v přihlášce k registraci, č.j.: Rg/183/00, ze
dne 21. listopadu 2000, spočívající v neoznámení změny: a) Statutárního orgánu představenstva, a to: novým předsedou představenstva se stal Ing. ROBERT WAGNER,
funkci místopředsedy představenstva zastává nově ROBERT EDELMANN, novým
členem se stal Ing. PETER MELKO; b) v dozorčí radě společnosti: novým předsedou
dozorčí rady se stal Ing. MILAN FILO a novými členy jsou aktuálně: Ing. MILOSLAV
ČURILLA, JUDr. ANDREJ FARKAŠ, PhD., Ing. MIROSLAV VAJS; c) sídla společnosti,
která je aktuálně na adrese: náměstí Republiky 1037/3, Nové Město, 110 00 Praha 1.
Rada stanovila provozovateli lhůtu k nápravě 15 dnů ode dne doručení tohoto
upozornění.
- Rada zrušila podle § 30 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., provozovateli Josefu
Voseckému, IČ 67084354, se sídlem Na Tržišti 543, 34506 Kdyně, registraci č.j. Rg/6/02
ze dne 8. ledna 2002, k provozování převzatého vysílání šířeného prostřednictvím
kabelových systémů, a to ke dni 31. prosince 2019 na žádost provozovatele převzatého
vysílání ze dne 6. listopadu 2019, č.j. RRTV/12864/2019-vra.
- Rada se dle § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., seznámila s oznámením
provozovatele UPC Česká republika, s.r.o., IČ 00562262, doručeným dne 14. listopadu
2019 pod č.j. RRTV/13196/2019-vra ve znění ze dne 21. listopadu 2019 č.j.
RRTV/13564/2019-vra, spočívajícím ve změně ostatních skutečností (programové
nabídky) uvedených v přihlášce k registraci převzatého vysílání, a to 1) zařazení do
programové nabídky českých a) rozhlasových programů Rádio Dálnice, RÁDIO BLATNÁ
a Rock Radio; b) televizních programů: Hobby TV, Óčko Black, Be2Can a
ČESKOSLOVENSKO; 2) zařazení do programové nabídky zahraničních televizních
programů Adventure HD, Nicktoons, Park TV, Extasy HD; 3) ukončení vysílání
zahraničních televizních programů Russia Today HD a National Geographic SD;
4) rozdělení programové pozice LEO TV/Extasy na dva samostatné kanály LEO TV nově
ve verzi HD a Extasy nově ve verzi HD. Vysílání erotického programu Extasy HD) s
časovým rozsahem 24 h denně (v kategorii 18+) bude dostupné koncovému uživateli na
základě písemné smlouvy uzavřené s osobou starší 18 let a technického opatření (zadání
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PIN kódu, jež u Mediaboxů UPC není možné deaktivovat) v souladu s ustanovením § 32
odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb.
- Rada se dle ustanovení § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., seznámila s oznámením
provozovatele Progress Digital s.r.o., IČ 294 50 420, se sídlem Stavební 992/1, Poruba,
708 00 Ostrava, doručeným dne 26. listopadu 2019 pod č.j. RRTV/13925/2019-vra,
spočívajícím ve změně ostatních skutečností uvedených v přihlášce k registraci
převzatého vysílání č.j.: FIA/2607/2013, spis. zn.: 2013/460/FIA/Pro, ze dne 11. června
2013, a to zařazení do programové nabídky českého televizního programu LTV PLUS.
- Rada se seznámila s oznámením provozovatele Digital Broadcasting s.r.o., IČ:
26839407, doručeným dne 21. listopadu 2019, pod č.j.: RRTV/13563/2019-vra,
spočívajícím v zahájení vysílání programu Televize přes anténu v Regionální síti 7 dne
19. listopadu 2019, dle udělené licence č.j.: RRTV/12202/2019-smu, sp. zn.
RRTV/2019/621/smu, ze dne 15. října 2019.
- Rada se seznámila s následujícími podáními k obsahu televizních programů
doručenými od 7. listopadu do 22. listopadu 2019: Česká televize / ČT2 - Bedekr:
Rotterdam, 7. 11. 2019 od 21:01 hod; Barrandov Televizní Studio a.s. / KINO
BARRANDOV - Čechovi (3, 4), 10. 11. 2019 od 20:00 hod a 20:57 hod; Česká televize /
ČT1 - Princip slasti (1, 2, 3, 4, 5), 14. 10. 2019 od 20:10 hod, 21. 10. 2019 od 20:11 hod,
28. 10. 2019 od 20:58 hod, 4. 11. 2019 od 20:05 hod, 11. 11. 2019 od 20:11 hod; Různí
provozovatelé / ČT, NOVA, Prima - zpravodajství týkající se stávek učitelů; Česká televize
/ ČT1 - Události - Pokles průmyslové výroby, 6. 11. 2019 od 19:39 hod; Barrandov
Televizní Studio a.s. / Televize Barrandov - Rychlá hra; Česká televize / ČT1, ČT24 zpravodajství o návštěvě tureckého prezidenta v Maďarsku, 7. 11. 2019; Barrandov
Televizní Studio a.s. / Televize Barrandov - Rychlá hra, 8. 11. 2019 od 11:17 hod; Česká
televize / ČT24 - Interview ČT24, 8. 11. 2019 od 18:28 hod; Česká televize / ČT24 - zpráva
o zrušení zakázky na úsek D1 u Přerova, 4. 11. 2019 ve 12:30 hod; Česká televize / ČT1
- Události - Zatčení Češi v Kosovu, 7. 9. 2019 od 19:36 hod; ČT Sport - fotbalové utkání
Kosovo - ČR, 7. 9. 2019 od 14:29 hod; Česká televize / ČT1 - Události - Brutalita při
protestech v Hongkongu, 11. 11. 2019 od 19:38 hod; Česká televize / ČT2 - Krásné živé
památky: V Brně, 10. 11. 2019 od 18:56 hod; Barrandov Televizní Studio a.s. /
BARRANDOV KRIMI - Zákon a pořádek: Útvar pro zvláštní oběti IX (12, 13), 13. 11. 2019
od 17:07 hod; Česká televize / ČT24 - Demonstrace na Letné, 16. 11. 2019 od 13:31 hod
(2 podání); Česká televize / ČT24 - Zprávy - Demonstrace na pražské Letné, 16. 11. 2019
od 17:02 hod; Česká televize / ČT2 - Nedej se! - Sen o kanálu Dunaj Odra Labe, 27. 10.
2019 od 10:48 hod; Nedej se plus - Nová plavební komora opět ve hře, 10. 11. 2019 od
10:35 hod; Česká televize / 30 let svobody; ČT1 - oznámení provozovatele týkající se
přechodu na DVB-T2, 16. 11. 2019 od 19:59 hod; Česká televize / Facebook ČT
Jihozápad - příspěvek o návštěvě premiéra Andreje Babiše na střední škole v Plzni,
10. 10. 2019; Česká televize / pořady týkající se 17. listopadu 1939 a 1989; ČT1 - reklama
na whisky, 11. 11. 2019; Televizní reklama Oscillococcinum.
- Rada v rámci své kompetence 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.“) a na základě čl. 4 odst. 2 SMĚRNICE EVROPSKÉHO
PARLAMENTU A RADY (EU) 2018/1808 ze dne 14. listopadu 2018, kterou se mění
směrnice 2010/13/EU o koordinaci některých právních a správních předpisů členských
států upravujících poskytování audiovizuálních mediálních služeb (směrnice o
audiovizuálních mediálních službách) vyzývá provozovatele MTV NETWORKS s.r.o., IČ
28970438, se sídlem Na Strži, Praha 465/1702, PSČ 140 62, jakožto provozovatele
programu Comedy Central, směřovaného na území Rumunska a vysílaného na základě
rozhodnutí Rady ze dne 21. června 2016 o udělení licence k provozování televizního
vysílání šířeného prostřednictvím družice (č. j. RRTV/1981/2016-FIA, spis. zn.
2016/524/FIA/MTV), k dodržování právního řádu země, na jejíž území je vysílání daného
programu zcela nebo převážně směřováno, konkrétně čl. 28 usnesení CNA č. 220/2011,
který stanovuje, že programové upoutávky pořadů označených znaky AP, 12, 15 a 18
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mají být též opatřeny odpovídajícím varovným znakem, k čemuž nedošlo v souvislosti s
odvysíláním programové upoutávky na pořad Comedy Club (opakovaně ve dnech 10.,
13., 17. a 25. srpna 2019).
- 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 § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o
regulaci reklamy, na základě ustanovení § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, žádá zadavatele reklamy Green-Swan Pharmaceuticals CR, a. s. IČ: 06680437,
sídlem: Pod Višňovkou 27/1662, 140 00 Praha 4 o podání vysvětlení k obsahu stížnosti.
Současně žádá zadavatele na základě § 7a odst. 1 a odst. 2 zákona o regulaci reklamy
o zapůjčení záznamu (záznamů) reklamy GS Condro Diamant ve verzi (verzích) šířených
v televizním vysílání v období října a listopadu 2018. Rada stanovila lhůtu k podání
vysvětlení, jakož i k poskytnutí záznamů, 30 dní ode dne doručení této výzvy.
- Rada se seznámila s analýzou programu HBO 2 provozovatele HBO Europe s.r.o. ze
dne 13. 9. 2019, časového úseku od 10:00 do 22:00 hodin.
- Rada coby ústřední správní úřad v rámci své působnosti dané § 5 písm. f) zákona
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších
zákonů, v platném znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), dle § 60 odst. 1 písm. t) a § 60
odst. 7 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., v platném znění, v řízení o přestupku vedeném
podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (dále jen
„zákon o odpovědnosti za přestupky“), rozhodla dne 3. 12. 2019 takto: I. Obviněný z
přestupku, provozovatel AIDEM & Vyšší odborná škola televizní Brno a.s., IČ: 27695964,
Vídeňská, Přízřenice, Brno, č.o.51, č.p.122, 61900, se uznává vinným v souladu s § 60
odst. 1 písm. t) zákona č. 231/2001 Sb. pro porušení povinnosti stanovené § 32 odst. 6
zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že neposkytl informace o opatřeních
přijatých na podporu mediální gramotnosti, resp. porušil povinnost na písemnou výzvu
poskytnout Radě vyjádření a informace nezbytné k výkonu její působnosti podle § 5 písm.
t) až w) nebo § 6 odst. 1 a 5. II. Za přestupek se pachateli v souladu s ustanovením § 60
odst. 1 písm. t), ustanovením § 60 odst. 7 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. a ustanovením
§ 35 písm. b)a § 46 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., ukládá pokuta ve výši 5 000,- Kč.
Pokuta je splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí na účet
3754 - 19223001/0710, variabilní symbol 2019257. III. V souladu s ustanovením § 95
odst. 1 zákona č. 250/2016, o odpovědnosti za přestupky, a § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb.,
ukládá Rada obviněnému povinnost uhradit paušální částku nákladů řízení ve výši
1 000,- Kč. Úhrada nákladů řízení je splatná do pěti pracovních dnů ode dne doručení
tohoto rozhodnutí na účet č. 3711- 19223001/0710, variabilní symbol 2019257.
- Rada coby ústřední správní úřad v rámci své působnosti dané § 5 písm. f) zákona
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších
zákonů, v platném znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), dle § 60 odst. 1 písm. t) a § 60
odst. 7 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., v platném znění, v řízení o přestupku vedeném
podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (dále jen
„zákon o odpovědnosti za přestupky“), rozhodla dne 3. 12. 2019 takto: I. Obviněný z
přestupku, provozovatel JAMES DEAN CO. s.r.o., IČ: 24229814, sídlem Charvátova,
č.o.3, č.p.1988, 11000, Hlavní město Praha, Česká republika, se uznává vinným v
souladu s § 60 odst. 1 písm. t) zákona č. 231/2001 Sb. pro porušení povinnosti stanovené
§ 32 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že neposkytl informace o
opatřeních přijatých na podporu mediální gramotnosti, resp. porušil povinnost na
písemnou výzvu poskytnout Radě vyjádření a informace nezbytné k výkonu její
působnosti podle § 5 písm. t) až w) nebo § 6 odst. 1 a 5. II. Za přestupek se pachateli v
souladu s ustanovením § 60 odst. 1 písm. t), ustanovením § 60 odst. 7 písm. a) zákona
č. 231/2001 Sb. a ustanovením § 35 písm. b) a § 46 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb.,
ukládá pokuta ve výši 5 000,- Kč. Pokuta je splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne právní moci
tohoto rozhodnutí na účet 3754-19223001/0710, variabilní symbol 2019261. III. V souladu
s ustanovením § 95 odst. 1 zákona č. 250/2016, o odpovědnosti za přestupky, a § 6
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vyhlášky č. 520/2005 Sb., ukládá Rada obviněnému povinnost uhradit paušální částku
nákladů řízení ve výši 1 000,- Kč. Úhrada nákladů řízení je splatná do pěti pracovních
dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí na účet č. 3711- 19223001/0710, variabilní
symbol 2019261.
- Rada coby ústřední správní úřad v rámci své působnosti dané § 5 písm. f) zákona
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších
zákonů, v platném znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), dle § 60 odst. 1 písm. t) a § 60
odst. 7 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., v platném znění, v řízení o přestupku vedeném
podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (dále jen
„zákon o odpovědnosti za přestupky“), rozhodla dne 3. 12. 2019 takto: I. Obviněný z
přestupku, provozovatel TV Osoblaha s.r.o., IČ: 25849875, sídlem Stará Červená Voda,
č.p.138, 79053, Jeseník, se uznává vinným v souladu s § 60 odst. 1 písm. t) zákona
č. 231/2001 Sb. pro porušení povinnosti stanovené § 32 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb.,
kterého se dopustil tím, že neposkytl informace o opatřeních přijatých na podporu
mediální gramotnosti, resp. porušil povinnost na písemnou výzvu poskytnout Radě
vyjádření a informace nezbytné k výkonu její působnosti podle § 5 písm. t) až w) nebo § 6
odst. 1 a 5. II. Za přestupek se pachateli v souladu s ustanovením § 60 odst. 1 písm. t),
ustanovením § 60 odst. 7 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. a ustanovením § 35 písm. b)
a § 46 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., ukládá pokuta ve výši 5 000,- Kč. Pokuta je splatná
ve lhůtě 30 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí na účet 3754-19223001/0710,
variabilní symbol 2019280. III. V souladu s ustanovením § 95 odst. 1 zákona č. 250/2016,
o odpovědnosti za přestupky, a § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb., ukládá Rada obviněnému
povinnost uhradit paušální částku nákladů řízení ve výši 1 000,- Kč. Úhrada nákladů
řízení je splatná do pěti pracovních dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí na účet
č. 3711- 19223001/0710, variabilní symbol 2019280.
- Rada jakožto ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 5
písm. f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o
změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), dle ustanovení
§ 60 odst. 1 písm. e) a dle § 60 odst. 7 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., rozhodla v řízení
o přestupku vedeném podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a
řízení o nich, dne 3. prosince 2019 takto: I. Obviněná společnost, provozovatel televizního
vysílání, DONEAL, s.r.o. sídlem Pobřežní 297/14,186 00 Praha 8 - Karlín, Česká
republika IČ: 29135451, se uznává vinným ze spáchání přestupku dle ustanovení § 32
odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že neposkytl Radě na
její vyžádání záznam vysílání programu JOJ Cinema ze dne 21. února 2019 z časového
úseku 9.00-18.00 hodin. II. Za přestupek se pachateli v souladu s ustanovením § 60 odst.
1 písm. e), ustanovením § 60 odst. 7 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. a ustanovením §
35 písm. b) a § 46 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., ukládá pokuta ve výši 50 000,- Kč.
Pokuta je splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí na účet 375419223001/0710, variabilní symbol 2019303. III. V souladu s ustanovením § 95 odst. 1
zákona č. 250/2016, o odpovědnosti za přestupky, a § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb., ukládá
Rada obviněnému povinnost uhradit paušální částku nákladů řízení ve výši 1 000 Kč.
Úhrada nákladů řízení je splatná do pěti pracovních dnů ode dne doručení tohoto
rozhodnutí na účet č. 3711- 19223001/0710, variabilní symbol 2019303.
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele FTV Prima, spol. s r.o.,
IČ 48115908, se sídlem Praha, Na žertvách 132, PSČ 18000, k údajům, jimiž
provozovatel dokládal naplnění povinností stanovených §§ 42- 44 zákona č. 231/2001
Sb. na svých programech za kalendářní rok 2018.
- 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 FTV Prima, spol.
s r.o., IČ 48115908, se sídlem Praha, Na žertvách 132, PSČ 18000, o podání vysvětlení
v souvislosti s údaji, jimiž provozovatel dokládal naplnění povinností stanovených §§ 42

7

- 44 zákona č. 231/2001 Sb. na svých programech za kalendářní rok 2018, a to o
vysvětlení, na základě jakých skutečností provozovatel identifikuje odvysílané pořady
jako evropská díla, která poté zařazuje do výkazů evropské tvorby, když mu dle jeho
vlastní slov (viz podání vysvětlení ze dne 14. listopadu 2019, sp.zn. RRTV/2019/653/rud)
není u některých pořadů vůbec znám jejich výrobce. Rada stanovila lhůtu k podání
vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele FILM EUROPE, s.r.o., k
údajům, jimiž dokládá naplnění povinností stanovených §§ 42 - 44 zákona č. 231/2001
Sb. na svých programech za kalendářní rok 2018.
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele AMC Networks Central
Europe s.r.o., z jakého důvodu nebyly ve vysílání programu FILM CAFE dne 24. února
2019 od 8:00 do 11:00 hodin zařazeny žádné díly seriálu, ačkoli podle programového
schématu, jež byly součástí licenčních podmínek, měly být v tuto dobu vysílány seriály.
- Rada se seznámila s reakcí provozovatele AMC Networks Central Europe s.r.o., č.j.
RRTV/12393/2019-vac, na upozornění č.j. RRTV/11708/2019-loj na porušení § 53 odst. 4
zákona č. 231/2001 Sb., kterého se provozovatel dopustil tím, že dne 25. 2. 2019 od
14.00 a od 19:00 hodin na programu TV PAPRIKA CENTRAL EUROPE odvysílal pořad
Po cestách štěstí, který nebyl řádně označen jako sponzorovaný subjektem SzentGyörgyi Albert, a to tak, že nebyl řádně označen v průběhu pořadu ani na svém konci.
- Rada se seznámila s usnesením Městského soudu v Praze č. j. 6 A 164/2019 ze dne
13. listopadu 2019, kterým byl nepřiznán odkladný účinek ve věci žaloby proti rozhodnutí
Rady ze dne 29.8.2019, č.j. RRTV/9403/2019-had.
- Rada se seznámila s informativním dopisem o aktuálním vývoji v projektu „Multikulturní
život a vzdělávání českých prosumerů“ od děkanky Fakulty sociálních věd Univerzity
Karlovy Alice Němcové Tejkalové.
- Rada v rámci řízení o přestupku sp. zn. RRTV/2019/572/kus provedla důkaz zhlédnutím
záznamu pořadu Moje zprávy, odvysílaného dne 16. června 2019 od 19:25 hodin na
programu Televize Barrandov, resp. jeho části nazvané Národní divadlo na výletě.

AUDIOVIZUÁLNÍ MEDIÁLNÍ SLUŽBY NA VYŽÁDÁNÍ
- 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 Jiří Benátčan, IČ 12380482, se sídlem Hlubocká 709/1,
158 00 Praha, o podání vysvětlení ohledně povahy služby umístěné na stránkách
www.benytv.cz, respektive zda prostřednictvím služby vykonává hospodářskou činnost a
zda služba bude disponovat katalogem pořadů, v rámci něhož budou umístěny pořady
soutěžící s televizním vysíláním. Rada stanovuje lhůtu pro podání vysvětlení 15 dní ode
dne doručení této žádosti.
- 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 Alltoys spol. s.r.o., ze dne 21. října 2019, doručeného Radě dne
24. října 2019, toto potvrzení: Poskytovatel Alltoys spol. s.r.o., IČ: 46982671, se sídlem
Na Rybníčku 1364/12, 120 00 Praha, byl dne 3. prosince 2019 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 2019 pod
názvem Internetová YouTube televize, umístěná na internetové adrese
www.bambuletv.cz.
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- Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 4 odst. 1 zákona č. 132/2010 Sb., o
audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně dalších zákonů (dále jen
zákon č. 132/2010 Sb.), v platném znění konstatuje, že služba poskytovatele T-Mobile
Czech Republic a.s., sídlem Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, IČ: 6494681, umístěná
na stránkách https://www.t-mobile.cz/t-mobile-televize naplňuje veškeré definiční znaky
audiovizuální mediální služby na vyžádání dle zákona č. 132/2010 Sb. a podléhá tak
zápisu do Evidence poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání ve
smyslu zákona č. 132/2010 Sb.

OSTATNÍ
- Rada schválila vyhodnocení priorit roku 2019 a návrh priorit pro rok 2020.
- Rada se seznámila s přehledem odpovědí poskytnutých podle zákona č.106/1999 Sb.
- Rada schválila termíny zasedání RRTV v roce 2020.

V Praze dne 5. 12. 2019
Bc. Ivan Krejčí
předseda Rady pro rozhlasové
a televizní vysílání
kontakt: podatelna@rrtv.cz
274 813 830
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