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Tisková zpráva z 21. zasedání, konaného dne 22. 11. 2016  

 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") na svém 21. zasedání 
projednala 36 bodů programu. Vyhodnotila 27 stížností diváků a posluchačů, vydala pět 
upozornění na porušení zákona, rozhodla o zahájení třech správních řízení.  

Rada udělila licenci společnosti ŠLÁGR TV, spol. s r.o. k provozování celoplošného 
digitálního rozhlasového vysílání programu ŠLÁGR RÁDIO šířeného prostřednictvím 
vysílačů, licenci Krajské nemocnici Liberec, a.s. k provozování místního televizního 
vysílání programu KNL TV šířeného prostřednictvím kabelových systémů, licenci 
společnosti J.D.Production, s.r.o. k provozování regionálního zemského digitálního 
televizního vysílání programu Regionální televize TVS šířeného prostřednictvím 
vysílačů a dvě licence společnosti FTV Prima, spol. s r.o. k provozování televizního 
vysílání programu Prima plus a k provozování televizního vysílání Prima +1 šířených 
prostřednictvím družice.  

Zaevidovala  jednoho nového poskytovatele audiovizuálních mediálních služeb na 
vyžádání (celkem tak k dnešnímu dni eviduje 145 zapsaných poskytovatelů těchto 
služeb). 

Podrobnější informace naleznete v přepisech usnesení Rady: 

 

ROZHLASOVÉ VYSÍLÁNÍ 

-  Rada podle ustanovení § 25 zákona č. 231/2001 Sb. udělila společnosti ŠLÁGR TV, 
spol. s r.o., IČ 26102293, se sídlem se sídlem Dubné 158, Dubné, PSČ 37384, licenci k 
provozování celoplošného digitálního rozhlasového vysílání programu ŠLÁGR RÁDIO 
šířeného prostřednictvím vysílačů na dobu 8 let. 

-  Rada se seznámila se stížností na zpravodajský příspěvek odvysílaný dne 29. 10. 
2016 v relaci od 9:00 hodin na programu ČRo Dvojka. 

- Rada se seznámila s analýzou zpravodajského příspěvku pojednávajícího o Petičním 
výboru na obranu demokracie, který byl odvysílán dne 29. 10. 2016 na programu ČRo 
Dvojka v relaci od 9:00 hodin. 

-  Rada se seznámila s analýzami obchodních sdělení odvysílaných provozovateli AZ 
Media a.s. (program ROCK MAX; Zlín 89,6 MHz) dne 2. listopadu 2016, MEDIA 
BOHEMIA a.s. (program Hitrádio Dragon; Karlovy Vary 99,7 MHz) dne 2. listopadu 
2016, NONSTOP s.r.o. (program RÁDIO JIHLAVA; Jihlava 101,1 MHz) dne 2. listopadu 
2016, RADIO UNITED BROADCASTING s. r. o. (program KISS 98; Ostrava 98,1 MHz) 
dne 2. listopadu 2016, RADIO UNITED BROADCASTING s. r. o. (program Country 
Morava; Brno 96,8 MHz) dne 2. listopadu 2016, LONDA spol. s r.o. (program RÁDIO 
IMPULS; Liberec 92,1 MHz) dne 2. listopadu 2016.  

-  Rada vyžádá od provozovatele vysílání, společnosti RADIO UNITED 
BROADCASTING s. r. o., IČ: 29131901, se sídlem Říčanská 2399/3, PSČ 101 00 
Praha, informace o zadavateli reklamy na Pivovar Pegas a alkoholický nápoj New 
Zealand Pale Ale, která byla odvysílána dne 2. listopadu 2016 v 11:59:09 hodin, na 
programu Country Morava (96,8 MHz; Brno). 

 

TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ 

-  Rada dle ustanovení § 25 zákona č. 231/2001 Sb. udělila právnické osobě, Krajská 
nemocnice Liberec, a.s., IČ: 27283933, se sídlem Husova 357/10, Liberec I-Staré 
Město, 460 01 Liberec, doručovací číslo: 460 63, licenci k provozování místního 
televizního vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů na 12 let; název 
(označení) programu: KNL TV; základní programová specifikace: Informační program 
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Krajské nemocnice Liberec; územní rozsah vysílání: Liberec - k.ú. 682039, okres 
Liberec; Turnov - k.ú. 771601, okres Semily; časový rozsah vysílání: 24 hodin denně, 
hlavní jazyk vysílání: český jazyk; v rozsahu dle žádosti č.j. RRTV/6679/2016-P, 
doručené dne 8. září 2016 a ve znění doplnění ze dne 23. září 2016 a 17. října 2016 č.j. 
RRTV/7083/2016-P, č.j. RRTV/7599/2016-P a č.j. RRTV/7604/2016-P. 

-  Rada udělila společnosti J.D.Production, s.r.o., IČ 255 92 030, se sídlem Uherské 
Hradiště, Mariánské náměstí 46, PSČ 68601, podle § 25 zákona č. 231/2001 Sb., 
licenci k provozování regionálního zemského digitálního televizního vysílání šířeného 
prostřednictvím vysílačů na 12 let; označení (název) programu: Regionální televize 
TVS; základní programová specifikace: Regionální televizní program zaměřený na 
regionální zpravodajství, publicistiku a aktuality ze sportovního a společenského života 
určený všem věkovým kategoriím bez rozdílu pohlaví; časový rozsah vysílání: 24 hodin 
denně; územní rozsah vysílání: Zlínský kraj a jihovýchodní část kraje Jihomoravského v 
souladu se stanoviskem Českého telekomunikačního úřadu č.j. ČTÚ-95 524/2016-613 
ze dne 17. října 2016, dle přiloženého diagramu využití rádiových kmitočtů; hlavní jazyk 
vysílání: čeština; v rozsahu dle žádosti doručené dne 10. října 2016, č.j. 
RRTV/7448/2016-P, ve znění upřesnění a doplnění ze dne 19. října 2016 doručeného 
dne 21. října 2016, pod č.j. RRTV/7724/2016-P. 

-  Rada udělila společnosti FTV Prima, spol. s r.o., IČ 48115908, se sídlem Na Žertvách 
24/132, Praha 8 – Libeň, PSČ 180 00 podle § 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci k 
provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím družice na 12 let; označení 
(název) programu: Prima plus; základní programová specifikace: tématický program 
zaměřený na vlastní tvorbu provozovatele vysílání, převažující žánry: dramatická a 
zábavní tvorba; časový rozsah vysílání: 14 až 24 hodin denně; hlavní jazyk vysílání: 
český; výčet států, na jejichž území má být vysílání zcela nebo převážně směřováno: 
Slovenská republika. 

-  Rada informuje dle § 18 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., o udělení licence společnosti 
FTV Prima, spol. s r.o., IČ 48115908, se sídlem Na Žertvách 24/132, Praha 8 – Libeň, 
PSČ 180 00, k televiznímu vysílání programu Prima plus se základní programovou 
specifikací: tématický program zaměřený na vlastní tvorbu provozovatele vysílání, 
převažující žánry: dramatická a zábavní tvorba, šířeného prostřednictvím družice, 
regulační orgán členského státu Evropské unie, na jehož území je televizní vysílání 
zcela nebo převážně směřováno, tj.: Slovenskou republiku.  

-  Rada udělila společnosti FTV Prima, spol. s r.o., IČ 48115908, se sídlem Na Žertvách 
24/132, Praha 8 – Libeň, PSČ 180 00 podle § 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci k 
provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím družice na 12 let; označení 
(název) programu: Prima +1; základní programová specifikace: plnoformátový program - 
film, seriál, dokument, zábavní pořad, soutěžní pořad, sportovní pořad, diskusní pořad, 
zpravodajství, publicistický pořad, magazín a další typy pořadů; časový rozsah vysílání: 
24 hodin denně; hlavní jazyk vysílání: český; výčet států, na jejichž území má být 
vysílání zcela nebo převážně směřováno: Česká republika.  

-  Rada udělila provozovateli MTV NETWORKS s.r.o., IČ 289 70 438, se sídlem Praha 
4, Na strži 65/1702, PSČ 140 62, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o 
licenci, sp. zn.: 2016/786/FIA/MTV, č.j.: RRTV/2850/2016-FIA, ze dne 20. září 2016, 
podle § 21 odst. 1 písm. d), zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně dalších 
programových podmínek programu Paramount Comedy, dle žádosti ze dne 3. listopadu 
2016, č.j.: RRTV/8045/2016-P. 

-  Rada udělila provozovateli, společnosti DWP s.r.o., IČ 276 08 883, se sídlem U 
libeňského pivovaru 2442/6, Libeň, 180 00 Praha 8, souhlas podle § 21 odst. 1 písm. c) 
a d) zákona č. 231/2001 Sb., se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci, č.j. 
RRTV/1265/2015-zem, spis. zn.: 2015/220/zem/DWP, ze dne 24. března 2015, 
spočívající ve změně územního rozsahu vysílání a licenčních podmínek, a to redukci 
vysílání o programy TV REGIO – Chornice, TV REGIO – Chýně, TV REGIO – Česká 
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Třebová, TV REGIO – Jevíčko, TV REGIO – Kuřim, TV REGIO – Prachovice, TV 
REGIO – Rybitví, TV REGIO – Rynholec, TV REGIO – Slatina nad Zdobnicí, TV REGIO 
– Stochov, TV REGIO – Vikýřovice, TV REGIO – Zábřeh, TV REGIO – Mořkov, TV 
REGIO – Radotín, TV REGIO – Velká Chuchle, TV REGIO – Stráž pod Ralskem, TV 
REGIO – Český Těšín, TV REGIO – Ústí nad Labem, TV REGIO – Teplice, TV REGIO 
– Liberec, TV REGIO – Chotěboř, TV REGIO – Poděbrady, TV REGIO – Chodov, TV 
REGIO – Staré Brno a TV REGIO – Ústí nad Orlicí, určené pro danou konkrétní lokalitu 
(katastrální území) v rozsahu dle žádosti ze dne 5. října 2016, č.j. RRTV/7316/2016-P. 

-  Rada udělila provozovateli HBO Europe s.r.o., IČ 614 66 786, se sídlem Praha 7, 
Jankovcova 1037/49, PSČ 170 00, souhlas dle § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 
231/2001 Sb., se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci programu HBO 2 
prostřednictvím kabelových systémů a družice, sp. zn.: 2008/220/zem/HBO, č.j.: 
zem/2075/08, ze dne 26. března 2008, ve znění pozdějších změn, spočívající v 
ukončení vysílání programu HBO 2 šířeného prostřednictvím družice ke dni 31. prosince 
2016, dle žádosti, č.j.: RRTV/7799/2016-P, ze dne 26. října 2016, ve znění upřesnění 
žádosti ze dne 10. listopadu 2016, č.j.: RRTV/8235/2016-P.  

-  Rada vzala na vědomí oznámení provozovatele HBO Europe s.r.o., IČ: 614 66 786, 
se sídlem Praha 7, Jankovcova 1037/49, PSČ 170 00, podle § 32 odst. 1 písm. s) 
zákona č. 231/2001 Sb., o ukončení vysílání televizního programu HBO 2, licence sp. 
zn.: 2008/220/zem/HBO, č.j.: zem/2075/08, ze dne 26. března 2008, ve znění 
pozdějších změn, šířeného prostřednictvím družice, ke dni 31. prosince 2016, dle 
žádosti ze dne 26. října 2016, č.j.: RRTV/7799/2016-P, ve znění upřesnění žádosti ze 
dne 10. listopadu 2016, č.j.: RRTV/8235/2016-P.  

-  Rada vzala na vědomí, že provozovateli HBO Europe s.r.o., IČ: 614 66 786, se sídlem 
Praha 7, Jankovcova 1037/49, PSČ 170 00, zanikne dne 31. prosince 2016, dle § 24, 
písm. f) zákona č. 231/2001 Sb., licence k provozování televizního vysílání programu 
HBO, šířeného prostřednictvím družice, udělená rozhodnutím, sp. zn.: 
2014/1095/FIA/HBO, č.j.: FIA/4118/2014, ze dne 19. listopadu 2014, dle žádosti ze dne 
26. října 2016, č.j.: RRTV/7799/2016-P. O této skutečnosti Rada dle § 154 a násl., 
zákona č. 500/2004 Sb., vydává osvědčení.  

-  Rada vzala na vědomí oznámení provozovatele HBO Europe s.r.o., IČ: 614 66 786, 
se sídlem Praha 7, Jankovcova 1037/49, PSČ 170 00, podle § 32 odst. 1 písm. s) 
zákona č. 231/2001 Sb., o ukončení vysílání televizního programu HBO, licence, sp. 
zn.: 2014/1095/FIA/HBO, č.j.: FIA/4118/2014, ze dne 19. listopadu 2014, šířeného 
prostřednictvím družice, ke dni 31. prosince 2016, dle žádosti ze dne 26. října 2016, č.j.: 
RRTV/7799/2016-P. 

-  Rada vzala na vědomí, že provozovateli HBO Europe s.r.o., IČ: 614 66 786, se sídlem 
Praha 7, Jankovcova 1037/49, PSČ 170 00, zanikne dne 31. prosince 2016, dle § 24, 
písm. f) zákona č. 231/2001 Sb., licence k provozování televizního vysílání programu 
HBO, šířeného prostřednictvím družice, udělené rozhodnutím, sp. zn.: 
2008/223/zem/HBO, č.j.: zem/2074/08/2014, ze dne 26. března 2008, dle žádosti ze 
dne 26. října 2016, č.j.: RRTV/7799/2016-P. O této skutečnosti Rada dle § 154 a násl., 
zákona č. 500/2004 Sb., vydává osvědčení.  

-  Rada vzala na vědomí oznámení provozovatele HBO Europe s.r.o., IČ: 614 66 786, 
se sídlem Praha 7, Jankovcova 1037/49, PSČ 170 00, podle § 32 odst. 1 písm. s) 
zákona č. 231/2001 Sb., o ukončení vysílání televizního programu HBO, licence, sp. 
zn.: 2008/223/zem/HBO, č.j.: zem/2074/08/2014, ze dne 26. března 2008, šířeného 
prostřednictvím družice, ke dni 31. prosince 2016, dle žádosti ze dne 26. října 2016, č.j.: 
RRTV/7799/2016-P. 

-  Rada vzala na vědomí, že provozovateli HBO Europe s.r.o., IČ: 614 66 786, se sídlem 
Praha 7, Jankovcova 1037/49, PSČ 170 00, zanikne dne 31. prosince 2016, dle § 24, 
písm. f) zákona č. 231/2001 Sb., licence k provozování televizního vysílání programu 
HBO, šířeného prostřednictvím kabelových systémů a družice, udělené rozhodnutím, 
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sp. zn.: 2008/1510/sve/HBO, č.j.: sve/8332/08, ze dne 16. prosince 2008, dle žádosti ze 
dne 26. října 2016, č.j.: RRTV/7799/2016-P. O této skutečnosti Rada dle § 154 a násl., 
zákona č. 500/2004 Sb., vydává osvědčení.  

-  Rada vzala na vědomí oznámení provozovatele HBO Europe s.r.o., IČ: 614 66 786, 
se sídlem Praha 7, Jankovcova 1037/49, PSČ 170 00, podle § 32 odst. 1 písm. s) 
zákona č. 231/2001 Sb., o ukončení vysílání televizního programu HBO, licence, sp. 
zn.: 2008/1510/sve/HBO, č.j.: sve/8332/08, ze dne 16. prosince 2008, šířeného 
prostřednictvím kabelových systémů a družice, ke dni 31. prosince 2016, dle žádosti ze 
dne 26. října 2016, č.j.: RRTV/7799/2016-P.  

-  Rada vzala na vědomí, že provozovateli HBO Europe s.r.o., IČ: 614 66 786, se sídlem 
Praha 7, Jankovcova 1037/49, PSČ 170 00, zanikne dne 31. prosince 2016, dle § 24, 
písm. f) zákona č. 231/2001 Sb., licence k provozování televizního vysílání programu 
HBO, šířeného prostřednictvím kabelových systémů a družice, udělené rozhodnutím, 
sp. zn.: 2008/225/zem/HBO, č.j.: zem/2078/08, ze dne 26. března 2008, ve znění 
pozdějších změn, dle žádosti ze dne 26. října 2016, č.j.: RRTV/7799/2016-P. O této 
skutečnosti Rada dle § 154 a násl., zákona č. 500/2004 Sb., vydává osvědčení.  

-  Rada vzala na vědomí oznámení provozovatele HBO Europe s.r.o., IČ: 614 66 786, 
se sídlem Praha 7, Jankovcova 1037/49, PSČ 170 00, podle § 32 odst. 1 písm. s) 
zákona č. 231/2001 Sb., o ukončení vysílání televizního programu HBO, licence, sp. 
zn.: 2008/225/zem/HBO, č.j.: zem/2078/08, ze dne 26. března 2008, ve znění 
pozdějších změn, šířeného prostřednictvím kabelových systémů a družice, ke dni 31. 
prosince 2016, dle žádosti ze dne 26. října 2016, č.j.: RRTV/7799/2016-P.  

-  Rada vzala na vědomí, že provozovateli HBO Europe s.r.o., IČ: 614 66 786, se sídlem 
Praha 7, Jankovcova 1037/49, PSČ 170 00, zanikne dne 31. prosince 2016, dle § 24, 
písm. f) zákona č. 231/2001 Sb., licence k provozování televizního vysílání programu 
HBO, šířeného prostřednictvím kabelových systémů a družice, udělené rozhodnutím, 
sp. zn.: 2008/1501/zem/HBO, č.j.: zem/8333/08, ze dne 16. prosince 2008, ve znění 
pozdějších změn, dle žádosti ze dne 26. října 2016, č.j.: RRTV/7799/2016-P. O této 
skutečnosti Rada dle § 154 a násl., zákona č. 500/2004 Sb., vydává osvědčení.  

-  Rada vzala na vědomí oznámení provozovatele HBO Europe s.r.o., IČ: 614 66 786, 
se sídlem Praha 7, Jankovcova 1037/49, PSČ 170 00, podle § 32 odst. 1 písm. s) 
zákona č. 231/2001 Sb., o ukončení vysílání televizního programu HBO, licence, sp. 
zn.: 2008/1501/zem/HBO, č.j.: zem/8333/08, ze dne 16. prosince 2008, ve znění 
pozdějších změn, šířeného prostřednictvím kabelových systémů a družice, ke dni 31. 
prosince 2016, dle žádosti ze dne 26. října 2016, č.j.: RRTV/7799/2016-P.  

-  Rada vzala na vědomí, že provozovateli HBO Europe s.r.o., IČ: 614 66 786, se sídlem 
Praha 7, Jankovcova 1037/49, PSČ 170 00, zanikne dne 31. prosince 2016, dle § 24, 
písm. f) zákona č. 231/2001 Sb., licence k provozování televizního vysílání programu 
HBO 3, šířeného prostřednictvím družice, udělená rozhodnutím, sp. zn.: 
2016/63/zem/HBO, č.j.: RRTV/663/2016-zem, ze dne 1. března 2016, dle žádosti ze 
dne 26. října 2016, č.j.: RRTV/7799/2016-P. O této skutečnosti Rada dle § 154 a násl., 
zákona č. 500/2004 Sb., vydává osvědčení.  

-  Rada vzala na vědomí oznámení provozovatele HBO Europe s.r.o., IČ: 614 66 786, 
se sídlem Praha 7, Jankovcova 1037/49, PSČ 170 00, podle § 32 odst. 1 písm. s) 
zákona č. 231/2001 Sb., o ukončení vysílání televizního programu HBO 3, licence, sp. 
zn.: 2016/63/zem/HBO, č.j.: RRTV/663/2016-zem, ze dne 1. března 2016, šířeného 
prostřednictvím družice, ke dni 31. prosince 2016, dle žádosti ze dne 26. října 2016, č.j.: 
RRTV/7799/2016-P. 

-  Rada registruje provozovateli 4NET.TV services s.r.o., IČ: 3582337, se sídlem: 
Češkova 834, 530 02, Pardubice, změnu skutečností uváděných v přihlášce k registraci 
převzatého rozhlasového a televizního vysílání šířeného prostřednictvím zvláštních 
přenosových systémů, sp. zn. 2015/281/SMU/4net, č.j. RRTV/1553/2015-SMU ze dne 
14. dubna 2015, spočívající ve změně výčtu států, na jejichž území má být vysílání 
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zcela nebo převážně směrováno, resp. v rozšíření o území, ze kterého je umožněn 
přístup k převzatému vysílání, a to o území Slovenské republiky; v rozsahu dle podání 
doručeného dne 10. listopadu 2016 pod č.j. RRTV/8199/2016-P. 

-  Rada se dle ustanovení § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. seznámila s oznámením 
provozovatele RTI cz s.r.o., IČ: 41210875, se sídlem: Zikmunda Wintra 1282/21, Jižní 
Předměstí, 301 00 Plzeň, o změně ostatních skutečností uvedených v přihlášce k 
registraci převzatého rozhlasového a televizního vysílání, šířeného prostřednictvím 
vysílačů v systému T - DAB v pásmu III. a L – bandu, sp. zn. 2011/941/FIA/RTI, č.j. 
FIA/4132/2011 ze dne 13. prosince 2011, spočívající ve změně programové nabídky, a 
to v jejím rozšíření o český veřejnoprávní rozhlasový program: ČRo – Rádio Junior, v 
rozsahu dle podání č.j. RRTV/8043/2016-P, doručeného dne 3. listopadu 2016.  

-  Rada se dle ustanovení § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. seznámila s oznámením 
provozovatele Planet A, a.s., IČ: 00537012, Praha 4 - Michle, U Hellady 697/4, PSČ 
140 00, o změně ostatních skutečností uvedených v přihlášce k registraci převzatého 
rozhlasového a televizního vysílání, šířeného prostřednictvím kabelových systémů, sp. 
zn. sp. zn. 2008/243/cun/Pla, č.j. cun/2013/08, ze dne 19. března 2008, spočívající: a) 
ve změně programové nabídky, a to v jejím rozšíření o české televizní programy: 
BARRANDOV PLUS HD, KINO BARRANDOV HD, Prima Max HD, Prima Comedy 
Central, JOJ Family HD, JOJ Cinema HD, Mňam TV, Nova Sport 1 HD, Nova Sport 2 
HD; b) ve změně názvu nebo výměně SD verze za HD verzi u již registrovaných 
programů: Discovery Showcase HD (Discovery HD Showcase), IDXtra (Investigation 
Discovery), DTX (Discovery World), Cinemax HD (Cinemax), Cinemax 2 HD (Cinemax 
2), HBO 2 HD (HBO 2), HBO 3 HD (HBO Comedy), Arena Sport 1 HD (Slovak Sport 1 
HD), Arena Sport 2 (Slovak Sport 2), FilmBox Extra HD (FilmBox HD), AMC HD (MGM, 
AMC), Film+ HD (Film+), Prima love HD (Prima love), Prima ZOOM HD (Prima ZOOM), 
Telka HD (Telka), SMÍCHOV HD (SMÍCHOV), Sport 2 HD (Sport 2), ČT 24 HD (ČT 24), 
ČT Déčko HD (ČT Déčko), ČT Art HD (ČT Art); v rozsahu dle podání č.j. 
RRTV/8104/2016-P, doručeného dne 7. listopadu 2016.  

-  Rada se seznámila s monitoringem vysílání programu ČT24 provozovatele Česká 
televize ve dnech 14. - 15. září 2016 v úseku 16:00-5:58 hodin. 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s analýzou vysílání programu 
TV KRALUPY provozovatele Město Kralupy nad Vltavou před volbami do zastupitelstev 
krajů a Senátu PČR v roce 2016, v období od 19. září do 7. října 2016. 

-  Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 
Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále 
jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, v souladu s ustanovením § 46 zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, rozhodla zahájit s provozovatelem Město 
Kralupy nad Vltavou, IČ 236977, sídlem Palackého nám. 1, Kralupy nad Vltavou, PSČ 
278 01, správní řízení z moci úřední pro možné porušení § 32 odst. 1 písm. l) zákona č. 
231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit tím, že na písemnou výzvu Rady zapůjčil 
záznamy vysílání programu TV KRALUPY, které nebyly záznamy v odvysílané podobě. 
Namísto požadovaných záznamů kontinuálního úseku vysílání programu ze dnů 19. 
září až 7. října 2016 Rada obdržela pouze záznamy vybraných pořadů, které byly 
zachyceny na originálních DVD nosičích a neobsahovaly logo programu. Provozovatel 
tak neposkytl záznamy v podobě, v jaké byly distribuovány divákovi, tj. včetně všech 
pořadů, dalších částí vysílání a loga programu, zaznamenané v reálném čase, bez 
jakýchkoli střihových či jiných technických úprav. 

-  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 Město 
Kralupy nad Vltavou, IČ 236977, sídlem Palackého nám. 1, Kralupy nad Vltavou, PSČ 
278 01, správní řízení z moci úřední pro možné porušení § 31 odst. 3 zákona č. 
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231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit tím, že na programu TV KRALUPY, v rámci 
zpravodajské relace Kralupské televizní zpravodajství, díl 16/2016, zařazené do vysílání 
v rámci programové smyčky premiérově dne 13. září 2016, odvysílal příspěvek o 
kandidatuře starosty Kralup nad Vltavou, Petra Holečka, na post senátora za volební 
obvod 28 (Mělník). Příspěvek byl odvysílán s cílem propagovat uvedeného kandidáta, 
přibližoval jeho hodnoty, postoje i politickou agendu. Prezentace profilu kandidáta 
probíhala ve výhradně pozitivním duchu, způsobem asociujícím politické volební spoty, 
redakční vyjádření postrádala hodnotovou neutralitu. Tím došlo k porušení zásady 
objektivního informování. Samotný kandidát získal v průběhu příspěvku rozsáhlý a 
nekorigovaný prostor k vyjádření, resp. k propagaci své kandidatury. Ostatní kandidující 
v předvolebním období v rámci zpravodajské relace nedostali žádnou příležitost svoji 
kandidaturu prezentovat. Petr Holeček tak byl i v celku vysílání zpravodajství před 
zbývajícími kandidujícími do Senátu jednostranně zvýhodněn. Vysílání zpravodajské 
relace Kralupské televizní zpravodajství tak bylo vzhledem k volbám do Senátu PČR v 
předvolebním období nevyvážené. 

-  Rada se seznámila s analýzou záznamu vysílání programu MIS provozovatele Město 
Roudnice nad Labem ze dnů 5. – 6. 10. 2016 od 00.00 hod. do 24.00 hod. 

-  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 Město Roudnice nad Labem, IČ: 264334, se sídlem Karlovo 
náměstí 21/0, 41301 Roudnice nad Labem, o podání vysvětlení, z jakého důvodu na 
žádost Rady o zaslání záznamu vysílání programu MIS ze dnů 5. – 6. 10. 2016 od 
00.00 hod. do 24.00 hod., tj. ze dvou dnů, zaslal 24hodinový záznam vysílání, pokud 
licenční podmínky uvádějí časový rozsah vysílání programu 24 hodin denně, a dále 
jakým způsobem jsou zastoupeny ve vysílání programu MIS bloky/pořady Magazín z 
Roudnice nad Labem a Magazín Plus uvedené v licenčních podmínkách programu. 
Rada stanovila lhůtu k podání vysvětlení 20 dní ode dne doručení 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 Město Roudnice nad Labem, IČ: 264334, se sídlem Karlovo náměstí 
21/0, 41301 Roudnice nad Labem, na porušení podmínek licence, neboť na záznamu 
vysílání programu MIS z časového období provozovatelem označeného dny 5. – 6. 10. 
2016 od 00.00 do 24.00 hod. nebyly zařazeny bloky/pořady Zpravodaj Štětí, Zpravodaj 
Hoštka, Magazín zastupitele a Videotextová smyčka, které mají být dle licenčních 
podmínek vysílány denně v konkrétně stanoveném čase. Rada stanovila lhůtu k 
nápravě 30 dní ode dne doručení 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 Město Roudnice nad Labem, IČ: 264334, se sídlem Karlovo náměstí 
21/0, 41301 Roudnice nad Labem, o podání vysvětlení, jakým způsobem ve vysílání 
programu MIS naplňuje ustanovení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., konkrétně 
jakým způsobem jsou ve vysílání zprostředkovávány kromě promluv a názorů starosty 
města Roudnice nad Labem názory dalších politických subjektů, zejména pak jakým 
způsobem byl dán prostor dalším politickým subjektům ve vysílání předcházejícím 
volbám do krajských zastupitelstev konaných dne 7. a 8. října 2016, pokud v rotující 
smyčce odvysílané dle vyjádření provozovatele ve dnech 5. – 6. 10. 2016 od 00.00 do 
24.00 hod. na programu MIS, tedy bezprostředně před volbami do zastupitelstev krajů, 
byla zaznamenána pozvánka občanům k volbám do krajských zastupitelstev od starosty 
Roudnice nad Labem, Vladimíra Urbana, spojená s pobídkou občanů k volbě uskupení, 
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která mají na své kandidátce „roudnické občany anebo občany z blízkého okolí“ a s 
doporučením konkrétního způsobu volby, tj. zakroužkováním tohoto kandidáta, čímž 
„docílí jeho posunutí v těchto volbách do čela kandidátky“, přičemž této charakteristice 
odpovídá sám starosta Vladimír Urban jakožto kandidát za Starosty a nezávislé ve 
volbách do krajského zastupitelstva 2016 v Ústeckém kraji, který je rodákem z 
Roudnice nad Labem a který není v čele kandidátky STAN, ale je až na jejím 6. místě. 
Promluva tak obsahovala při znalosti těchto údajů, které lze u diváků-voličů z oblasti 
Roudnice nad Labem a okolí předpokládat, přímou pobídku k volbě starosty Roudnice 
nad Labem, Vladimíra Urbana. Vladimíru Urbanovi, který kandidoval za Starosty a 
nezávislé do krajských voleb 2016 v Ústeckém kraji, byl tak v televizním vysílání dán 
prostor pro vlastní prezentaci ve spojitosti s nadcházejícími volbami. Rada stanovila 
lhůtu k podání vysvětlení 20 dní ode dne doručení 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 Město Roudnice nad Labem, IČ: 264334, se sídlem Karlovo náměstí 
21/0, 41301 Roudnice nad Labem, o podání vysvětlení, v jakém obchodním vztahu je 
se subjekty Fyzioterapie 3R Alena a Tereza Svobodová, Lékárna U Anděla, Cukrárna 
Siesta, České středohoří, PROPLUS, Kulturní zařízení města Roudnice nad Labem, 
Město Roudnice nad Labem, Květiny Anela, DANCE ARTS AGENCY v souvislosti s 
odvysíláním příspěvku o tanečních kurzech a tanečních akcích v KD v Roudnici nad 
Labem, zařazeným do rotující smyčky odvysílané dle vyjádření provozovatele ve dnech 
5. – 6. 10. 2016 od 00.00 do 24.00 hod. na programu MIS, respektive z jakého důvodu 
byly v příspěvku prezentovány tyto subjekty formou obchodního sdělení, konkrétně 
formou injektáže s jejich logy a názvy, a dále v jakém obchodním vztahu je se subjekty-
partnery automobilového závodu Buggyra Racing (Holba, Monsaz, Starbag, Zubr, 
Dálniční stavby Praha, Kadamo, Vladimír Dostál – zemní práce, autodoprava, s.r.o., 
IPODEC, HOLOUBEK ENERGO, KAREL HOLOUBEK – Trade Group a.s., POWER 
HOLOUBEK, POWERTECH SYSTEMS, SYNER, IP stav, NUTREND ad.) v souvislosti 
s odvysíláním příspěvku o automobilovém závodu Buggyra Racing, zařazeným do 
rotující smyčky odvysílané dle vyjádření provozovatele ve dnech 5. – 6. 10. 2016 od 
00.00 do 24.00 hod. na programu MIS, respektive z jakého důvodu byly v příspěvku 
prezentovány tyto subjekty formou obchodního sdělení, konkrétně zveřejněním jejich 
log v závěru příspěvku. Rada stanovila lhůtu k podání vysvětlení 20 dní ode dne 
doručení výzvy. 

-  Rada se seznámila s diváckými podněty týkajícími se televizního vysílání a zaslanými 
v období od 31. 10. – 14. 11. 2016 (celkem 28 podání): Prima, spol. s r.o.-Prima COOL-
Aliho parťáci-30.10.-7.40-vulgarismy a sexuální scéna; LINARXUS Czech s.r.o.-Film+-
nevhodné filmy; Česká televize-ČT1-Reportéři ČT-31.10.-21:25-manipulace s počtem 
účastníků demonstrace na Staroměstském náměstí; Česká televize-nevyvážené a 
neobjektivní zpravodajství; Česká televize-neodvysílání přímého přenosu ze 
shromáždění občanů na Staroměstském náměstí; Česká televize-odvysílání záznamu 
ze shromáždění občanů na Staroměstském náměstí; Česká televize-Odvysílání výzvy 
umělců k občanské neposlušnosti; Česká televize-stížnost na zpravodajství; Česká 
televize-ČT24-Zprávy-2.11.-13:30-použitá fotografie při informaci o hidžábech v českých 
školách; FTV Prima, spol. s r.o.-Prima-teleshopping-9.10.13:51; Česká televize-ČT1-
Herbář-23.10.18.3,0-údajné porušení pravidel pro umístění PP; Česká televize-
neobjektivní zpravodajství; HBO Europe s.r.o.-HBO-Až po uši-29.10.2016-12.50-údajně 
nevhodné scény; LINARXUS Czech s.r.o.-Film+-Žena v černém-11.10.-20.30-
nevhodnost pro děti a mladistvé; LINARXUS Czech s.r.o.-Film+-Mnich-21.10.-20.30- 
nevhodnost pro děti a mladistvé; DONEAL, s.r.o.-JOJ Cinema-Poslední oběť-
nevhodnost pro děti a mladistvé; FTV Prima, spol.s r.o.-Prima-Prostřeno-estetické 
pochybnosti; Mediapoint Consulting s. r. o.-Plzeň TV-Naše ulice-problematický product 
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placement; Barrandov televizní studio, a.s.-TV Barrandov-teleshopping-Klenot TV; 
Česká televize-volební speciál k americkým volbám-neobjektivita; Česká televize-
ČT1KOSMO-30.10-21.30-údajně politický podtext; FTV Prima, spol. s r.o.-Prima COOL-
Fakjů pane učiteli-30.10.-15.40-vulgarismy; FTV Prima, spol. s r.o.-Prima-Zprávy-
13.,14. a 17.10.-reportáže o malém Tomáškovi; Česká televize-ČT2-S kuchařem kolem 
světa-10.11.-20.00-nechutná příprava jídla; MTV Networks s.r.o.-Prima Comedy 
Central-upoutávky na seriál Brickleberry; CET 21 spol. s r.o.-Harry Poter a ohnivý 
pohár-množství reklam. 

-  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 § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 
231/2001 Sb., jehož se dopustil odvysíláním pořadu Aliho parťáci dne 30. října 2016 od 
7:40 hodin na programu Prima COOL, konkrétně scény evokující seriál South Park. V 
této scéně je verbálně prezentováno sexuálně explicitní chování se zneužitím spícího 
člověka, sex je zde prezentován výhradně jako prostředek k ponížení druhého člověka, 
aniž by zazněl jakýkoli korektiv takového jednání, navíc homosexuální orientace je 
prezentována jako něco abnormálního a vzbuzujícího automaticky posměch a 
odsouzení kolektivu. Vzhledem k tomu, že je pořad zaměřen na mladistvé publikum, 
takto zvulgarizované téma sexu použitého pouze k ponížení kamaráda, bez náznaku 
spojení tělesného projevu s citovou stránkou mezilidského vztahu, může ohrozit mravní, 
psychický a fyzický vývoj mladistvých diváků, přičemž vzhledem k času vysílání je 
důvodné předpokládat i přítomnost diváků dětských. 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 LINARXUS Czech s.r.o., IČ 2810972, se sídlem Pobřežní 620/3, 18600 
Praha, na porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., neboť se 
odvysíláním pořadu Riddick dne 1. 9. 2016 od 20.30 hod. na programu Film+ dopustil 
porušení povinnosti nezařazovat v době od 6.00 hodin do 22.00 hodin pořady a 
upoutávky, které by mohly ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a 
mladistvých, konkrétně tím, že uvedený pořad obsahoval velké množství násilných 
scén, které mají potenciál vyvolat u dětského diváka pocit strachu a úzkosti či snížení 
citlivosti při vnímání násilí a jeho následků, případně povzbuzovat jeho vlastní agresi. 
Závadný charakter měla zejména scéna se zabitím neozbrojené zraněné ženy na útěku, 
podpořená cynickým komentářem vraha (čas 00.39.29 hod. od začátku pořadu); dále 
explicitním naturalistickým způsobem zpracovaná scéna zobrazující usmrcení jednoho z 
bojovníků ucvaknutím jeho nohou a poté hlavy v nastražené pasti (čas 00.52.35 hod. od 
začátku pořadu); dále scéna zobrazující pokus o znásilnění ženy jako demonstrace síly 
protivníka (čas 01.06.38 hod. od začátku pořadu); dále scéna zobrazující explicitním 
způsobem zabití muže probodnutím ocasem nestvůry a jeho utlučením o mříže 
(01.32.48 hod. od začátku pořadu); dále scéna naturalistickým způsobem zobrazující 
zabití muže useknutím hlavy sečnou zbraní a „odklizením“ jeho hlavy do nastavené 
bedny (01.36.16 hod. od začátku pořadu); dále scéna znázorňující zabití protivníka 
rozseknutím jeho těla a zakončená cynickým komentářem zabíjejícího (01.46.19 hod. 
od začátku pořadu). Hlavním cílem těchto scén byla prezentace velmi hrubého 
krvavého násilí a smrti, a to vizuálně velmi explicitním způsobem, přičemž postavy i 
oběti byly dehumanizovány a degradovány pouze na prostředky a objekty tohoto násilí. 
Prezentace násilí v pořadu byla značně naturalistická, cílící na detailní znázornění 
znetvoření těl a degradace oběti ve vizuální rovině i v rovině verbální. Tento způsob 
zachycení násilí zintenzivňují cynické komentáře postav, které divák může vnímat jako 
nahlížení na násilí jako na zábavu nebo jako na vyjadřující výsměch k oběti násilí a 
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snižující tím její důstojnost. Rada stanovila lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení 
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 § 12 zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) vydala dne 22. listopadu 
2016 toto usnesení: Rada vrací stížnost Ing. arch. Ing. Karla Kadeřábka, postoupenou 
Českou obchodní inspekcí, sp. zn. ČOI 135984/16/1000, evidovanou Radou pod č.j. 
RRTV/7979/2016 P, inspektorátu České obchodní inspekce pro kraj Středočeský a 
Hl.m. Praha, neboť Rada není věcně příslušným orgánem v předmětné věci. 

-  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 
„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 22. listopadu 2016 toto usnesení: Rada zastavuje správní řízení se zadavatelem 
obchodního sdělení, společností PRO.MED.CS Praha a.s., IČ: 00147893, Telčská 
377/1, Michle, 140 00 Praha 4, vedené pro možné porušení § 5a odst. 5 písm. b) 
zákona č. 40/1995 Sb., ke kterému mělo dojít zadáním obchodní sdělení/označení 
sponzora „Dolgit krém“, premiérově odvysílaného dne 4. března 2016 v čase 17:13:06 
hodin na programu Televize Barrandov, neboť se porušení zákona neprokázalo, čímž 
odpadl důvod pro vedení správního řízení. 

-  Rada coby 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 (dále jen 
„zákon č. 40/1995 Sb.“), v souladu s ustanovením § 46 zákona č. 500/2004 Sb., správní 
řád (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) rozhodla zahájit se zadavatelem Naturprodukt CZ 
spol. s.r.o. IČ 484 01 722, sídlem Na Viničkách 638, Šestajovice 250 92, správní řízení 
z moci úřední pro možné porušení § 5a odst. 5 písm. b) zákona č. 40/1995 Sb. ve 
spojení s § 1 odst. 10 zákona č. 40/1995 Sb., kterého se mohl zadavatel dopustit tím, že 
zadal do vysílání obchodní sdělení/označení sponzora „Dolgit krém“, premiérově 
odvysílané dne 4. března 2016 v čase 17:13:06 hodin na programu Televize Barrandov. 
V rámci označení sponzora pořadu je propagován léčivý přípravek (Dolgit krém), na 
který se vztahuje povinnost, že pokud humánní léčivý přípravek obsahuje jen jednu 
léčivou látku, musí reklama obsahovat i běžný název tohoto humánního léčivého 
přípravku. V obchodním sdělení "Dolgit krém" tato informace absentuje. 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením společnosti Miss Cosmetic, s.r.o., IČ: 
26809656, sídlem Opavská 127/131, 747 21 Kravaře, ve věci obchodního 
sdělení/reklamního spotu „H2Out“, které bylo premiérově odvysíláno dne 11. dubna 
2016 v čase 14:32:08 hodin na programu Televize Barrandov.  

-  Rada podává podnět Státní zemědělské a potravinářské inspekci k prošetření prodeje 
a distribuce výrobku H2Out, prodejce Miss Cosmetic, s.r.o., IČ: 26809656, sídlem 
Opavská 127/131, 747 21 Kravaře, s ohledem na způsob označování přípravku na jeho 
obalu.  

-  Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 4. října 2016, č.j. 
11A 19/2015, kterým byla zamítnuta žaloba provozovatele CET 21 spol. s r.o.,IČ: 
45800456, se sídlem Kříženeckého nám. 1078/5, 152 00 Praha 5, proti rozhodnutí Rady 
č.j. DRD/4020/2014, sp.zn. 2014/536/DRD/CET, jímž byla provozovateli uložena pokuta 
ve výši 100 000,- Kč za porušení ustanovení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., jehož 
se dopustil odvysíláním pořadu Televizní noviny, respektive reportáže s názvem Na 
vaší straně, dne 15. prosince 2013 od 19.30 hodin na programu NOVA. 

-  Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 4. října 2016, č.j. 
8A 100/2016, kterým byla zamítnuta žaloba společnosti WS International a.s., IČ: 



 

10 

 

26222540, sídlem Perunská 1337/2, 695 01 Hodonín, proti rozhodnutí Rady ze dne 15. 
března 2016, sp.zn. 2015/961/RUD/WS, kterým byla této společnosti uložena pokuta ve 
výši 200 000,- Kč za porušení ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 40/1995 Sb., 
kterého se dopustila zadáním reklamy, respektive teleshoppingu „Chop-it Blend-it“, který 
byl odvysílán dne 12. října 2015 v čase 05:29:14 hodin na programu NOVA a který je 
nekalou obchodní praktikou podle zvláštního předpisu, tj. dle ustanovení § 4 odst. 3 
zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, respektive písm. s) Přílohy 1 k tomuto 
zákonu. 

-  Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 4. října 2016, č.j. 
8A 99/2016, kterým byla zamítnuta žaloba společnosti WS International a.s., IČ: 
26222540, sídlem Perunská 1337/2, 695 01 Hodonín, proti rozhodnutí Rady ze dne 15. 
března 2016, sp.zn. 2015/967/RUD/WS, kterým byla této společnosti uložena pokuta ve 
výši 200 000,- Kč za porušení ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 40/1995 Sb., 
kterého se dopustila zadáním reklamy, respektive teleshoppingu "Harry Blackstone“, 
který byl odvysílán dne 12. října 2015 v čase 13:54:13 hodin na programu Televize 
Barrandov a který je nekalou obchodní praktikou podle zvláštního předpisu, tj. dle 
ustanovení § 4 odst. 3 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, respektive písm. 
s) Přílohy 1 k tomuto zákonu. 

 

AUDIOVIZUÁLNÍ MEDIÁLNÍ SLUŽBY NA VYŽÁDÁNÍ 

-  Rada v rámci své působnosti podle ustanovení § 4 odst. 2 písm. a) a § 5 odst. 3 
zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání, a podle 
ustanovení § 158 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, vydává na základě 
písemného oznámení poskytovatele MB MEDIA PRODUCTION GROUP s.r.o., ze dne 
3. listopadu 2016, doručeného Radě dne 3. listopadu 2016, toto potvrzení: Poskytovatel 
MB MEDIA PRODUCTION GROUP s.r.o., IČ: 017 70 721, se sídlem v Praze 10, 
Chudenická 1059/30, PSČ 102 00, byl dne 22. listopadu 2016 zapsán do Evidence 
poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání ve smyslu ustanovení § 5 
zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání; 
audiovizuální mediální služba na vyžádání je poskytována ode dne 1. listopadu 2016 
pod názvem Zpravodajsko informační portál eostrov.cz, umístěná na internetové adrese 
www.eostrov.cz. 

-  Rada se seznámila se zprávou o kontrole audiovizuálních mediálních služeb na 
vyžádání prostřednictvím screeningu za období září 2016, která pokrývala následující 
služby těchto poskytovatelů: Statutární město Hradec Králové/ HKHIT; TV Beskyd s.r.o./ 
TV Beskyd; Oldřich Bíla – TIRIS/ TV Hradec, TV MORAVA s.r.o./ TV MORAVA; SNI 
s.r.o./ TVSTAV; ZAK TV s.r.o./ R1 ZAK. 

-  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 ZAK TV s.r.o., IČ 64835669, se sídlem Prokopova 
166/26, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň, o podání vysvětlení, jakým způsobem plní 
povinnost plynoucí z § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 132/2010 Sb., konkrétně, jakým 
způsobem umožňuje uživatelům služby R1 ZAK, umístěné na internetové adrese 
www.r1zak.cz, snadný, přímý a trvalý přístup k informaci o tom, že orgánem dohledu 
nad poskytováním audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání je Rada. Rada 
stanovila lhůtu k podání vysvětlení 20 dní ode dne doručení výzvy. 

-  Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 4 odst. 1 zákona č. 132/2010 Sb., 
o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně dalších zákonů (dále jen 
zákon č. 132/2010 Sb.), v platném znění, a na základě § 137 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, žádá poskytovatele Oldřich Bíla - TIRIS, IČ: 167 94 524, se sídlem Hradec 
Králové, Pod Zámečkem 383, PSČ 500 03, o podání vysvětlení, zda je nemožnost 
zobrazení internetových stránek na adrese www.tv-hradec.cz pouze dočasná, či zda 
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poskytování příslušné audiovizuální mediální služby na vyžádání TV Hradec bylo 
ukončeno. 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením poskytovatele CZECH NEWS CENTER 
a.s., IČ 40766713, sídlem Praha, Komunardů 1584/42, PSČ 17000, v jakém obchodním 
vztahu je se subjekty Royal Beauty & Spa a C&A v souvislosti s pořadem Úsměv vám 
sluší, díl Proměna Aleny (44): Šikana dětí i manžela!, umístěném dne 28. 6. 2016 do 
audiovizuální mediální služby na vyžádání TV Blesk. 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením poskytovatele Miroslav Smejkal, IČ 
74335782, bytem Trávnická 555, 685 01 Bučovice, jakým způsobem plní povinnost 
plynoucí z § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 132/2010 Sb., konkrétně, jakým způsobem 
umožňuje příjemcům služby TVMS, umístěné na internetové adrese www.tvms.cz, 
snadný, přímý a trvalý přístup k informaci o tom, že orgánem dohledu nad 
poskytováním audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání je Rada. 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením poskytovatele Mgr. Martin Král, IČ: 
41210875, se sídlem Ambrožova 1211, 514 01 Jilemnice, jakým způsobem umožňuje 
přístup ke svému identifikačnímu číslu, a dále z jakého důvodu na internetových 
stránkách služby explicitně neuvádí, že orgánem dohledu nad poskytováním 
audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání je Rada.  

 

 

 

 

 

 

V Praze dne 24. 11. 2016 

Bc. Ivan Krejčí 

předseda Rady pro rozhlasové 

a televizní vysílání 

kontakt: podatelna@rrtv.cz 

274 813 830 


