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Tisková zpráva z 23. zasedání, konaného dne 20. 12. 2016  

 

 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") na svém 23. zasedání 
projednala 81 bodů programu. Vyhodnotila 52 stížností diváků a posluchačů, vydala 11 
upozornění na porušení zákona. Rozhodla o zahájení dvou správních řízení.  

Rada udělila tři licence společnosti FTV Prima spol. s r.o. k provozování celoplošného 
digitálního televizního vysílání programu Prima love šířeného prostřednictvím vysílačů, 
prostřednictvím družic a prostřednictvím zvláštních přenosových systémů a tři licence 
společnosti HBO Europe s.r.o. k provozování televizního vysílání programů HBO 2, 
CINEMAX a CINEMAX 2, šířených prostřednictvím zvláštních přenosových systémů. 

Zaevidovala  dva nové poskytovatele audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání 
(celkem tak k dnešnímu dni eviduje 148 zapsaných poskytovatelů těchto služeb). 

 Podrobnější informace naleznete v přepisech usnesení Rady: 

 

ROZHLASOVÉ VYSÍLÁNÍ 

-  Rada v souladu s ustanovením § 5 písm. b) a § 21 odst. 1 písm. d) 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 MEDIA BOHEMIA, a.s., IČ 
26765586, se sídlem Koperníkova 794/6, PSČ 120 00 Praha, souhlas se změnou 
skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání 
programu Rádio BLANÍK (licence sp. zn. 2013/682/zab) podle § 21 odst. 1 písm. d) 
zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně licenčních podmínek, neboť tato změna 
by nevedla 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) 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 MEDIA BOHEMIA, a.s., IČ 
26765586, se sídlem Koperníkova 794/6, PSČ 120 00 Praha, souhlas se změnou 
skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání 
programu Rádio BLANÍK (licence sp. zn. 2013/975/zab) podle § 21 odst. 1 písm. d) 
zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně licenčních podmínek, neboť tato změna 
by nevedla 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. a) a d) 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 MEDIA BOHEMIA, a.s., IČ 
26765586, se sídlem Koperníkova 794/6, PSČ 120 00 Praha, souhlas se změnou 
skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání 
programu RÁDIO BLANÍK JIŽNÍ ČECHY (licence sp. zn. 2013/990/zab) podle § 21 odst. 
1 písm. a) a d) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně názvu programu na nový 
název Rádio BLANÍK a 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. 
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-  Rada v souladu s ustanovením § 5 písm. b) a § 21 odst. 1 písm. a) a d) 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 MEDIA BOHEMIA, a.s., IČ 
26765586, se sídlem Koperníkova 794/6, PSČ 120 00 Praha, souhlas se změnou 
skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání 
programu RÁDIO BLANÍK JIŽNÍ ČECHY (licence Ru/98/01) podle § 21 odst. 1 písm. a) 
a d) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně názvu programu na nový název 
Rádio BLANÍK a 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. a) a d) 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 MEDIA BOHEMIA, a.s., IČ 
26765586, se sídlem Koperníkova 794/6, PSČ 120 00 Praha, souhlas se změnou 
skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání 
programu RÁDIO BLANÍK JIŽNÍ MORAVA (licence sp. zn. 2013/992/zab) podle § 21 
odst. 1 písm. a) a d) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně názvu programu na 
nový název Rádio BLANÍK a 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. a) a d) 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 MEDIA BOHEMIA, a.s., IČ 
26765586, se sídlem Koperníkova 794/6, PSČ 120 00 Praha, souhlas se změnou 
skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání 
programu RÁDIO BLANÍK JIŽNÍ ČECHY (licence sp. zn. 2013/991/zab) podle § 21 odst. 
1 písm. a) a d) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně názvu programu na nový 
název Rádio BLANÍK a 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. a) a d) 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 MEDIA BOHEMIA, a.s., IČ 
26765586, se sídlem Koperníkova 794/6, PSČ 120 00 Praha, souhlas se změnou 
skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání 
programu RÁDIO BLANÍK ZÁPADNÍ ČECHY (licence Ru/286/00) podle § 21 odst. 1 
písm. a) a d) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně názvu programu na nový 
název Rádio BLANÍK a 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. a) a d) 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 MEDIA BOHEMIA, a.s., IČ 
26765586, se sídlem Koperníkova 794/6, PSČ 120 00 Praha, souhlas se změnou 
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skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání 
programu RÁDIO BLANÍK SEVERNÍ ČECHY (licence Ru/97/01) podle § 21 odst. 1 
písm. a) a d) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně názvu programu na nový 
název Rádio BLANÍK a 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. a) a d) 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 MEDIA BOHEMIA, a.s., IČ 
26765586, se sídlem Koperníkova 794/6, PSČ 120 00 Praha, souhlas se změnou 
skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání 
programu RÁDIO BLANÍK VALAŠSKO (licence sp. zn. 2007/248/FIA) podle § 21 odst. 1 
písm. a) a d) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně názvu programu na nový 
název Rádio BLANÍK a 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. a) a d) 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 MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 
26765586, se sídlem Koperníkova 794/6, PSČ 120 00 Praha, souhlas se změnou 
skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání 
programu Fajn Radio Hity (licence č.j. Ru/277/00) podle § 21 odst. 1 písm. a) a d) 
zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně názvu programu na nový název Fajn 
radio a 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. a) a d) 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 MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 
26765586, se sídlem Koperníkova 794/6, PSČ 120 00 Praha, souhlas se změnou 
skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání 
programu Fajn Rádio Agara (licence č.j. Ru/115/01) podle § 21 odst. 1 písm. a) a d) 
zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně názvu programu na nový název Fajn 
radio a 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) 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 MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 
26765586, se sídlem Koperníkova 794/6, PSČ 120 00 Praha, souhlas se změnou 
skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání 
programu Fajn radio (licence č.j. Ru/99/01) 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. 
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-  Rada v souladu s ustanovením § 5 písm. b) a § 21 odst. 1 písm. e) 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., správního řádu, v platném znění (dále jen „zákon č. 500/2004 
Sb.“), vydala toto rozhodnutí: Rada uděluje společnosti MEDIA BOHEMIA, a.s., IČ 
26765586, se sídlem Koperníkova 794/6, PSČ 120 00 Praha, souhlas se změnou 
skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání 
prostřednictvím vysílačů dle § 21 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající 
ve změně stanov provozovatele, konkrétně v přeměně listinných akcií na jméno na 
zaknihované akcie, neboť tato požadovaná změna by nevedla k neudělení licence na 
základě veřejného slyšení. Příloha obsahující aktuální znění stanov provozovatele tvoří 
nedílnou součást tohoto rozhodnutí.  

- Rada v souladu s ustanovením § 5 písm. b) a § 21 odst. 1 písm. e) 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., správního řádu, v platném znění (dále jen „zákon č. 500/2004 
Sb.“), vydala toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli JS mediální služby s.r.o., IČ: 
24798541, se sídlem Sokolovská 107/44, Karlín, 186 00 Praha 8, souhlas se změnou 
skutečností uvedených v žádosti o licenci dle § 21 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 
Sb., spočívající v převodu obchodního podílu ve výši 34 % ze stávajícího společníka 
pana Jana Ševely, nar. 12. listopadu 1989, bytem Sezimova 458/12, Nusle, 140 00 
Praha 4, na nového společníka, společnost společnost LUCIUS FOX CONSULTING 
LTD, 20-22 Wenlock Road, London, England, N1 7GU, Company number: 08862547. 

-  Rada v rámci své působnosti dané § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona č. 
231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, v platném znění, 
upozorňuje provozovatele RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o., IČ: 29131901, se 
sídlem Říčanská 2399/3, 101 00 Praha, na nedodržení licenčních podmínek programu 
Radio Spin (licence Ru/114/05), neboť do vysílání v analyzovaném dnu 29. 11. 2016 
nebylo zařazeno zpravodajství ve slovenštině s důrazem na české a slovenské události 
a informace z Prahy pro slovenskou menšinu a o slovenské menšině, rovněž nebyly 
odvysílány pořady, uvedené v licenčních podmínkách. Rada stanovila lhůtu k nápravě 
14 dní ode dne doručení upozornění.  

-  Rada se seznámila s obecně formulovanou stížností (č. j. 9064/2106) na dramaturgii 
rozhlasového vysílání v ČR.  

-  Rada se seznámila s analýzou pořadu Kauza dne odvysílaného dne 6. 12. 2016 na 
programu RÁDIO IMPULS.  

-  Rada se seznámila s analýzami obchodních sdělení odvysílaných provozovateli 
MEDIA BOHEMIA a.s. (program Fajn North Music; Ústí nad Labem 95,2 MHz) dne 7. 
prosince 2016, AZ Media a.s. (program ROCK MAX, Zlín 89,6 MHz) dne 7. prosince 
2016, LONDA spol. s r.o. (program RÁDIO IMPULS; Plzeň 91,4 MHz) dne 7. prosince 
2016, MEDIA BOHEMIA a.s. (program Hitrádio FM Crystal; Liberec 100,6 MHz) dne 7. 
prosince 2016, RadioPraha s. r. o. (program Rádio Dechovka; České Budějovice 96,8 
MHz) dne 7. prosince 2016 a RADIO UNITED BROADCASTING s. r. o. (program Radio 
Spin; Praha 96,2 MHz) dne 7. prosince 2016. 

-  Rada se seznámila s podnětem na reklamu na internetové stránky 
www.peckaceny.cz, která byla odvysílána dne 6. listopadu 2016 v čase 7:30:15 hodin 
na programu Kiss Proton (Plzeň 90,0 MHz / 10 kW) a neshledala, že by předmětná 
reklama naplňovala znaky zakázané reklamy dle ustanovení § 2, odst. 4 či ustanovení 
§2c, písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. 

-  Rada se seznámila s podnětem na reklamu společnosti Alza, která byla odvysílána 
dne 25. listopadu 2016 v čase 6:58:35 hodin na programu Hitrádio Orion (Ostrava 96,4 
MHz / 4 kW) a neshledala, že by předmětná reklama naplňovala znaky zakázané 
reklamy dle ustanovení § 2, odst. 1, písm. b) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. 
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-  Rada se seznámila s podnětem na reklamu Optik do domu, která byla odvysílána mj. 
dne 14. listopadu 2016 v čase 15:46:16 hodin na programu Frekvence 1 (Jeseník 104,3 
MHz / 20 kW) a neshledala, že by předmětná reklama naplňovala znaky zakázané 
reklamy dle ustanovení § 2, odst. 1, písm. b) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. 

-  Rada se seznámila s informací Českého telekomunikačního úřadu o vydání 
krátkodobého oprávnění k využívání rádiového kmitočtu rozhlasové služby na provoz 
VKV vysílače.  

-  Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 6. prosince 2016, 
č.j. 3 A 176/2016 – 40, kterým bylo na základě žaloby společnosti Rádio Student, s.r.o. 
zrušeno rozhodnutí Rady ze dne 19. července 2016, č.j. RRTV/2502/2016-STR, sp. zn. 
2014/1181/zab, kterým Rada udělila společnosti MAX LOYD, s. r. o. licenci k 
provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů se souborem technických 
parametrů Brno 102,4 MHz / 100 W pro program DANCE RADIO na dobu 8 let, nejdéle 
však do 10. října 2025 a žádosti ostatních žadatelů zamítla. 

-  Rada vzala zpět kasační stížnost podanou proti rozsudku Městského soudu v Praze 
ze dne 6. prosince 2016, č.j. 3 A 176/2016 – 40, kterým bylo na základě žaloby 
společnosti Rádio Student, s.r.o. zrušeno rozhodnutí Rady ze dne 19. července 2016, 
č.j. RRTV/2502/2016-STR, sp. zn. 2014/1181/zab. 

 

TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ 

-  Rada dle ustanovení § 25 zákona č. 231/2001 Sb. udělila společnosti FTV Prima spol. 
s r.o., IČ: 48115908, se sídlem: Praha 8 – Libeň, Na Žertvách 24/132, PSČ: 180 00, 
licenci k provozování celoplošného zemského digitálního televizního vysílání šířeného 
prostřednictvím vysílačů na 12 let; název (označení) programu: Prima love; základní 
programová specifikace: Tematický program zaměřený na dramatickou tvorbu, zejména 
mimoevropské provenience. Výčet převažujících žánrů: dramatická tvorba (seriál, film), 
různé formáty zábavních pořadů a reality show; časový rozsah vysílání: minimálně 18 
hodin denně, maximálně 24 hodin denně; hlavní jazyk vysílání: český jazyk; územní 
rozsah vysílání: Česká republika; v rozsahu dle podání ze dne 21. listopadu 2016, č.j. 
RRTV/8455/2016-P. 

-  Rada dle ustanovení § 25 zákona č. 231/2001 Sb. udělila společnosti FTV Prima spol. 
s r.o., IČ: 48115908, se sídlem: Praha 8 – Libeň, Na Žertvách 24/132, PSČ: 180 00, 
licenci k provozování televizního vysílání šířené prostřednictvím družice na 12 let, název 
(označení) programu: Prima love, základní programová specifikace: Tematický program 
zaměřený na dramatickou tvorbu, zejména mimoevropské provenience. Výčet 
převažujících žánrů: dramatická tvorba (seriál, film), různé formáty zábavních pořadů a 
reality show; časový rozsah vysílání: minimálně 18 hodin denně, maximálně 24 hodin 
denně; hlavní jazyk vysílání: český jazyk; výčet států, na jejichž území má být vysílání 
zcela nebo převážně směrováno: Česká republika; v rozsahu dle podání ze dne 21. 
listopadu 2016, č.j. RRTV/8470/2016-P. 

-  Rada dle ustanovení § 25 zákona č. 231/2001 Sb. udělila společnosti FTV Prima spol. 
s r.o., IČ: 48115908, se sídlem: Praha 8 – Libeň, Na Žertvách 24/132, PSČ: 180 00, 
licenci k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím zvláštních 
přenosových systémů na 12 let; název (označení) programu: Prima love; základní 
programová specifikace: Tematický program zaměřený na dramatickou tvorbu, zejména 
mimoevropské provenience. Výčet převažujících žánrů: dramatická tvorba (seriál, film), 
různé formáty zábavních pořadů a reality show; časový rozsah vysílání: minimálně 18 
hodin denně, maximálně 24 hodin denně; hlavní jazyk vysílání: český jazyk; výčet států, 
na jejichž území má být vysílání zcela nebo převážně směrováno: Česká republika; 
identifikace přenosového systému: dálkový přístup - Internet, Informace o přístupu k 
vysílání: http://www.iprima.cz/, http://love.iprima.cz/ nebo http://play.iprima.cz/; v 
rozsahu dle podání ze dne 21. listopadu 2016, č.j. RRTV/8471/2016-P. 
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-  Rada udělila společnosti HBO Europe s.r.o., IČ 614 66 786, se sídlem Praha 7, 
Jankovcova 1037/49, PSČ 170 00, podle § 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci k 
provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových 
systémů na dobu 12 let; označení (název) programu: HBO 2; základní programová 
specifikace: Televizní program zaměřený na filmovou a seriálovou tvorbu amerických 
studií; výčet států, na jejichž území má být vysílání zcela nebo převážně směřováno: 
Česká republika, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko, Moldávie; hlavní jazyk vysílání: 
čeština; časový rozsah vysílání: 24 hodin denně; identifikace přenosového systému: 
mezinárodní soukromé telekomunikační okruhy; informace o přístupu k vysílání: IP 
připojení k přístupovému bodu na základě smlouvy o předplatném programu s 
provozovateli převzatého vysílání a to prostřednictvím set top boxů nebo jiných 
obdobných zařízení (popř. zabezpečených aplikací) poskytnutých těmito provozovateli 
převzatého vysílání; v rozsahu žádosti ze dne 23. listopadu 2016, č.j. RRTV/8507/2016-
P.  

-  Rada informuje podle § 18 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., regulační orgány 
členských států Evropské unie, na jejichž území je televizní vysílání zcela nebo 
převážně směřováno, tj. Slovensko, Maďarsko a Rumunsko, o udělení licence 
společnosti HBO Europe s.r.o., IČ 614 66 786, se sídlem Praha 7, Jankovcova 1037/49, 
PSČ 170 00, k televiznímu vysílání programu HBO 2 šířeného prostřednictvím 
zvláštních přenosových systémů se základní programovou specifikací: Televizní 
program zaměřený na filmovou a seriálovou tvorbu amerických studií.  

-  Rada udělila společnosti HBO Europe s.r.o., IČ 614 66 786, se sídlem Praha 7, 
Jankovcova 1037/49, PSČ 170 00, podle § 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci k 
provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových 
systémů na dobu 12 let; označení (název) programu: CINEMAX; základní programová 
specifikace:Televizní program zaměřený na filmovou tvorbu amerických studií; výčet 
států, na jejichž území má být vysílání zcela nebo převážně směřováno: Česká 
republika, Slovensko, Polsko, Maďarsko, Rumunsko, Moldávie, Bulharsko, Chorvatsko, 
Slovinsko, Srbsko, Černá Hora, Makedonie, Bosna a Hercegovina; hlavní jazyk vysílání: 
čeština; časový rozsah vysílání: 24 hodin denně; identifikace přenosového systému: 
mezinárodní soukromé telekomunikační okruhy; informace o přístupu k vysílání: IP 
připojení k přístupovému bodu na základě smlouvy o předplatném programu s 
provozovateli převzatého vysílání a to prostřednictvím set top boxů nebo jiných 
obdobných zařízení (popř. zabezpečených aplikací) poskytnutých těmito provozovateli 
převzatého vysílání; v rozsahu žádosti ze dne 23. listopadu 2016, č.j. RRTV/8508/2016-
P.  

-  Rada informuje podle § 18 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., regulační orgány 
členských států Evropské unie, na jejichž území je televizní vysílání zcela nebo 
převážně směřováno, tj. Slovensko, Polsko, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko, 
Chorvatsko a Slovinsko, o udělení licence společnosti HBO Europe s.r.o., IČ 614 66 
786, se sídlem Praha 7, Jankovcova 1037/49, PSČ 170 00, k televiznímu vysílání 
programu CINEMAX šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových systémů se 
základní programovou specifikací: Televizní program zaměřený na filmovou tvorbu 
amerických studií.  

-  Rada udělila společnosti HBO Europe s.r.o., IČ 614 66 786, se sídlem Praha 7, 
Jankovcova 1037/49, PSČ 170 00, podle § 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci k 
provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových 
systémů na dobu 12 let; označení (název) programu: CINEMAX 2; základní programová 
specifikace: Televizní program zaměřený na filmovou tvorbu amerických studií; výčet 
států, na jejichž území má být vysílání zcela nebo převážně směřováno: Česká 
republika, Slovensko, Polsko, Maďarsko, Rumunsko, Moldávie, Bulharsko, Chorvatsko, 
Slovinsko, Srbsko, Černá Hora, Makedonie, Bosna a Hercegovina; hlavní jazyk vysílání: 
čeština; časový rozsah vysílání: 24 hodin denně; identifikace přenosového systému: 
mezinárodní soukromé telekomunikační okruhy; informace o přístupu k vysílání: IP 
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připojení k přístupovému bodu na základě smlouvy o předplatném programu s 
provozovateli převzatého vysílání a to prostřednictvím set top boxů nebo jiných 
obdobných zařízení (popř. zabezpečených aplikací) poskytnutých těmito provozovateli 
převzatého vysílání; v rozsahu žádosti ze dne 23. listopadu 2016, č.j. RRTV/8506/2016-
P.  

-  Rada informuje podle § 18 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., regulační orgány 
členských států Evropské unie, na jejichž území je televizní vysílání zcela nebo 
převážně směřováno, tj. Slovensko, Polsko, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko, 
Chorvatsko a Slovinsko, o udělení licence společnosti HBO Europe s.r.o., IČ 614 66 
786, se sídlem Praha 7, Jankovcova 1037/49, PSČ 170 00, k televiznímu vysílání 
programu CINEMAX 2 šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových systémů se 
základní programovou specifikací: Televizní program zaměřený na filmovou tvorbu 
amerických studií.  

-  Rada udělila provozovateli CET 21 spol. s r.o., IČ 458 00 456, se sídlem Praha 5, 
Kříženeckého nám. 1078/5, PSČ 15200, souhlas se změnou skutečností uvedených v 
žádosti o licenci, sp. zn.: 2011/720/sve/CET, č.j.: sve/2664/2011, ze dne 23. srpna 
2011, ve znění pozdějších změn, podle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., 
spočívající ve změně označení názvu programu z fanda na Nova Action, dle žádosti ze 
dne 9. prosince 2016, č.j.: RRTV/9447/2016-P. 

-  Rada udělila provozovateli CET 21 spol. s r.o., IČ 458 00 456, se sídlem Praha 5, 
Kříženeckého nám. 1078/5, PSČ 15200, souhlas se změnou skutečností uvedených v 
žádosti o licenci, sp. zn.: 2012/454/sve/CET, č.j.: sve/2139/2012, ze dne 12. června 
2012, ve znění pozdějších změn, podle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., 
spočívající ve změně označení názvu programu z fanda na Nova Action, dle žádosti ze 
dne 9. prosince 2016, č.j.: RRTV/9448/2016-P. 

-  Rada zahajuje s provozovatelem Saavedramedia spol. s r.o., IČ 014 42 473, se 
sídlem Bořivojova 1073/42, Žižkov, 130 00 Praha 3, správní řízení podle § 63 odst. 2, 
písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., o odnětí licence k provozování televizního programu 
TV Regina, šířeného prostřednictvím družice na základě licence č.j. zem/4763/2013, 
spis. zn.: 2013/442/zem/Saa, ze dne 5. listopadu 2013, neboť provozovatel po zahájení 
vysílání v průběhu kalendářního roku nevysílal déle než 30 dnů. Rada stanovila 
provozovateli v předmětné věci lhůtu k vyjádření do 15 dnů od doručení oznámení o 
zahájení řízení.  

-  Rada zahajuje s provozovatelem Saavedramedia spol. s r.o., IČ 014 42 473, se 
sídlem Bořivojova 1073/42, Žižkov, 130 00 Praha 3, správní řízení z moci úřední pro 
možné porušení zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit tím, že provozoval 
regionální zemské digitální televizní vysílání programu TV Regina prostřednictvím 
vysílačů, aniž je k tomu oprávněn podle tohoto zákona. Rada stanovila provozovateli v 
předmětné věci lhůtu k vyjádření do 15 dnů od doručení oznámení o zahájení řízení.  

-  Rada podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb. udělila 
provozovateli J.D. Production, s.r.o., IČ: 25592939, se sídlem Palackého náměstí 293, 
686 01 Uherské Hradiště, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci 
sp. zn. 2006/520/zem/JDP, č.j. zem/6944/06 ze dne 19. září 2006 a sp. zn. 
2016/913/zem/J.D, č.j. RRTV/3485/2016-zem ze dne 22. listopadu 2016, a to s 
převodem části obchodního podílu společníka Jana Dudka (nar. 27. května 1958), 
bytem Velehradská 1162, 686 93 Staré Město ve výši 30 000,- Kč (30 %) na třetí osobu, 
společnost OUR MEDIA a.s., IČ: 28876890, se sídlem: Vinohradská 1597/174, 130 00 
Praha 3, a s tím související změnou seznamu společníků a změnou výše vkladů i 
obchodních podílů jednotlivých společníků; v rozsahu dle podání doručeného dne 5. 
prosince 2016, č.j. RRTV/8782/2016-P. 

-  Rada vzala na vědomí, že provozovateli M.T.Z. s.r.o., IČ: 29051274, se sídlem: Praha 
3, Koněvova 929/19, PSČ: 130 00, zanikla dne 2. prosince 2016, dle ustanovení § 24, 
písm. f) zákona č. 231/2001 Sb., licence k provozování televizního vysílání programu 
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SADR AL IRAQ šířeného prostřednictvím družice, udělená rozhodnutím sp. zn. 
2015/442/SMU/M.T, č.j. RRTV/2621/2015-SMU ze dne 21. července 2015, ve znění 
pozdější změny, dle žádosti doručené dne 1.prosince 2016, č.j. RRTV/8753/2016-P. O 
této skutečnosti Rada dle § 154 a násl., zákona č. 500/2004 Sb., vydává osvědčení.  

-  Rada upozorňuje v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) a f), § 59 
odst. 1 – 3 zákona č. 231/2001 Sb., provozovatele SPORT 5 a.s., IČ 272 02 569, se 
sídlem Praha 1 - Těšnov 1/1059, PSČ 11000, na porušení ustanovení § 21 odst. 1 
písm. e) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že předem nepožádal Radu o 
písemný souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci; a dále na 
porušení § 21 odst. 2, kterého se dopustil tím, že neoznámil Radě změnu v osobách 
oprávněných jednat za společnost ve lhůtě do 30 dnů ode dne zapsání změny (výmazu) 
v obchodním rejstříku, a stanoví mu lhůtu k nápravě 15 dnů ode dne doručení tohoto 
upozornění.  

-  Rada zaregistrovala provozovateli převzatého rozhlasového a televizní vysílání 
prostřednictvím kabelových systémů (registrace, č.j.: Rg/97/99 ze dne 5. října 1999), 
UPC Česká republika, s.r.o., IČ.: 005 62 262, se sídlem Praha 4 - Nusle, Závišova 
502/5, PSČ 14000, dle § 29 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., změnu registrace, 
spočívající ve změně územního rozsahu vysílání, a to rozšíření o katastrální území 
Radotín, okres: Hlavní město Praha, v rozsahu žádosti ze dne 29. listopadu 2016, č.j.: 
RRTV/8678/2016-P.  

-  Rada se dle ustanovení § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., seznámila s oznámením 
provozovatele goNET s.r.o., IČ 268 22 580, se sídlem Jurečkova 1165/6, Moravská 
Ostrava, 702 00 Ostrava, o změně skutečností uvedených v přihlášce k registraci 
převzatého rozhlasového a televizního vysílání šířeného prostřednictvím zvláštních 
přenosových systémů, č.j. RRTV/1053/2016-zem, spis. zn.: 2016/158/zem/goN, ze dne 
5. dubna 2016, spočívající 1) rozšíření Informace o přístupu k převzatému vysílání o 
doménu: lepší.tv; 2) ve změně programové nabídky, a to v jejím rozšíření o české 
televizní programy: BARRANDOV MUZIKA, Nickelodeon, Óčko Expres, Praha TV, 
Slušnej Kanál, Sport 5, TvNOE; zahraniční televizní programy: BBC World News, ORF 
SPORT PLUS, Polsat, Polsat Sport news, TVP Rozrywka, TVP 1, TVP 2, ZDF, France 
24, Sky News, TV 4, TV 6, TVN, TVN 7, v rozsahu dle podání č.j. RRTV/8781/2016-P 
ze dne 5. prosince 2016. 

-  Rada vzala na vědomí, že provozovateli FILM EUROPE, s.r.o., IČ: 289 22 921, se 
sídlem V jámě 699/1, Nové Město, 110 00 Praha 1, zanikla dne 30. listopadu 2016, dle 
§ 24, písm. f) zákona č. 231/2001 Sb., licence k provozování televizního vysílání 
programu MUZIKA CS, šířeného prostřednictvím kabelových systémů a družice, 
udělená rozhodnutím, sp. zn.: 2009/788/FIA/FIL, č.j.: Fia/6525/09, ze dne 25. srpna 
2009, ve znění pozdějších změn, dle žádosti ze dne 13. prosince 2016, č.j.: 
RRTV/9625/2016-P. O této skutečnosti Rada dle § 154 a násl., zákona č. 500/2004 Sb., 
vydává osvědčení.  

-  Rada vzala na vědomí oznámení provozovatele FILM EUROPE, s.r.o., IČ: 289 22 
921, se sídlem V jámě 699/1, Nové Město, 110 00 Praha 1, podle § 32 odst. 1 písm. s) 
zákona č. 231/2001 Sb., o ukončení vysílání televizního programu MUZIKA CS, licence, 
sp. zn.: 2009/788/FIA/FIL, č.j.: Fia/6525/09, ze dne 25. srpna 2009, ve znění pozdějších 
změn, šířeného prostřednictvím kabelových systémů a družice, ke dni 30. listopadu 
2016, dle žádosti ze dne 13. prosince 2016, č.j.: RRTV/9625/2016-P. 

-  Rada v souladu s ustanovením § 39 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., prodloužila 
žadateli ZAK TV s.r.o., IČ: 64835669, se sídlem: Prokopova 166/26, Jižní Předměstí, 
301 00 Plzeň, lhůtu pro odstranění nedostatků žádosti o udělení licence v délce do 30 
dnů ode dne doručení usnesení o prodloužení lhůty, dle žádosti doručené 16. prosince 
2016, č.j. RRTV/9697/2016-P.  

-  Rada se seznámila s analýzou kontinuálního úseku vysílání programu JOJ Family 
provozovatele Magical roof s.r.o. ze dne 14. listopadu 2016 od 10.00 hod. do 22.00 hod. 
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-  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 Magical roof s.r.o., IČ: 4899784, se sídlem Pobřežní 297/14, PSČ 18600, 
Praha, o podání vysvětlení, jakým způsobem naplňuje ve vysílání programu JOJ Family 
programovou strukturu, která je součástí licenčních podmínek programu, konkrétně zda 
do pondělního vysílání zahrnuje zpravodajské pořady Noviny ve 12 (od 12.00 hod.), 
Noviny v 17 (od 17.00 hod.) a dále Publicistika (od 17.30 hod.), a to s ohledem na 
skutečnost, že monitoring vysílání programu JOJ Family ze dne 14. 11. 2016 od 10.00 
hod. do 22.00 hod. tyto pořady nezaznamenal. Rada stanovila lhůtu k podání vysvětlení 
30 dní ode dne doručení této výzvy. 

-  Rada se seznámila s analýzou záznamu vysílání programu O2 Sport provozovatele 
O2 TV s.r.o. ze dne 25. září 2016 od 0.00 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 ustanoveními § 137 odst. 1 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá 
provozovatele televizního vysílání O2 TV s.r.o., IČ 039 98 380, se sídlem Za 
Brumlovkou 266/2, Michle, Praha 4, PSČ 140 00, o podání vysvětlení, jakým způsobem 
naplňuje základní povinnosti provozovatele vysílání plynoucí z § 32 odst. 7 písm. a), b) 
a c) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající v umožnění přímého a trvalého přístupu diváků 
k informacím o provozovateli televizního vysílání, údajům umožňujícím rychlé a účinné 
navázání kontaktu s provozovatelem a zveřejnění informace o tom, že orgánem 
dohledu nad provozováním televizního vysílání je Rada. Rada stanovila lhůtu k podání 
vysvětlení 30 dní ode dne doručení výzvy. 

-  Rada se seznámila s analýzou záznamu vysílání programu O2 Sport2 provozovatele 
O2 TV s.r.o. ze dne 25. září 2016 od 00.00 do 24.00 hodin. 

-  Rada se seznámila s analýzou záznamu vysílání programu O2 Sport3 provozovatele 
O2 TV s.r.o. ze dne 25. září 2016 od 00.00 do 24.00 hodin. 

-  Rada se seznámila s analýzou záznamu vysílání programu O2 Sport4 provozovatele 
O2 TV s.r.o. ze dne 25. září 2016 od 00.00 do 24.00 hodin. 

-  Rada se seznámila s analýzou záznamu vysílání programu O2 Sport5 provozovatele 
O2 TV s.r.o. ze dne 25. září 2016 od 00.00 do 24.00 hodin. 

-  Rada se seznámila s analýzou záznamu vysílání programu O2 Sport6 provozovatele 
O2 TV s.r.o. ze dne 25. září 2016 od 00.00 do 24.00 hodin. 

-  Rada se seznámila s analýzou záznamu vysílání programu O2TV Fotbal 
provozovatele O2 TV s.r.o. ze dne 25. září 2016 od 00.00 do 24.00 hodin. 

-  Rada se seznámila s analýzou záznamu vysílání programu O2 Sport8 provozovatele 
O2 TV s.r.o. ze dne 25. září 2016 od 00.00 do 24.00 hodin. 

-  Rada se seznámila s analýzou záznamu programu CINEMAX provozovatele HBO 
Europe, spol. s r.o., ze dne 10. listopadu 2016 v čase 12.00 - 24.00 hod. 

-  Rada se seznámila s analýzou záznamu vysílání programu TV Boží Dar 
provozovatele Město Boží Dar ze dnů 5.– 6.10. 2016 od 00.00 hod. do 24.00 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 Město Boží Dar, IČ 479705, se sídlem 1/0, Boží Dar, PSČ 36262, na 
porušení § 32 odst. 1 písm. s) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že 
neoznámil Radě zahájení vysílání programu TV Boží Dar. Rada stanovila lhůtu k 
nápravě 7 dní ode dne doručení tohoto upozornění. 
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-  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, 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 Boží Dar, IČ 479705, se sídlem 1/0, Boží 
Dar, PSČ 36262, o podání vysvětlení, jakým způsobem naplňuje ustanovení § 32 odst. 
7 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., ukládající provozovatelům povinnost poskytnout 
divákům programu TV Boží Dar snadný, přímý a trvalý přístup k informaci o tom, že 
orgánem dohledu nad provozováním televizního vysílání je Rada. 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 Město Boží Dar, IČ 479705, se sídlem 1/0, Boží Dar, PSČ 36262, na 
porušení podmínek licence, neboť stopáže videotextových smyček na záznamu vysílání 
programu TV Boží Dar z časového období 5.–6. října 2016 od 00.00 do 24.00 hod., tj. z 
období dvou dnů, byly 00.14.07 hod. (smyčka ze dne 5. října 2016 od 00.00 hod. do 
7.30 hod.) a 00.13.59 hod. (smyčka ze dne 5. října 2016 od 7.30 hod. do 24.00 hod. a 
ze dne 6. října 2016 od 00.00 hod do 7.30 hod., a smyčka ze dne 6. října od 7.30 hod. 
do 24.00 hod.), přestože v licenčních podmínkách je uvedena stopáž videotextové 
smyčky v rozsahu 30–45 minut. K aktualizaci vysílací smyčky dochází, dle sdělení 
provozovatele, denně v 7.30 hod., přestože licenční podmínky uvádějí, že smyčka bude 
aktualizována 1krát denně v 8.00 hodin. Rada stanovila lhůtu k nápravě 30 dní ode dne 
doručení tohoto upozornění. 

-  Rada se seznámila s analýzou kontinuálního úseku vysílání programu JIHOČESKÁ 
TELEVIZE provozovatele JTV a.s. z období 12. – 13. října 2016, časového úseku od 
00.00 do 24.00 hodin.  

-  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 JTV a.s., IČ: 25156527, Křižíkova 1696/0, České Budějovice, PSČ: 
37001, na porušení ustanovení § 32 odst. 7 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., kterého 
se dopustil tím, že neumožňuje divákům programu JIHOČESKÁ TELEVIZE snadný, 
přímý a trvalý přístup k informaci o tom, že orgánem dohledu nad provozováním 
televizního vysílání je Rada pro rozhlasové a televizní 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 JTV a.s., IČ: 25156527, Křižíkova 1696/0, České Budějovice, PSČ: 
37001, na porušení ustanovení § 53a odst. 3 zákona č. 231/2001, tedy povinnosti 
provozovatele pořady obsahující umístění produktu na začátku, na konci a v případě 
přerušení reklamou nebo teleshoppingovými šoty rovněž po tomto přerušení zřetelně 
označit jako pořady obsahující umístění produktu, kterého se dopustil tím, že pořad 
Potraviny z regionu, odvysílaný opakovaně v rámci smyčky ve dnech 11. a 12. října 
2016, např. dne 12. října v 9:22 hodin a v 9:52 hodin na programu JIHOČESKÁ 
TELEVIZE, nebyl označen jako pořad obsahující umístění produktu, ačkoli v jeho rámci 
došlo k umístění produktů firmy Pěstitelská pálenice a moštárna Lhenice, a to ve formě 
jednak verbálního představení firmy a jejích výrobků, jednak záběrů konkrétních 
výrobků. Rada stanovila provozovateli lhůtu k nápravě 7 dnů ode dne doručení tohoto 
upozornění. 

-  Rada se seznámila se zprávou o kontrole televizního vysílání prostřednictvím 
screeningu za období září 2016, která pokrývala úseky následujících programů v těchto 
dnech a v těchto časech: CET 21 spol.s r.o./ NOVA –12. září 2016 16:00:00 – 22:00:00 
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hod., 13. září 2016 16:00:00 – 22:00:00 hod., 14. září 2016 16:00:00 – 22:00:00 hod., 
18. září 2016 19:00:00 – 23:00:00 hod., 23. září 2016 16:00:00 – 22:00:00 hod.; 
TELEPACE s.r.o./ Tv NOE - 8. září 2016 00:00:00 – 23:59:00 hod., 19. září 2016 
00:00:00 – 23:59:00 hod., 18. září 2016 19:00:00 – 23:00:00 hod., AMC Networks 
Central Europe s.r.o./ Spektrum – 19. září 2016 00:00:00 – 23:59:00 hod.; Barrandov 
Televizní Studio a.s./ KINO BARRANDOV – 17. září 2016 00:00:00 – 10:00:00 hod. 

-  Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3 
zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně 
dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje 
provozovatele CET 21 spol.s r.o., IČ: 45800456, Praha 5, Kříženeckého nám. 1078/5, 
PSČ 15200, na porušení ustanovení § 53a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., tedy 
povinnosti provozovatele pořady obsahující umístění produktu na začátku, na konci a v 
případě přerušení reklamou nebo teleshoppingovými šoty rovněž po tomto přerušení 
zřetelně označit jako pořady obsahující umístění produktu, kterého se dopustil tím, že 
pořad Ulice, vysílaný dne 23. září 2016 od 18:26 hodin na programu NOVA, nebyl 
označen jako pořad obsahující umístění produktu na svém začátku, po přerušeních 
pořadu ani na konci, přičemž umístění produktu prokazatelně obsahoval. Rada 
stanovila provozovateli lhůtu k nápravě 7 dnů ode dne doručení tohoto upozornění. 

-  Rada se seznámila s následujícími podáními k obsahu televizních programů 
doručenými v období od 10. listopadu do 12. prosince 2016 (celkem 50 podání): 
LINARXUS Czech s.r.o. / Film+ – Mnich, 21. října 2016 od 20:30 hodin, LINARXUS 
Czech s.r.o. / Film+ – Žena v černém, 11. října 2016 od 21:20 hodin; AMC Networks 
Central Europe s.r.o. / AMC CHANNEL CENTRAL AND EASTERN EUROPE – zvuková 
složka vysílání 2., 16. a 18. listopadu 2016; Česká televize / ČT :D – Tajemství 
dešťového pokladu, 26. listopadu 2016 od 9:20 hodin; CET 21 spol. s r. o. / NOVA – 
Český slavík Mattoni 2016, 26. listopadu 2016 od 20:20 hodin; Česká televize / Různé 
programy – vystupování představitelů KSČM ve vysílání ČT obecně; Česká televize / 
ČT1 – Reportéři ČT, reportáž Špinavá hra s čistou energií II, 7. listopadu 2016 od 21:35 
hodin; FTV Prima, spol. s.r.o. / Prima – Divácké zprávy bez konkrétního označení 
vydání; CET 21 spol. s r. o. / Nova Cinema – Maraton lásky, 27. listopadu 2016 od 
12:25 hodin; MTV NETWORKS s.r.o. / Comedy Central Extra (Rumunsko) – Dva a půl 
chlapa, 16. listopadu 2016 od 14:30 hodin; AMC Networks Central Europe s.r.o. / AMC 
CHANNEL CENTRAL AND EASTERN EUROPE – Výtah smrti, 29. listopadu 2016 od 
21:10 hodin a způsob označování programu obecně; Tesco Stores ČR a.s. (zadavatel 
obchodního sdělení) / Různé programy – reklama na zlevněné mléko; CET 21 spol. s r. 
o. / NOVA – Televizní noviny , 21. listopadu 2016 od 19:30 hodin, a Snídaně s Novou, 
22. listopadu 2016 od 5:55 hodin, zpráva Volební průzkum: Babišovo ANO suverénně 
první; O2 Czech Republic a.s. (zadavatel obchodního sdělení) / Různé programy – 
reklama O2 s babičkou; CET 21 spol. s r. o. / fanda – Revoluce II (4) , 30. listopadu 
2016 od 16:40 hodin; Česká televize / ČT1 – Události, reportáž o hospodě na vesnici u 
Litomyšle v rámci tématu EET, 1. prosince 2016 od 19:00 hodin; FTV Prima, spol. s.r.o. 
/ Prima COOL – sponzorský vzkaz sex shopu, 1. prosince 2016 ve 21:55 hodin; MTV 
NETWORKS s.r.o. / Prima Comedy Central – Americký táta VI (14), 2. prosince 2016 ve 
13:00 hodin; Biopol GN s.r.o. (zadavatel obchodního sdělení) / Různé programy – 
označení sponzora Klokan, premiéra na programu Prima 20. června 2016 v 17:52:29 
hodin; Česká televize / ČT1 – Polopatě, 2. prosince 2016 od 16:25 hodin; Barrandov 
Televizní Studio a.s. / BARRANDOV PLUS – Herkules: Vzkříšení, 2. prosince 2016 od 
20:20 hodin; Stanice O, a.s. / O (Óčko) – Óčko flirt, 3. prosince 2016, 00:20 hodin; CET 
21 spol. s r. o. / NOVA – Co na to Češi, 1. prosince 2016 od 17:25 hodin; Česká televize 
/ ČT24 – Zprávy, 4. prosince 2016 od 13:00 hodin; Česká televize / ČT1 – 168 hodin, 
reportáž Stavidla nenávisti, 4. prosince 2016 od 21:00 hodin; Česká televize / ČT24 – 
Studio ČT24, téma Náboženské symboly a jejich omezování, 2. listopadu 2016 od 13:32 
hodin; Různí provozovatelé / Různé programy – titulkování pořadů pro neslyšící 
obecně; LINARXUS Czech s.r.o. / Film+ – Dům na konci ulice, 14. listopadu 2016 od 
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20:30 hodin; LINARXUS Czech s.r.o. / Film+ – EXinstenZ, 21. listopadu 2016 od 20:20 
hodin; LINARXUS Czech s.r.o. / Film+ – Věž smrti, 23. listopadu 2016 od 20:30 hodin; 
LINARXUS Czech s.r.o. / Film+ – Utrpení, 29. a 30. listopadu 2016, od 18:35 a od 15:05 
hodin; Barrandov Televizní Studio a.s. / KINO BARRANDOV – teleshopping Linka 
lásky, 7. prosince 2016 od 12:46 hodin; CET 21 spol. s r. o. / NOVA – teleshoppingový 
blok Tipy ptáka Loskutáka, nabídka produktu GS Condro Diamant, 19. listopadu 2016 
od 13:45 hodin; Barrandov Televizní Studio a.s. / KINO BARRANDOV – Linka lásky; 
Neidentifikovaný provozovatel / Neidentifikovaný program – stížnost na vědmu Anie; 
Česká televize / ČT24 – Interview ČT24, ministr zahraničí Lubomír Zaorálek (ČSSD), 
31. října 2016 od 18:28 hodin; Různí provozovatelé / Různé programy – kouření 
hlavních hrdinů; Česká televize / Twitter ČT24 – tweet na téma výsledku soudu s 
Geertem Widersem; CET 21 spol. s r. o. / NOVA a Nova Cinema – Pan tělocvikář, 
odvysílání 10. a 11. prosince 2016 ráno; Česká televize / Bez specifikace programu – 
kritika prezidenta republiky; MTV NETWORKS s.r.o. / Paramount Channel (Rumunsko) 
– Summer School, 30. listopadu 2016 od 10:00 hodin; AMC Networks Central Europe 
s.r.o. / AMC CHANNEL ROMANIA – China Moon (1994), 20. listopadu 2016 od 20:20 
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 vysílání AMC Networks Central Europe s.r.o., IČ 27112501, Pobřežní 
620/3, Praha, PSČ 186 00, o podání vysvětlení, zda je program AMC CHANNEL 
CENTRAL AND EASTERN EUROPE, vyjma odlišné jazykové mutace, na všech 
územích, kam je šířen, totožný, včetně zařazované reklamy. 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 vysílání CET 21 spol. s r.o., IČ: 45800456, se sídlem Kříženeckého nám. 
1078/5, 152 00 Praha 5, o podání vysvětlení, z jakého důvodu ve zprávě Volební 
průzkum: Babišovo "ANO" suverénně první, která byla vysílána v rámci pořadu 
Televizní noviny dne 21. listopadu 2016 od 19:30 hodin na programu NOVA a v rámci 
Zpráv zařazených do bloku Snídaně s Novou, který byl vysílán 22. listopadu 2016 od 
5:55 hodin na programu NOVA, vynechal při jmenování stran a hnutí, které by se 
dostaly do Poslanecké sněmovny, hnutí SPD. Rada stanovila lhůtu k podání vysvětlení 
30 dní 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 FTV Prima, spol. s r.o., IČ 48115908, sídlem Na žertvách 132/24, Praha, 
PSČ 180 00, na porušení ustanovení § 49 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., 
kterého se dopustil tím, že dne 1. prosince 2016 v úseku 21:55:41-21:55:51 hodin na 
programu Prima COOL odvysílal označení sponzora pořadu 4sex.cz, které bylo 
obchodním sdělením týkajícím prodejce erotických výrobků, a tím i erotických výrobků 
samých, a porušil tak povinnost zajistit, aby obchodní sdělení týkající se erotických 
služeb, erotických výrobků a humánních léčivých přípravků nebo doplňků stravy na 
podporu sexuální výkonnosti nebyla zařazována do vysílání v době od 06.00 hodin do 
22.00 hodin. 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 § 137 odst. 1 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá 
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provozovatele vysílání Česká televize, IČ 00027383, sídlem Kavčí hory, Praha 4, PSČ 
140 70, v souvislosti s odvysíláním pořadu Polopatě dne 2. prosince 2016 od 16:25 
hodin na programu ČT1 o podání vysvětlení, na základě jakých smluvních ujednání byla 
do pořadu zařazena pasáž s prezentací dárkových stíracích losů, a dále o vysvětlení, 
na základě jakých smluvních ujednání byla v pořadu prezentována nanokosmetika k 
ošetření povrchu vozidel. Rada stanovila lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne 
doručení této výzvy. 

-  Rada v souladu s ustanovením § 5 písm. b) a § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 
231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, v platném znění (dále 
jen "zákon č. 231/2001 Sb.") a ustanovením § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád (dále jen "zákon č. 500/2004 Sb.") vydala dne 20. prosince 2016 toto 
rozhodnutí: Rada vydává provozovateli CET 21 spol. s r.o., IČ 458 00 456, sídlem 
Praha 5, Kříženeckého nám. 1078/5, souhlas se změnou licenčních podmínek licence k 
provozování televizního vysílání programu Nova č.j. zem/7962/08, šířeného 
prostřednictvím družice, spočívající v úpravě dalších programových podmínek, a to dle 
žádosti provozovatele doručené Radě dne 9. prosince 2016, č.j. RRTV/9453/2016-P. 

-  Rada v souladu s ustanovením § 5 písm. b) a § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 
231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, v platném znění (dále 
jen "zákon č. 231/2001 Sb.") a ustanovením § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád (dále jen "zákon č. 500/2004 Sb.") vydala dne 20. prosince 2016 toto 
rozhodnutí: Rada vydává provozovateli CET 21 spol. s r.o., IČ 458 00 456, sídlem 
Praha 5, Kříženeckého nám. 1078/5, souhlas se změnou licenčních podmínek licence k 
provozování zemského televizního vysílání programu Nova č.j. 001/1993, spočívající v 
úpravě dalších programových podmínek, a to dle žádosti provozovatele doručené Radě 
dne 9. prosince 2016, č.j. RRTV/9454/2016-P. 

-  Rada v souladu s ustanovením § 5 písm. b) a § 21 odst. 1 písm. a) a d) zákona č. 
231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, v platném znění (dále 
jen "zákon č. 231/2001 Sb.") a ustanovením § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád (dále jen "zákon č. 500/2004 Sb.") vydala dne 20. prosince 2016 toto 
rozhodnutí: Rada vydává provozovateli CET 21 spol. s r. o., IČ: 458 00 456 se sídlem 
Praha 5, Kříženeckého nám. 1078/5, PSČ 152 00 podle § 21 odst. 1 písm. a) a d) 
zákona č. 231/2001 Sb., souhlas se změnou licenčních podmínek licence sp.zn.: 
2013/123/FIA/CET, č.j. FIA/857/2013, k provozování televizního programu SMÍCHOV 
šířeného prostřednictvím družice, spočívající ve změně názvu programu na Nova 2 a 
změn dalších programových podmínek, v rozsahu dle podání ze dne 5. prosince 2016, 
doručeného Radě dne 9. prosince 2016 pod č.j. RRTV/9451/2016-P. 

-  Rada v souladu s ustanovením § 5 písm. b) a § 21 odst. 1 písm. a) a d) zákona č. 
231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, v platném znění (dále 
jen "zákon č. 231/2001 Sb.") a ustanovením § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád (dále jen "zákon č. 500/2004 Sb.") vydala dne 20. prosince 2016 toto 
rozhodnutí: Rada vydává provozovateli CET 21 spol. s r. o., IČ: 458 00 456 se sídlem 
Praha 5, Kříženeckého nám. 1078/5, PSČ 152 00 podle § 21 odst. 1 písm. a) a d) 
zákona č. 231/2001 Sb., souhlas se změnou licenčních podmínek licence sp.zn.: 
2012/881/FIA/CET č.j. FIA/4262/2012, k provozování televizního programu SMÍCHOV 
šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů DVB - T, spočívající ve změně názvu 
programu na Nova 2 a změně dalších programových podmínek, v rozsahu dle podání 
ze dne 5. prosince 2016, doručeného Radě dne 9. prosince 2016 pod č.j. 
RRTV/9452/2016-P. 

-  Rada v souladu s ustanovením § 5 písm. b) a § 21 odst. 1 písm. a) a d) zákona č. 
231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, v platném znění (dále 
jen "zákon č. 231/2001 Sb.") a ustanovením § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád (dále jen "zákon č. 500/2004 Sb.") vydala dne 20. prosince 2016 toto 
rozhodnutí: Rada vydává provozovateli CET 21 spol. s r. o., IČ: 458 00 456 se sídlem 
Praha 5, Kříženeckého nám. 1078/5, PSČ 152 00 podle § 21 odst. 1 písm. a) a d) 
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zákona č. 231/2001 Sb., souhlas se změnou licenčních podmínek licence sp.zn.: 
2013/124/FIA/CET, č.j. FIA/858/2013, k provozování televizního programu TELKA 
šířeného prostřednictvím družice, spočívající ve změně názvu programu na Nova Gold 
a změně dalších programových podmínek, v rozsahu dle podání ze dne 5. prosince 
2016, doručeného Radě dne 9. prosince 2016 pod č.j. RRTV/9449/2016-P. 

-  Rada v souladu s ustanovením § 5 písm. b) a § 21 odst. 1 písm. a) a d) zákona č. 
231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, v platném znění (dále 
jen "zákon č. 231/2001 Sb.") a ustanovením § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád (dále jen "zákon č. 500/2004 Sb.") vydala dne 20. prosince 2016 toto 
rozhodnutí: Rada vydává provozovateli CET 21 spol. s r. o., IČ: 458 00 456 se sídlem 
Praha 5, Kříženeckého nám. 1078/5, PSČ 152 00 podle § 21 odst. 1 písm. a) a d) 
zákona č. 231/2001 Sb., souhlas se změnou licenčních podmínek licence sp.zn.: 
2013/3/FIA/CET, č.j. FIA/620/2013, k provozování televizního programu TELKA 
šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů v systému DVB - T, spočívající ve změně 
názvu programu na Nova Gold a změně dalších programových podmínek, v rozsahu dle 
podání ze dne 5. prosince 2016, doručeného Radě dne 9. prosince 2016 pod č.j. 
RRTV/9450/2016-P. 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele ČESKÁ TELEVIZE, IČ 
00027383, sídlem Kavčí hory, Praha 4, PSČ 14070, z jakého důvodu v rámci 
zpravodajské relace Události, odvysílané dne 29. září 2016 od 19:00 hodin na programu 
ČT1, resp. v průběhu zpravodajského příspěvku „Nová sezona České filharmonie“, 
uvedl, že šéfdirigentovi České filharmonie, Jiřímu Bělohlávkovi, nebyla dosud 
Ministerstvem kultury ČR prodloužena pracovní smlouva („bez smlouvy je od jara také 
šéfdirigent Jiří Bělohlávek, kterému dosud smlouvu neprodloužilo ministerstvo kultury“), 
ačkoli bezprostředním zaměstnavatelem dotyčného není ministerstvo nýbrž Česká 
filharmonie.  

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele ČESKÁ TELEVIZE, IČ 
00027383, sídlem Kavčí hory, Praha 4, PSČ 14070, z jakých zdrojů, kromě výpovědí 
oslovených respondentů, čerpal publicistický pořad Pološero, epizoda „Zneužil jsem své 
dítě“, odvysílaný dne 21. září 2016 od 22:04 hodin na programu ČT2, když divákům 
jakožto faktické informace předkládal tvrzení, že se bývalé partnerky respondentů 
dopustily křivého svědectví ve věci údajného sexuálního zneužívání svých dětí.  

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele ČESKÁ TELEVIZE, IČ 
00027383, sídlem Kavčí hory, Praha 4, PSČ 14070, o jaké zdroje opíral redakční 
komentář „Přestože tehdy politici věděli, že převedením výdělečné části vodárenského 
podniku na zahraniční koncern odříznou obcím přístup k dotacím, VEOLII do systému 
pomocí komplikovaného převodu akcií a hlasovacích práv pustili. Dodnes na tom nevidí 
nic špatného, nebo se vůbec nevyjadřují.“, který zazněl v rámci pořadu Reportéři ČT, 
odvysílaného dne 5. září 2016 od 21:36 hodin na programu ČT1. 

-  Rada se seznámila s reakcí provozovatele Nej Kanál s.r.o., IČ 2738252, se sídlem v 
Praze, Francouzská 75/4, PSČ 120 00, na uložené upozornění na porušení licenčních 
podmínek, kterého se dopustil tím, že ve dnech 15. a 16. srpna 2016 nebylo vysílání 
programu Infokanál Nej - TV (lokalita Desná) jakkoliv děleno do bloků popsaných v 
dalších programových podmínkách příslušné licence (smyčka měla po celou dobu trvání 
jednotnou formu: reportáže a dokumenty prokládaly informace o akcích, inzerce apod.); 
vysílání programu Infokanál Nej - TV (lokalita Dobruška) neobsahovalo filmové 
reportáže a vlastní filmy, sdělení městského úřadu a samospráv, informace o 
turistických možnostech v oblasti a informace o provozu sítí a lékařských zařízení; 
vysílání programu Infokanál Nej – TV (lokalita Jižní Čechy) neobsahovalo sdělení 
Městského úřadu, zprávy z jednání zastupitelstva, provozní informace o městském 
úřadu, informace o provozu sítí, elektřina, voda, kanalizace, skládka, informace o 
provozu lékařských zařízení a informace o turistických možnostech oblasti; vysílání 
programu Infokanál Nej - TV (lokalita Příšovice) neobsahovalo obrazové zpravodajství 
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týkající se života obce a délka textové smyčky odvysílané na programu Infokanál Nej – 
TV (lokalita Skalice) neodpovídala délce uvedené v licenci (20-40 minut).  

-  Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) 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, a dále podle ustanovení § 76 
zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu (dále jen správní řád), vydala dne 20. prosince 
2016 toto usnesení: Provozovateli vysílání Nej Kanál s.r.o., IČ 2738252, se sídlem v 
Praze, Francouzská 75/4, PSČ 120 00, se prodlužuje lhůta k nápravě stanovená 
upozorněním spis.zn. 2016/1022/PIM/Nej, č.j. RRTV/3404/2016-PIM, a to do 28. 02. 
2017. 

-  Rada se seznámila s reakcí provozovatele Nej Kanál s.r.o., IČ 2738252, se sídlem v 
Praze, Francouzská 75/4, PSČ 120 00, na uložené upozornění na porušení ustanovení 
§ 32 odst. 1 písm. n) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že ve dnech 15. a 
16. srpna 2016 neuvedl na programu Infokanál Nej – TV (lokalita Desná) v čase 
00:00:00-00:00:26 od začátku zaslaného záznamu a na programu Infokanál Nej – TV 
(lokalita Zdice) v čase 00:00:00-00:14:53 od začátku zaslaného záznamu označení 
televizního programu (logo). 

-  Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze č. j. 9 A 48/2013 -109 ze 
dne 26. října 2016, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady ze dne 8. ledna 2013, sp. zn. 
2012/646/had/CET, č. j.: had/276/2013, jímž byla společnosti CET 21 spol. s r.o., IČ: 
45800456, sídlem Kříženeckého nám. 1078/5, Praha 5, PSČ 152 00, uložena pokuta ve 
výši 30 000,- Kč za porušení § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., ve znění 
platném v době odvysílání obchodního sdělení, šířením obchodního sdělení European 
Poker Tour Season 7 (7), které bylo odvysíláno dne 17. 2. 2012 od 23:10 hodin na 
programu Nova Sport a označení sponzora pořadu Big Game (7), které bylo odvysíláno 
dne 17. 2. 2012 od 22:15 hodin na programu Nova Sport.  

-  Rada vzala zpět kasační stížnost proti rozsudku Městského soudu v Praze č. j. 9 A 
48/2013 -109 ze dne 26. října 2016, kterým bylo zrušeno správní rozhodnutí Rady ze 
dne 8. ledna 2013, sp. zn. 2012/646/had/CET, č. j.: had/276/2013, jímž byla společnosti 
CET 21 spol. s r.o., IČ: 45800456, sídlem Kříženeckého nám. 1078/5, Praha 5, PSČ 
152 00, uložena pokuta ve výši 30 000,- Kč za porušení § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 
40/1995 Sb., ve znění platném v době odvysílání obchodního sdělení, šířením 
obchodního sdělení European Poker Tour Season 7 (7), které bylo odvysíláno dne 17. 
2. 2012 od 23:10 hodin na programu Nova Sport a označení sponzora pořadu Big 
Game (7), které bylo odvysíláno dne 17. 2. 2012 od 22:15 hodin na programu Nova 
Sport.  

-  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 20. prosince 2016 toto usnesení: Rada zastavuje správní řízení se šiřitelem 
obchodního sdělení, společností CET 21 spol. s r.o., IČ: 45800456, sídlem 
Kříženeckého nám. 1078/5, Praha 5, PSČ 152 00, vedené pro možné porušení § 2 
odst. 1 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., ve znění platném v době odvysílání obchodního 
sdělení, šířením obchodního sdělení European Poker Tour Season 7 (7), které bylo 
odvysíláno dne 17. 2. 2012 od 23:10 hodin na programu Nova Sport a označení 
sponzora pořadu Big Game (7), které bylo odvysíláno dne 17. 2. 2012 od 22:15 hodin 
na programu Nova Sport, neboť se porušení zákona neprokázalo, čímž odpadl důvod 
pro vedení správního řízení. 

-  Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze č. j. 9 A 49/2013 -109 ze 
dne 12. října 2016, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady ze dne 8. ledna 2013, sp. zn. 
2012/644/had/CET, č. j.: had/278/2013, jímž byla společnosti CET 21 spol. s r.o., IČ: 
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45800456, sídlem Kříženeckého nám. 1078/5, Praha 5, PSČ 152 00, uložena pokuta ve 
výši 50 000,- Kč za porušení § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., ve znění 
platném v době odvysílání obchodního sdělení, šířením obchodního sdělení 
Pokerstars.net (verze 1), odvysílaného dne 24. 1. 2012 od 22:20:23 hodin na programu 
Nova; Pokerstars.net (verze 2), odvysílaného dne 23. 1. 2012 od 20:58:08 hodin na 
programu Nova a Pokerstars.net (verze 3), odvysílaného dne 25. 1. 2012 od 23:57:25 
hodin na programu Nova.  

-  Rada vzala zpět kasační stížnost proti rozsudku Městského soudu v Praze 9 A 
49/2013 -109 ze dne 12. října 2016, kterým bylo zrušeno správní rozhodnutí Rady ze 
dne 8. ledna 2013, sp. zn. 2012/644/had/CET, č. j.: had/278/2013, jímž byla společnosti 
CET 21 spol. s r.o., IČ: 45800456, sídlem Kříženeckého nám. 1078/5, Praha 5, PSČ 
152 00, uložena pokuta ve výši 50 000,- Kč za porušení § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 
40/1995 Sb., ve znění platném v době odvysílání obchodního sdělení, šířením 
obchodního sdělení Pokerstars.net (verze 1), odvysílaného dne 24. 1. 2012 od 22:20:23 
hodin na programu Nova; Pokerstars.net (verze 2), odvysílaného dne 23. 1. 2012 od 
20:58:08 hodin na programu Nova a Pokerstars.net (verze 3), odvysílaného dne 25. 1. 
2012 od 23:57:25 hodin na programu Nova.  

-  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, (dále jen zákon č. 500/2004 Sb.), vydala dne 20. 
prosince 2016 toto usnesení: Rada zastavuje správní řízení se šiřitelem obchodního 
sdělení, společností CET 21 spol. s r.o., IČ: 45800456, sídlem Kříženeckého nám. 
1078/5, Praha 5, PSČ 152 00, vedené pro možné porušení § 2 odst. 1 písm. a) zákona 
č. 40/1995 Sb., ve znění platném v době odvysílání obchodního sdělení, šířením 
obchodního sdělení Pokerstars.net (verze 1), odvysílaného dne 24. 1. 2012 od 22:20:23 
hodin na programu Nova; Pokerstars.net (verze 2), odvysílaného dne 23. 1. 2012 od 
20:58:08 hodin na programu Nova a Pokerstars.net (verze 3), odvysílaného dne 25. 1. 
2012 od 23:57:25 hodin na programu Nova, neboť se porušení zákona neprokázalo, 
čímž odpadl důvod pro vedení správního řízení. 

-  Rada se seznámila s rešerší kriminálních seriálů ve vysílání celoplošných televizních 
programů ČT1, ČT2, NOVA, Nova Cinema, fanda, Prima, Prima COOL, Prima love a 
Televize Barrandov v obdobích 18.–24. ledna 2016, 22.–28. února 2016, 9.–15. května 
2016, 13.–19. června 2016, 18.–24. července 2016 a 10.–16. října 2016. 

 

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 HBO Europe s.r.o, ze dne 25. listopadu 2016, 
doručeného Radě dne 28. listopadu 2016, toto sdělení: HBO Europe s.r.o., IČ: 614 66 
786, se sídlem v Praze, Jankovcova 1037/49, PSČ 170 00, byl dne 20. prosince 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. 
prosince 2016 pod názvem HBO GO Montenegro, dostupná na internetových adresách 
www.hbogo.me, www.hbogo.eu. 

-  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 HBO Europe s.r.o, ze dne 25. listopadu 2016, 
doručeného Radě dne 28. listopadu 2016, toto sdělení: HBO Europe s.r.o., IČ: 614 66 
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786, se sídlem v Praze, Jankovcova 1037/49, PSČ 170 00, byl dne 20. prosince 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. 
prosince 2016 pod názvem HBO GO Macedonia, dostupná na internetových adresách 
www.hbogo.mk, www.hbogo.eu.  

-  Rada se seznámila se zprávou o kontrole audiovizuálních mediálních služeb na 
vyžádání prostřednictvím screeningu za období říjen 2016, která pokrývala následující 
služby těchto poskytovatelů: Mladá fronta a.s./ Videačesky.cz; StockholmDream 
Production, s. r. o./ ALL TELEVISION; BURDA Praha, spol. s r.o./ Elle TV; BURDA 
Praha, spol. s r.o./ JOY TV; PiTV – StarMedia s.r.o./ Přerovská internetová televize; 
Stanice O, a.s./ Óčko.tv; Jiří Středa/ VIDEO JS-Účko; TELEVIZE HBin, družstvo/ 
TELEVIZE HBin; SATT a.s./ Televize Vysočina. 

-  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 audiovizuální mediální služby na vyžádání 
Videačesky.cz, umístěné na adrese www.videacesky.cz, společnost Mladá fronta a.s., 
IČ 49240315, se sídlem Praha 4 - Modřany, Mezi Vodami 1952/9, PSČ 14300, o podání 
vysvětlení, jakým způsobem dochází k naplňování redakční odpovědnosti ve vztahu k 
obsahu služby ve smyslu zákona č. 132/2010 Sb. Rada stanovila lhůtu k podání 
vysvětlení 20 dní ode dne doručení výzvy. 

-  Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 4 odst. 1 a odst. 2 písm. b) a c) a 
ustanovením § 11 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na 
vyžádání a o změně některých zákonů (dále jen zákon č. 132/2010 Sb.), upozorňuje 
společnost Mladá fronta a.s., IČ 49240315, se sídlem Praha 4 - Modřany, Mezi Vodami 
1952/9, PSČ 14300, poskytující službu umístěnou na adrese www.videacesky.cz, na 
porušení ustanovení § 5 odst. 4 zákona č. 132/2010 Sb., kterého se dopustila tím, že 
písemně neoznámila změnu evidovaných údajů audiovizuální mediální služby na 
vyžádání nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy ke změně došlo. Rada stanovila 
poskytovateli lhůtu k nápravě 30 dnů ode dne doručení upozornění. 

-  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 StockholmDream Production s.r.o., IČ 28947223, se 
sídlem Petříkov 19, PSČ 25169, o podání vysvětlení, jakým způsobem plní povinnost 
plynoucí z § 6 odst. 1 písm. a) zákona č. 132/2010 Sb., konkrétně, jakým způsobem 
umožňuje příjemcům služby ALL TELEVISION, umístěné na internetové adrese 
www.alltv.cz, snadný, přímý a trvalý přístup k informaci o adrese svého sídla. 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 BURDA Praha, spol. s r.o., IČ: 15273598, se sídlem 
Praha 3, Přemyslovská 2845/43, PSČ 13000, o podání vysvětlení, jakým způsobem plní 
povinnosti plynoucí z § 6 odst. 1 písm. a), c) zákona č. 132/2010 Sb., konkrétně, jakým 
způsobem umožňuje příjemcům služby Elle TV, umístěné na internetové adrese 
www.elle.cz/elle-tv, přístup ke svému identifikačnímu číslu a dále k informaci o tom, že 
orgánem dohledu nad poskytováním audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání je 
Rada. Rada stanovila lhůtu k podání vysvětlení 20 dní ode dne doručení výzvy. 

-  Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 4 odst. 1 zákona č. 132/2010 Sb., 
o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně dalších zákonů (dále jen 
zákon č. 132/2010 Sb.), v platném znění, a na základě § 137 zákona č. 500/2004 Sb., 
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správní řád, žádá poskytovatele BURDA Praha, spol. s r.o., IČ: 15273598, se sídlem 
Praha 3, Přemyslovská 2845/43, PSČ 13000, o podání vysvětlení, jakým způsobem plní 
povinnosti plynoucí z § 6 odst. 1 písm. a), c) zákona č. 132/2010 Sb., konkrétně, jakým 
způsobem umožňuje příjemcům služby JOY TV, umístěné na internetové adrese 
www.joyonline.cz/joy-tv, přístup ke svému identifikačnímu číslu a dále k informaci o tom, 
že orgánem dohledu nad poskytováním audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání 
je Rada. Rada stanovila lhůtu k podání vysvětlení 20 dní ode dne doručení výzvy. 

-  Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 4 odst. 1 zákona č. 132/2010 Sb., 
o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně dalších zákonů (dále jen 
zákon č. 132/2010 Sb.), v platném znění, a na základě § 137 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, žádá poskytovatele Stanice O, a.s., IČ 26509911, se sídlem Karla Engliše 
519/11, Smíchov, 150 00 Praha 5, o podání vysvětlení, jakým způsobem plní povinnost 
plynoucí z § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 132/2010 Sb., konkrétně, jakým způsobem 
umožňuje příjemcům služby Óčko.tv, umístěné na internetové adrese www.ocko.tv, 
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 Jiří Středa, IČ 10518266, se sídlem Seifertova 899, 542 
32 Úpice, o podání vysvětlení, jakým způsobem plní povinnosti plynoucí z § 6 odst. 1 
písm. a), c) zákona č. 132/2010 Sb., konkrétně, jakým způsobem umožňuje příjemcům 
služby VIDEO JS-Účko, umístěné na internetové adrese www.televize-js.cz, přístup ke 
svému identifikačnímu číslu a dále k informaci o tom, že orgánem dohledu nad 
poskytováním audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání je Rada. Rada stanovila 
lhůtu k podání vysvětlení 20 dní ode dne doručení výzvy. 

-  Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 4 odst. 1 zákona č. 132/2010 Sb., 
o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně dalších zákonů (dále jen 
zákon č. 132/2010 Sb.), v platném znění, a na základě § 137 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, žádá poskytovatele TELEVIZE HBin, družstvo, IČ 25918133, se sídlem B. 
Kobzinové 2020, 580 01 Havlíčkův Brod, o podání vysvětlení, jakým způsobem plní 
povinnosti plynoucí z § 6 odst. 1 písm. a), c) zákona č. 132/2010 Sb., konkrétně, jakým 
způsobem umožňuje příjemcům služby TELEVIZE HBin, umístěné na internetové 
adrese www.hbin.cz, přístup ke svému identifikačnímu číslu, adrese sídla a dále k 
informaci o tom, že orgánem dohledu nad poskytováním audiovizuálních mediálních 
služeb na vyžádání je Rada. Rada stanovila lhůtu k podání vysvětlení 20 dní ode dne 
doručení výzvy. 

-  Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 4 odst. 1 zákona č. 132/2010 Sb., 
o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně dalších zákonů (dále jen 
zákon č. 132/2010 Sb.), v platném znění, a na základě § 137 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, žádá poskytovatele audiovizuální mediální služby na vyžádání umístěné na 
adrese tv.fotbal.cz subjekt Fotbalová asociace České republiky, IČ 004 06 741, se 
sídlem Praha - Břevnov, Diskařská 2431/4, PSČ 16900, o podání vysvětlení, jakým 
způsobem naplňuje ustanovení § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 132/2010 Sb., tj. 
povinnost umožnit příjemcům služby snadný, přímý a trvalý přístup k informaci o tom, že 
orgánem dohledu nad poskytováním audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání je 
Rada, a dále jakým způsobem umožňuje přístup ke svému identifikačnímu číslu, jak 
ukládá § 6 odst. 1 písm. a) výše uvedeného zákona. Rada stanovila lhůtu k podání 
vysvětlení 20 dní ode dne doručení výzvy. 

-  Rada konstatovala, že internetové stránky poskytované subjektem FK Mladá Boleslav 
a.s., IČ: 264 66 902, se sídlem U stadionu 1118, Mladá Boleslav, PSČ 293 01, na 
adrese www.tvbolka.cz, nejsou audiovizuální mediální službou na vyžádání dle zákona 
č. 132/2010 Sb. 
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-  Rada konstatovala, že internetové stránky poskytované subjektem Slezský fotbalový 
club Opava a.s., IČ: 258 35 912, se sídlem Lipová 105/2, Opava, PSČ 746 01, na 
adrese www.sfc.cz, nejsou audiovizuální mediální službou na vyžádání dle zákona č. 
132/2010 Sb. 

-  Rada konstatovala, že internetové stránky poskytované subjektem SK Sigma 
Olomouc a.s., IČ: 619 74 633, se sídlem Legionářská 1165/12, Olomouc, PSČ 77900, 
na adrese www.sigmafotbal.cz, nejsou audiovizuální mediální službou na vyžádání dle 
zákona č. 132/2010 Sb. 

-  Rada konstatovala, že internetové stránky poskytované subjektem HC Slavia Praha 
a.s., IČ: 615 07 393, se sídlem Vladivostocká 1460/10, Praha, PSČ 10000, na adrese 
www.hc-slavia.cz/webtv, nejsou audiovizuální mediální službou na vyžádání dle zákona 
č. 132/2010 Sb. 

 

OSTATNÍ 

-  Rada se seznámila s návrhem zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích 
a zákona č. 483/1991 Sb. o České televizi a nemá k němu žádné připomínky. 

 

 

 

 

 

 

V Praze dne 22. 12. 2016 

Bc. Ivan Krejčí 

předseda Rady pro rozhlasové 

a televizní vysílání 

kontakt: podatelna@rrtv.cz 

274 813 830 


