
 

Jedn. identifikátor 286303-RRTV 

 
   
Naše č. j.  RRTV/16403/2018-
loj  
Sp. zn. RRTV/2018/605/loj  
Zasedání Rady   14-2018/poř. č. 28 
 
Vyřizuje: Analytický odbor  
 
Datum, místo 4. 9. 2018, Praha 
 
 
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "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, v platném znění (dále jen "zákon č. 231/2001 Sb.") a v souladu 
s ustanovením § 62 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu (dále jen "zákon č. 500/2004 Sb.") 
vydala toto  
 

rozhodnutí: 
 
Rada ukládá provozovateli PROVIZI spol. s r.o., IČO: 25416952, se sídlem Litoměřice, Škrétova 
1961/2, PSČ 41201 pořádkovou pokutu podle ustanovení § 137 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., 
a to ve výši 5 000 Kč, neboť provozovatel bezdůvodně odepřel podat Radě vysvětlení ohledně 
sponzorských vzkazů Vysoké školy aplikované psychologie a firmy KIS plus (časy 5:51, resp. 
23:55 minuty stopáže zaslaného záznamu smyčky): 1) z jakého důvodu jsou zde sponzorské 
vzkazy zařazeny v rámci reklamního bloku, 2) jedná se o sponzora programu nebo pořadu, 
vzhledem k tomu, že v textové části jsou sponzoři uvedeni jako SPONZOR POŘADU, ale v 
komentáři jako SPONZOR VYSÍLÁNÍ, 3) pokud se jedná o sponzora pořadu, k jakému 
konkrétnímu pořadu se tento sponzorský vzkaz váže?, o které byl požádán v žádosti Rady č.j.. 
RRTV/12830/2018-loj. 
 
Pokuta je splatná ve lhůtě 30 dní ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet č. 3754-
19223001/0710, vedený u České národní banky, variabilní symbol 2018605. 
 
a  
 
Rada nadále v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále 
jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele PROVIZI spol. s r.o., IČO: 25416952, se sídlem 
Litoměřice, Škrétova 1961/2, PSČ 41201, o podání vysvětlení ohledně sponzorských vzkazů 
Vysoké školy aplikované psychologie a firmy KIS plus (časy 5:51, resp. 23:55 minuty stopáže 
zaslaného záznamu smyčky): 1) z jakého důvodu jsou zde sponzorské vzkazy zařazeny v rámci 
reklamního bloku, 2) jedná se o sponzora programu nebo pořadu, vzhledem k tomu, že v textové 
části jsou sponzoři uvedeni jako SPONZOR POŘADU, ale v komentáři jako SPONZOR 
VYSÍLÁNÍ, 3) pokud se jedná o sponzora pořadu, k jakému konkrétnímu pořadu se tento 
sponzorský vzkaz váže? 
 
Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dnů ode dne doručení této výzvy. 
 
 
 
Odůvodnění: 
 

PROVIZI spol. s r.o., Škrétova 
1961, 41201 Litoměřice 
 



Společnost PROVIZI spol. s r.o., provozuje místní televizní vysílání programu regionálnítelevize 
Ústecko na základě licence sp.zn.: RRTV/2017/166/spm č.j. RRTV/4761/2017-spm šířeného 
prostřednictvím kabelových systémů. 
 
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) se na svém 10. zasedání konaném ve 
dnech 5. a 6. června 2018 zabývala analýzou kontinuálního úseku vysílání ze dne 19. března 
2018 a zpravodajství z úseků 19. – 21. března a 26. – 28. března 2018, přičemž zjistila následující 
skutečnosti: 
 
Obsah vysílací smyčky: 
 
Časy od začátku smyčky.  
Protože záznam dodaný provozovatelem začíná „uprostřed“ pořadu, byl jako začátek smyčky 
identifikován nejbližší zvukově obrazový předěl s názvem Ústecko, po němž následuje kompletní 
pořad (3 minuty od začátku záznamu). 
 
0:00 minuty (3:00 od reálného začátku záznamu) 
Zvukově-obrazová znělka zvukově obrazová s motivy dominant města Ústí nad Labem a 
nápisem Ústecko 
0:03 (3:03 od reálného začátku záznamu) 
Upoutávka na koncert kapely THOM ARTWAY AND BAND, ve formě ukázky jedné písně a 
zobrazeného data a místa konání – Národní dům v Ústí nad Labem. Logo programu přítomno. 
0:40 (3:40 od reálného začátku záznamu) 
Textová informace Kde nás naladíte 
0:52 (3:52 od reálného začátku záznamu) 
Zvukově obrazová znělka s nápisem REKLAMA 
Jednotlivá obchodní sdělení: 

- Představuje se největší externí call centrum v Ústeckém kraji s pobočkami v Ústí a 
Jirkově. Firma Attigente, která ho provozuje, hledá nové zaměstnance 

- Nabídka studia na soukromé střední škole se zaměřením na manažerské profese; Škola 
Ekonom v Litoměřicích 

- Firma FEKO LT, specialista na čištění kanalizací a likvidaci odpadu 
- Výzva pro občany Litoměřic, aby odpad odevzdávali ve Sběrném dvoře 
- Podřipská realitní – realitní kancelář se zaměřením na Ústecký kraj 
- (5:51 od reálného začátku záznamu) Sponzorský vzkaz: V komentáři zní: 

Sponzorem vysílání je Vysoká škola aplikované psychologie Terezín, první svého 
druhu v republice. Obrazovou složku vzkazu tvoří velké logo školy, nad ním je 
umístěno logo RT Litoměřicko a nápis SPONZOR POŘADU. Pronájem nebytových 
prostor na Masarykově ulici v Litoměřicích 

- Upoutávka na umístění reklamy na tomto programu – již od 4 000 Kč za měsíc 
 
 
... 
 
 
 
20:53 (23:53 od reálného začátku záznamu) 
Zvukově obrazová znělka s nápisem REKLAMA 
Obchodní sdělení: 

- (23:55 od reálného začátku záznamu) Sponzorský vzkaz – V komentáři zní: Vysílání 
můžete sledovat také díky firmě KIS plus Litoměřice, prodej zahradní techniky, 



motocyklů a skútrů. Obrazovou složku vzkazu tvoří velké logo školy, nad ním je 
umístěno logo firmy KIS plus a nápis SPONZOR POŘADU.  

- Památník Terezín - stručné představení památky a upoutávka  k návštěvě terezínského 
bývalého ghetta  

- Špičkový internet od firmy LT net 
- Automobilka KIA – nová KIA Stonic 
- Vysoká škola aplikované psychologie nabízí možnost studia 
- Optika Klingr v Litoměřicích 
- CooCoo – kurzy angličtiny v Litoměřicích  
- ZŠ Terezín hledá ekonoma/ku školy 

 
 
Rada požádala provozovatele o podání vysvětlení (č.j.  RRTV/12830/2018-loj) ohledně 
sponzorských vzkazů Vysoké školy aplikované psychologie a firmy KIS plus (časy 5:51, resp. 
23:55 minuty stopáže zaslaného záznamu smyčky): 1) z jakého důvodu jsou zde sponzorské 
vzkazy zařazeny v rámci reklamního bloku, 2) jedná se o sponzora programu nebo pořadu, 
vzhledem k tomu, že v textové části jsou sponzoři uvedeni jako SPONZOR POŘADU, ale v 
komentáři jako SPONZOR VYSÍLÁNÍ, 3) pokud se jedná o sponzora pořadu, k jakému 
konkrétnímu pořadu se tento sponzorský vzkaz váže?  
 
Rada stanovila lhůtu k podání vysvětlení 30 dnů ode dne doručení této výzvy. Tato lhůta 
uplynula marně, aniž by bylo Radě doručeno jakékoliv relevantní vysvětlení. 
 
Rada se věcí opětovně zabývala na svém 14. zasedání konaném ve dnech 4. a 5. září 2018 a 
vzhledem k výše uvedenému dospěla k závěru, že je třeba uložit provozovateli pořádkovou 
pokutu ve výši 5 000 Kč, neboť na žádost Rady (viz výše) nereagoval. Současně Vás Rada stále 
žádá o podání vysvětlení ohledně sponzorských vzkazů Vysoké školy aplikované psychologie a 
firmy KIS plus (časy 5:51, resp. 23:55 minuty stopáže zaslaného záznamu smyčky): 1) z jakého 
důvodu jsou zde sponzorské vzkazy zařazeny v rámci reklamního bloku, 2) jedná se o sponzora 
programu nebo pořadu, vzhledem k tomu, že v textové části jsou sponzoři uvedeni jako 
SPONZOR POŘADU, ale v komentáři jako SPONZOR VYSÍLÁNÍ, 3) pokud se jedná o sponzora 
pořadu, k jakému konkrétnímu pořadu se tento sponzorský vzkaz váže?  
 
Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dnů ode dne doručení této výzvy. 
 

 
 
 
Poučení: 
 
Proti tomuto rozhodnutí lze v souladu s ustanovením § 65 a násl. zákona č. 150/2002 Sb., 
soudního řádu správního, podat žalobu k Městskému soudu v Praze, a to ve lhůtě dvou měsíců 
ode dne doručení rozhodnutí. 

 
 
Ivan Krejčí 
předseda Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 
elektronicky podepsáno 
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