
Zápis ze 7. zasedání, konaného ve dnech 5. 4. 2016 - 6. 4. 2016 

 
Přítomni: Bezouška, Jehlička, Kasalová, Krejčí, Richterová, Novák, Svoboda, Burketová, 
Mencl, Zvěřinová, Poledníček 
Omluveni: Jaklová 
Ověřovatel: Bartoš 

 

1. Schválení programu 7. zasedání 

-  Rada schvaluje program ve znění projednaných změn. 

10-0-0 

2. 2015/1059/hru/Rad: Rada pro rozhlasové a televizní vysílání; Výroční zpráva RRTV 
2015 

-  Rada schvaluje Zprávu o činnosti Rady pro rozhlasové a televizní vysílání a o stavu v 
oblasti rozhlasového a televizního vysílání a v oblasti poskytování audiovizuálních 
mediálních služeb na vyžádání za rok 2015 

11-0-0 

3. 2016/24/RUD/ČES: ČESKÁ TELEVIZE; ČT1/Polopatě/27.11.2015/od 
16:35hodin/nepatřičně zdůrazněný PP - Wurm-Ex - DOKAZOVÁNÍ OD 13:30 hodin 

-  Rada v rámci správního řízení sp.zn. 2016/24/RUD/ČES provedla důkaz zhlédnutím 
záznamu pořadu Polopatě, který byl odvysílán 27. listopadu 2015 v 16:35 hodin na 
programu ČT1, respektive zhlédnutím příspěvku na téma soužití člověka s kočkou, v 
jehož rámci byl prezentován produkt Wurm-Ex.  

10-0-0 

4. 2016/74/RUD/ČES: ČESKÁ TELEVIZE; ČT1/Losování SAZKAmobil 
Šance/7.12.2015/od 20:01 hodin - skryté obchodní sdělení SAZKAmobil - DOKAZOVÁNÍ 
OD 13:35 hodin 

-  Rada v rámci správního řízení sp.zn. 2016/74/RUD/ČES provedla důkaz zhlédnutím 
záznamu pořadu Losování SAZKAmobil Šance, který byl odvysílán dne 7. prosince 2015 
od 20:01 hodin na programu ČT1. 

10-0-0 

5. 2015/1098/PIM/ORL: ORLING s.r.o.; Nova/označení sponzora/Geladrink - doplněk 
stravy - DOKAZOVÁNÍ 13.40 hod. 

-  Rada v rámci správního řízení sp.zn. 2015/1098/PIM/ORL provedla důkaz zhlédnutím 
záznamu obchodního sdělení „Geladrink FORTE“ premiérově odvysílaného dne 08. září 
2015 v čase 20:26:00 na programu NOVA. 

10-0-0 

6. 2015/599/zab: licenční řízení - rozhlasové vysílání šířené prostřednictvím vysílačů se 
soubory technických parametrů Teplice I 105,3 MHz / 100 W a Jičín Silo 98,9 MHz / 50 W 
- veřejné slyšení od 13,45 hodin 

-  Rada na veřejném slyšení v řízení o udělení licence k provozování rozhlasového 
vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů se soubory technických parametrů Teplice I 
105,3 MHz / 100 W a Jičín Silo 98,9 MHz / 50 W projednala se žadatelem otázky týkající 
se programové skladby navrhované účastníkem licenčního řízení.  

10-0-0 

7. 2015/475/zab: licenční řízení – rozhlasové vysílání šířené prostřednictvím vysílačů se 
souborem technických parametrů Ústí nad Orlicí 95,5 MHz / 200 W – veřejné slyšení od 
14.00 hod. 



-  Rada na veřejném slyšení v licenčním řízení o udělení licence k provozování 
rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů se souborem technických 
parametrů Ústí nad Orlicí 95,5 MHz / 200 W projednala se žadatelem otázky týkající se 
programové skladby navrhované účastníkem licenčního řízení 

10-0-0 

8. 2015/352/zab: Licenční řízení k provozování rozhlasového vysílání šířeného 
prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů České Budějovice 91,6 
MHz / 200 W - rozhodnutí 

-  Rada uděluje společnosti JOE Media s.r.o., IČ: 26152002, se sídlem Branišovská 
187/16, PSČ 143 00 Praha, podle § 18 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k provozování 
rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů se souborem technických 
parametrů České Budějovice 91,6 MHz / 200 W pro program Rádio Sázava na dobu 8 
let, nejdéle však do 10. října 2025. 

11-0-0 

9. 2015/406/zab: Licenční řízení k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím 
vysílačů se souborem technických parametrů Blansko 90,0 MHz / 100 W - rozhodnutí o 
udělení licence 

-  Rada uděluje společnosti RADIO UNITED BROADCASTING, s.r.o., IČ: 29131901, se 
sídlem Říčanská 2399/3, Vinohrady, 101 00 Praha 10 podle § 18 zákona č. 231/2001 Sb. 
licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů se souborem 
technických parametrů Blansko 90,0 MHz / 100 W pro program Radio Beat na dobu 8 let, 
nejdéle však do 10. října 2025. 

11-0-0 

10. 2015/229/zab: Licenční řízení k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím 
vysílačů se souborem technických parametrů Chotěboř 89 MHz / 100 W - rozhodnutí o 
udělení licence 

-  Rada uděluje společnosti RADIO UNITED BROADCASTING, s.r.o., IČ: 29131901, se 
sídlem Říčanská 2399/3, Vinohrady, 101 00 Praha 10 podle § 18 zákona č. 231/2001 Sb. 
licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů se souborem 
technických parametrů Chotěboř 89,0 MHz / 100 W pro program SIGNÁL RÁDIO na dobu 
8 let, nejdéle však do 10. října 2025. 

11-0-0 

11. 2015/988/zab: licenční řízení k provozování rozhlasového vysílání šířeného 
prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Český Krumlov 100,0 
MHz / 50 W – rozhodnutí o udělení licence 

-  Rada podle ustanovení § 18 zákona č. 231/2001 Sb. uděluje společnosti JOE Media s. 
r. o. se sídlem Branišovská 16/187, 143 00 Praha-Točná, identifikační číslo 26152002, 
licenci k provozování rozhlasového vysílání programu Rádio SÁZAVA šířeného 
prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Český Krumlov 100,0 MHz 
/ 50 W na dobu 8 let, nejdéle však do 10. 10. 2025 

11-0-0 

12. 2015/416/zab: licenční řízení k provozování rozhlasového vysílání šířeného 
prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Brno 97,6 MHz / 100 W – 
rozhodnutí o udělení licence 

-  Rada podle ustanovení § 18 zákona č. 231/2001 Sb. uděluje společnosti JOE Media s. 
r. o. se sídlem Branišovská 16/187, 143 00 Praha-Točná, identifikační číslo 26152002, 
licenci k provozování rozhlasového vysílání programu Rádio SÁZAVA šířeného 
prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Brno 97,6 MHz / 100 W na 
dobu 8 let, nejdéle však do 10. 10. 2025 

11-0-0 



13. 2015/1104/zab/RAD: RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o. / SIGNÁL RÁDIO - 
rozhlasové vysílání prostřednictvím vysílačů - žádost o změnu stanoviště kmitočtu 
Hradec Králové 104,1 MHz - rozhodnutí 

-  Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21 odst. 
3 zákona č. 231/2001 Sb. přijala ve věci žádosti provozovatele RADIO UNITED 
BROADCASTING s.r.o., IČ: 29131901, se sídlem Říčanská 2399/3, 10100 Praha o 
změně skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání 
programu SIGNÁL RÁDIO (licence sp.zn.: 2014/815/zab), a to o změně územního 
rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve změně stanoviště 
kmitočtu Hradec Králové 104,1 MHz / 200 W, toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli 
RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o., IČ: 29131901, se sídlem Říčanská 2399/3, 
10100 Praha souhlas ke změně skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování 
rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu SIGNÁL RÁDIO (licence sp.zn.: 
2014/815/zab), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických 
parametrů spočívající ve změně stanoviště kmitočtu Hradec Králové 104,1 MHz / 200 W, 
na stanoviště Hradec Králové 104,1 MHz / 200 W souřadnice WGS 84: 15 48 52 / 50 14 
21. 

11-0-0 

14. 2015/865/bar/FRA: FRANTIŠEK VOSTÁL s.r.o. / Htrádio Vysočina 94,3 FM, 
Upozornění na porušení zákona - neoznámení změn ve společnosti  

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své kompetence dané 
ustanovením § 5 písm. a) a f) § 59 odst. 1 - 3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen 
„zákon č. 231/2001 Sb.“), upozorňuje provozovatele rozhlasového vysílání, společnost 
FRANTIŠEK VOSTÁL, s. r. o., IČ: 26220407, se sídlem Jiráskova 78/1424, PSČ 586 01 
Jihlava, na porušení § 21 odst. 2 a odst. 4 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil 
tím, že Radě neoznámil změnu v osobách společníků a změnu v osobách jednatelů 
společnosti ve lhůtě do 30 dnů ode dne zápisu těchto změn v obchodním rejstříku. Rada 
stanovuje lhůtu k nápravě v délce 15 dnů ode dne doručení tohoto upozornění.  

11-0-0 

15. 2016/254/POT/Růz: Různí provozovatelé; Souhrn podání (7/2016) 

-  Rada se seznámila se stížností (č. j. 2252/2016) posluchačky na údajně neobjektivní a 
zavádějící obsah vydání pořadu Kupředu do minulosti, který hostil Prof. RNDr. Annu 
Struneckou, DrSc. a byl na programu ČRo Dvojka odvysílán dne 8. března po 19. hodině 
(1); se stížností (č. j. 2291/2016) posluchače na ranní vysílání programu Radio Spin ze 
dne 18. března kolem 7:52 hodin, kdy údajně moderátoři propagovali užívání drog (2) 

11-0-0 

-  Rada se seznámila s analýzou vydání pořadu Kupředu do minulosti, který byl na 
programu ČRo Dvojka odvysílán dne 8. března v 18:30 hodin a shledala, že v něm 
nedošlo k porušení zákona č. 231/2001 Sb. o provozování rozhlasového a televizního 
vysílání. 

11-0-0 

-  Rada se seznámila s analýzou úseku vysílání programu Radio Spin ze dne 18. března 
v čase 07:50:26 – 07:51:02 hodin a došla k závěru, že v něm nedošlo k porušení zákona 
č. 231/2001 Sb. o provozování rozhlasového a televizního vysílání. 

11-0-0 

16. 2016/256/JUM/ČES: ČESKÝ ROZHLAS; Vysílání programu Český rozhlas 
Radiožurnál ve dnech 24. 8. - 13. 9. 2015 se zřetelem k tématu migrační krize 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s analýzou vysílání programu 
Český rozhlas Radiožurnál z období od 24. srpna 2015 do 13. září 2015, a to se zřetelem 
k tématu migrační krize. 



11-0-0 

17. 2016/261/hak/AZ : AZ Media, a.s./ ROCK MAX, 3.3. 2016, 00:00 - 24:00 hodin, analýza 

-  Rada se seznámila s analýzou programu ROCK MAX, provozovatele AZ Media, a.s. ze 
dne 3. 3. 2016 od 00:00 do 24:00 hodin a shledala, že vysílání bylo v souladu se zákonem 
o rozhlasovém a televizním vysílání a v souladu s platnými licenčními podmínkami 

11-0-0 

18. 2016/190/SPM/Růz: Různí provozovatelé; analýza obchodních sdělení k 7. zasedání 

-  Rada se seznámila s analýzami obchodních sdělení odvysílaných provozovateli RKR 
s.r.o. (program CLASSIC PRAHA; 98,7 MHz Praha) dne 21. března 2016, RTV Cheb, k. 
s. (program RÁDIO EGRENSIS; 88,3 MHz Karlovy Vary) dne 21. března 2016, 
ULTRAVOX s.r.o. (program Radio COLOR; 90,7 MHz Praha) dne 21. března 2016 a 
MEDIA BOHEMIA a.s. (program Hitrádio Dragon; 99,7 MHz Karlovy Vary) dne 21. března 
2016. 

11-0-0 

-  Rada se seznámila s podnětem posluchače na možnou klamavou reklamu na akci 
společnosti Euronics, odvysílanou například dne 19. února 2016 v 6:50:56, 9:50:48, 
12:54:08 a 15:52:05 hodin na programu EVROPA 2 (88,2 MHz Praha). 

11-0-0 

19. 2016/32/SPM/Růz: Teta - klamavá reklama, seznámení se s výsledky šetření 

-  Rada se seznámila se sdělením výsledků šetření podaným Magistrátem hlavního města 
Prahy, Odbor živnostenský a občanskoprávní, a ve věci reklamy na slevovou akci v 
drogeriích TETA, odvysílanou například dne 23. listopadu v čase 17:00:04 na programu 
FREKVENCE 1 (93,4 MHz, Jihlava), nebude zahajovat správní řízení. 

11-0-0 

20. 2015/1101/SPM/Růz: Reklama na alza.cz - office 365 - zastavení správního řízení 

-  Rada zastavuje s účastníkem RADIO UNITED SERVICES s. r. o., se sídlem Říčanská 
2399/3, Vinohrady, 101 00 Praha 10, správní řízení z moci úřední pro možné porušení § 
2 odst. 1 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., kterého se měl dopustit zadáním reklamy na 
akci společnosti ALZA.cz, která byla odvysílána dne 27. listopadu 2015 v čase 11:58:19 
hodin na programu RÁDIO IMPULS (92,1 MHz, Trutnov), neboť se porušení zákona 
neprokázalo, čímž odpadl důvod správního řízení. 

11-0-0 

21. 2016/2/JUM/Růz: Různí provozovatelé; Souhrn podání 2/2016 

-  Rada se seznámila s vyjádřeními provozovatele Český rozhlas, která zaslal v 
souvislosti s upozorněním na porušení zákona, konkrétně § 32 odst. 1 písm. j), jehož se 
dopustil tím, že dne 5. 12. 2015 odvysílal od 13:04 na programu Český rozhlas Dvojka 
zpracování textu Grace McCleenové Skvostná země a dne 2. 1. 2016 na programu Český 
rozhlas Vltava od 14:00 hod. adaptaci divadelní hry Davida Auburna Důkaz.  

11-0-0 

22. 2014/1181/zab: Licenční řízení k provozování rozhlasového vysílání šířeného 
prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Brno město 102,4 MHz / 
100 W - seznámení s rozsudkem NSS 

-  Rada se seznámila s rozsudkem Nejvyššího správního soudu v Brně sp. zn. 3 As 
245/2015 – 37 ze dne 9. března 2016, kterým byla zamítnuta kasační stížnosti Rady proti 
rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 8. října 2015, sp. zn. 6 A 133/2015 – 49, 
kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady č.j. RRTV/1764/2015- zab, sp. zn. 2014/1181/zab 
ze dne 28. dubna 2015. 

11-0-0 

23. 2015/837/zab/Čes: Český telekomunikační úřad - Informace o vydání krátkodobého 
oprávnění k využívání rádiových kmitočtů rozhlasové služby na provoz DVB-T vysílače  



-  Rada se seznámila s informací Českého telekomunikačního úřadu o vydání 
krátkodobého oprávnění k využívání rádiových kmitočtů rozhlasové služby na provoz 
DVB-T vysílače  

11-0-0 

24. 2016/235/zem/ŠLÁ: ŠLÁGR TV, spol. s r.o./ŠLÁGR TV - televizní vysílání šířené 
prostřednictvím družice - neoprávněné vysílání prostřednictvím zvláštních 
přenosových systémů - porušení zákona 

-  Rada v souladu s ustanovením § 46 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, zahajuje 
se ŠLÁGR TV, spol. s r.o., IČ 261 02 293, se sídlem Dubné 158, PSČ 373 84, správní 
řízení z moci úřední pro možné porušení zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl 
dopustit tím, že provozuje televizní vyslání programu ŠLÁGR TV prostřednictvím 
zvláštních přenosových systémů, aniž je k tomu oprávněn podle tohoto zákona. 

11-0-0 

25. 2015/1025/SMU/CIT: CITYTV, s.r.o./CITY TV, kabelové systémy, řízení o odnětí 
licence dle § 63 odst. 2 písm. b) zákona č. 231/2001Sb. 

-  Rada dle § 63 odst. 2 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., odnímá provozovateli CITYTV, 
s.r.o., IČ: 28064453, se sídlem Praha 10, Přátelství 1518/4, PSČ: 102 00, licenci sp. zn. 
2008/442/zem/CTY, č.j. zem/6138/08 ze dne 9. září 2008, k provozování televizního 
vysílání programu CITY TV, šířeného prostřednictvím kabelových systémů, neboť 
provozovatel po zahájení vysílání v průběhu kalendářního roku nevysílal déle než 30 dnů. 

11-0-0 

-  Rada ukládá účastníkovi řízení provozovateli CITYTV, s.r.o., IČ: 28064453, se sídlem 
Praha 10, Přátelství 1518/4, PSČ: 102 00, podle ustanovení § 79 odst. 5 zákona č. 
500/2004 Sb., povinnost uhradit náhradu nákladů řízení, které vyvolal účastník porušením 
své právní povinnosti, a to paušální částkou, která podle ustanovení § 6 odst. 1 vyhlášky 
č. 520/2005 Sb., činí 1 000,- Kč. Tuto částku je účastník povinen uhradit do pěti 
pracovních dnů od doručení tohoto rozhodnutí na účet č. 3754-19223001/0710, variabilní 
symbol 20151025. 

11-0-0 

26. 2016/182/FIA/HBO: HBO Europe s.r.o. / HBO Comedy, sp. zn.: 2008/221/zem/HBO - 
televizní vysílání prostřednictvím kabelových systémů a družice – zánik platnosti 
licence, ukončení vysílání – oznámení  

-  Rada bere na vědomí, že provozovateli HBO Europe s.r.o., IČ: 614 66 786, se sídlem 
Praha 7, Jankovcova 1037/49, PSČ 170 00, zanikla dne 21. března 2016, dle § 24, písm. 
f) zákona č. 231/2001 Sb., licence k provozování televizního vysílání programu HBO 
Comedy, šířeného prostřednictvím kabelových systémů a družice, udělené rozhodnutím, 
sp. zn.: 2008/221/zem/HBO, č.j.: zem/2083, ze dne 26. března 2008, ve znění pozdějších 
změn, dle žádosti ze dne 4. března 2016, č.j.: RRTV/1847/2016-P, ve znění upřesnění 
ze dne 7. března 2016, č.j.: RRTV/1894/2016-P. O této skutečnosti Rada dle § 154 a 
násl., zákona č. 500/2004 Sb., vydává osvědčení.  

11-0-0 

-  Rada bere 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 Comedy, licence, sp. zn.: 
2008/221/zem/HBO, č.j.: zem/2083, ze dne 26. března 2008, ve znění pozdějších změn, 
šířeného prostřednictvím kabelových systémů a družice, ke dni 21. března 2016 cca do 
6:00 hodin, dle žádosti ze dne 4. března 2016, č.j.: RRTV/1847/2016-P, ve znění 
upřesnění ze dne 7. března 2016, č.j.: RRTV/1894/2016-P. 

11-0-0 



27. 2016/183/FIA/HBO: HBO Europe s.r.o. / HBO Comedy, sp. zn.: 2008/222/zem/HBO - 
televizní vysílání prostřednictvím družice – zánik platnosti licence, ukončení vysílání – 
oznámení  

-  Rada bere na vědomí, že provozovateli HBO Europe s.r.o., IČ: 614 66 786, se sídlem 
Praha 7, Jankovcova 1037/49, PSČ 170 00, zanikla dne 21. března 2016, dle § 24, písm. 
f) zákona č. 231/2001 Sb., licence k provozování televizního vysílání programu HBO 
Comedy, šířeného prostřednictvím družice, udělené rozhodnutím, sp. zn.: 
2008/222/zem/HBO, č.j.: zem/2073/08, ze dne 26. března 2008, ve znění pozdějších 
změn, dle žádosti ze dne 4. března 2016, č.j.: RRTV/1847/2016-P, ve znění upřesnění 
ze dne 7. března 2016, č.j.: RRTV/1894/2016-P. O této skutečnosti Rada dle § 154 a 
násl., zákona č. 500/2004 Sb., vydává osvědčení. 

11-0-0 

-  Rada bere 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 Comedy, licence, sp. zn.: 
2008/222/zem/HBO, č.j.: zem/2073/08, ze dne 26. března 2008, ve znění pozdějších 
změn, šířeného prostřednictvím družice, ke dni 21. března 2016 cca do 6:00 hodin, dle 
žádosti ze dne 4. března 2016, č.j.: RRTV/1847/2016-P, ve znění upřesnění ze dne 7. 
března 2016, č.j.: RRTV/1894/2016-P. 

11-0-0 

28. 2016/184/FIA/HBO: HBO Europe s.r.o. / HBO Comedy, sp. zn.: 2008/224/zem/HBO - 
televizní vysílání prostřednictvím kabelových systémů a družice – zánik platnosti 
licence, ukončení vysílání – oznámení  

-  Rada bere na vědomí, že provozovateli HBO Europe s.r.o., IČ: 614 66 786, se sídlem 
Praha 7, Jankovcova 1037/49, PSČ 170 00, zanikla dne 21. března 2016, dle § 24, písm. 
f) zákona č. 231/2001 Sb., licence k provozování televizního vysílání programu HBO 
Comedy, šířeného prostřednictvím kabelových systémů a družice, udělené rozhodnutím, 
sp. zn.: 2008/224/zem/HBO, č.j.: zem/2079/08, ze dne 26. března 2008, ve znění 
pozdějších změn, dle žádosti ze dne 4. března 2016, č.j.: RRTV/1847/2016-P, ve znění 
upřesnění ze dne 7. března 2016, č.j.: RRTV/1894/2016-P. O této skutečnosti Rada dle 
§ 154 a násl., zákona č. 500/2004 Sb., vydává osvědčení.  

11-0-0 

-  Rada bere 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 Comedy, licence, sp. zn.: 
2008/224/zem/HBO, č.j.: zem/2079/08, ze dne 26. března 2008, ve znění pozdějších 
změn, šířeného prostřednictvím kabelových systémů a družice, ke dni 21. března 2016 
cca do 6:00 hodin, dle žádosti ze dne 4. března 2016, č.j.: RRTV/1847/2016-P, ve znění 
upřesnění ze dne 7. března 2016, č.j.: RRTV/1894/2016-P. 

11-0-0 

29. 2016/185/FIA/HBO: HBO Europe s.r.o. / HBO 2 - televizní vysílání prostřednictvím 
kabelových systémů a družice – zánik platnosti licence, ukončení vysílání – oznámení  

-  Rada bere na vědomí, že provozovateli HBO Europe s.r.o., IČ: 614 66 786, se sídlem 
Praha 7, Jankovcova 1037/49, PSČ 170 00, zanikla dne 21. března 2016, dle § 24, písm. 
f) zákona č. 231/2001 Sb., licence k provozování televizního vysílání programu HBO 2, 
šířeného prostřednictvím kabelových systémů a družice, udělené rozhodnutím, sp. zn.: 
2008/1500/zem/HBO, č.j.: zem/8334/08, ze dne 16. prosince 2008, ve znění pozdějších 
změn, dle žádosti ze dne 4. března 2016, č.j.: RRTV/1847/2016-P, ve znění upřesnění 
ze dne 7. března 2016, č.j.: RRTV/1894/2016-P. O této skutečnosti Rada dle § 154 a 
násl., zákona č. 500/2004 Sb., vydává osvědčení.  

11-0-0 



-  Rada bere 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.: 
2008/1500/zem/HBO, č.j.: zem/8334/08, ze dne 16. prosince 2008, ve znění pozdějších 
změn, šířeného prostřednictvím kabelových systémů a družice, ke dni 21. března 2016 
cca do 6:00 hodin, dle žádosti ze dne 4. března 2016, č.j.: RRTV/1847/2016-P, ve znění 
upřesnění ze dne 7. března 2016, č.j.: RRTV/1894/2016-P. 

11-0-0 

30. 2016/110/SMU/Tan: Tango Bohemia, s.r.o.; převzaté vysílání prostřednictvím 
družice; přihláška k registraci 

-  Rada registruje společnost Tango Bohemia, s.r.o., IČ: 24823341, se sídlem: Chrudim, 
Tovární 1112, PSČ: 537 01 jako provozovatele převzatého rozhlasového a televizního 
vysílání šířeného prostřednictvím družice; výčet států, na jejichž území má být vysílání 
zcela nebo převážně směrováno: Česká republika; programová nabídka – registrované 
programy: české televizní programy veřejnoprávní: ČT 1, ČT 2, ČT 24, ČT:Art, ČT:D, ČT4 
Sport; české televizní programy s licencí: AMC CHANNEL CENTRAL AND EASTERN 
EUROPE, CS Film, CS Mini, CINEMAX, CINEMAX 2, DISNEY CHANNEL, Film Europe, 
fanda, FASHION TV (Czech and Slovak), Film+, Film Europe, HBO, HBO 3, HOROR 
FILM, JOJ Cinema, KinoSvět, Minimax, Nickelodeon, NOVA, Nova Cinema, Ó (óčko), 
Prima, Prima COOL, Prima love, Prima ZOOM, Smíchov, SPORT2, Spektrum, ŠLÁGR 
TV, Telka, Televize Barrandov, Tv Noe, VH1 European; zahraniční televizní programy: 
360 TuneBox, Auto Motor und Sport, Brava, Djazz, DocuBox, Duck TV, Eurosport 1, 
Eurosport 2, FashionBox, Fast and FunBox, FightBox, FilmBox, FilmBox ArtHouse, 
FilmBox Extra, FilmBox Family, FilmBox Plus, FilmBox Premium, Fine Living, Fuel TV, 
JimJam, Nat Geo Wild, National Geographic, Senzi TV, Spektrum Home, TA3, Travel 
Channel, TV LUX, TV Paprika, Sport1, STV1, STV2; erotické televizní programy: Erox, 
Eroxxx, Dusk! TV s časovým rozsahem vysílání 24 hodin denně budou vysílány v souladu 
s ustanovením § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., tj. že provozovatel Tango 
Bohemia, s.r.o. zajistí příjem těchto programů koncovému uživateli na základě písemné 
smlouvy uzavřené s osobou starší 18 let a poskytne k němu technické opatření, které této 
osobě umožní omezit přístup k vysílání dětem a mladistvým; v rozsahu dle přihlášky k 
registraci doručené dne 15. února 2016 pod č.j. RRTV/1360/2016-P a ve znění jejího 
doplnění a upřesnění ze dne 14. března 2016 č.j. RRTV/2073/2016-P a č.j. 
RRTV/2398/2016-P ze dne 24. března 2016. 

11-0-0 

31. 2016/158/zem/goN: goNET s.r.o.; řízení o registraci převzatého vysílání šířeného 
prostřednictvím zvláštních přenosových systémů - potvrzení o registraci 

-  Rada vydává společnosti goNET s.r.o., IČ 268 22 580, se sídlem Jurečkova 1165/6, 
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, potvrzení dle § 28 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., 
že dnem 1. dubna 2016 je registrována jako provozovatel převzatého vysílání šířeného 
prostřednictvím zvláštních přenosových systémů, v rozsahu přihlášky k registraci ze dne 
1. března 2016, č.j. RRTV/1695/2016-P, ve znění doplnění ze dne 7. března 2016, č.j. 
RRTV/1896-1905/2016-P, a ze dne 16. března 2016, č.j. RRTV/2178/2016-P. 

11-0-0 

32. 2016/209/SMP/Růz: Různí provozovatelé; Přehled doručených oznámení 

-  Rada se seznámila se 4 oznámeními 

10-0-0 

33. 2016/83/KOZ/RFE: RFE/RL, Inc., odštěpný závod - TV licence Radio Free Europe pro 
vysílání výhradně mimo území EU - žádost o dodatečné stanovisko 

-  Rada se seznámila s žádostí RFE/RL, Inc. odštěpný závod, o dodatečné stanovisko ve 
věci televizního vysílání mimo EU a schvaluje návrh odpovědi.  

11-0-0 



34. 2016/199/VEZ/ČES: ČESKÁ TELEVIZE; Způsob informování o migrační krizi na 
programech ČT1 a ČT24 v období od 24. srpna 2015 do 13. září 2015 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s analýzou informování o 
migrační krizi ve zpravodajských a publicistických pořadech na programech ČT1 a ČT24 
provozovatele ČESKÁ TELEVIZE v období od 24. srpna 2015 do 13. září 2015. 

11-0-0 

35. 2016/246/VEZ/Růz: Různí provozovatelé; Zhodnocení způsobu informování o 
migrační krizi ve vysílání vybraných rozhlasových a televizních programů  

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila se zhodnocením způsobu 
informování o migrační krizi ve vysílání vybraných rozhlasových a televizních programů.  

11-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání zadává Úřadu monitoring vysílání vybraných 
rozhlasových a televizních programů v souvislosti s migrační krizí. 

11-0-0 

36. 2016/207/vis/Bar: Barrandov MUZIKA, s.r.o.; BARRANDOV MUZIKA dne 16. února 
2016 v úseku 10-22 hodin 

-  Rada se seznámila s monitoringem vysílání programu BARRANDOV MUZIKA 
provozovatele Barrandov MUZIKA, s.r.o. ze dne 16. února 2016 v úseku 10-22 hodin. 

11-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané 
ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 
231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele Barrandov MUZIKA, s.r.o., IČ: 
26735679, se sídlem Mikuleckého 1311/8, Praha 4, PSČ 14700, na porušení ustanovení 
§ 32 odst. 1 písm. n) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že v rámci vysílání 
programu BARRANDOV MUZIKA dne 16. února 2016 v úseku 10:00-22:00 hodin 
opakovaně měnil logo programu BARRANDOV MUZIKA na několik sekund tak, že text, 
který je běžně součástí loga, tj. text „muzika barrandov“ se změnil na text „muzika je 
senzi“, kde výraz „senzi“ je označením jiného programu. Obrazové označení programu – 
logo – tak v těchto případech program BARRANDOV MUZIKA neidentifikovalo 
nezaměnitelně. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení upozornění. 

11-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „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 Barrandov MUZIKA, s.r.o., IČ: 
26735679, se sídlem Mikuleckého 1311/8, Praha 4, PSČ 14700, o podání vysvětlení, na 
základě jakého smluvního ujednání v rámci vysílání programu BARRANDOV MUZIKA 
dne 16. února 2016 v úseku 10:00-22:00 hodin opakovaně měnil logo programu 
BARRANDOV MUZIKA na několik sekund tak, že text, který je běžně součástí loga, tj. 
text „muzika barrandov“ se změnil na text „muzika je senzi“, zejména jestli zmíněná 
změněná varianta loga programu byla vysílána za úplatu nebo obdobnou protihodnotu. 
Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 14 dní ode dne doručení této výzvy. 

11-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „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 Barrandov MUZIKA, s.r.o., IČ: 
26735679, se sídlem Mikuleckého 1311/8, Praha 4, PSČ 14700, o podání vysvětlení, z 



jakého důvodu použil ve vysílání programu BARRANDOV MUZIKA dne 16. února 2016 
v úseku 10:00-22:00 hodin s výjimkou programových upoutávek, reklam a teleshoppingu 
programový obsah pocházející výhradně ze slovenského programu SENZI, a to v 
uspořádání charakteristickém pro tento program, zejména aby toto vysvětlil v kontextu 
ustanovení licence programu BARRANDOV MUZIKA, že „do programu nebudou 
zařazeny žádné části programu od jiného provozovatele“. Rada stanovuje lhůtu k podání 
vysvětlení 14 dní ode dne doručení této výzvy. 

11-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „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 Barrandov MUZIKA, s.r.o., IČ: 
26735679, se sídlem Mikuleckého 1311/8, Praha 4, PSČ 14700, o podání vysvětlení, z 
jakého důvodu vysílal dne 16. února 2016 v úseku 10-22 hodin na programu 
BARRANDOV MUZIKA převládající slovenský programový obsah, když na základě jeho 
žádosti o licenci je v licenci programu zakotven český jazyk jako hlavní jazyk vysílání. 
Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 14 dní ode dne doručení této výzvy. 

10-0-0 

37. 2016/240/NEJ/Bar: Barrandov Televizní Studio a.s.; Analýza kontinuálního úseku 
vysílání Televize Barrandov z období 3. března 2016 16:00 hodin – 4. března 2016 04:00 
hodin. 

-  Rada se seznámila s analýzou kontinuálního úseku vysílání programu Televize 
Barrandov provozovatele Barrandov Televizní Studio a.s. z období 3. března 2016 16:00 
hodin – 4. března 2016 04:00 hodin.  

11-0-0 

38. 2016/239/NEJ/CET: CET 21 spol.s r.o.; Kontinuální úsek vysílání programu NOVA z 
období 23. února 2016 16 hodin – 24. února 2016 04:00 hodin 

-  Rada se seznámila s analýzou kontinuálního úseku vysílání programu NOVA 
provozovatele CET 21 spol. s r.o. z období 23. února 2016 16.00 hodin – 24. února 2016 
04:00 hodin.  

11-0-0 

39. 2016/205/KRO/CET: CET 21 spol.s r.o.; Analýza kontinuálního úseku vysílání 
programu Smíchov z časového úseku 8. března 2016, 16.00 hod, do 9. března 2016, 04.00 
hod. 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s analýzou kontinuálního úseku 
vysílání programu Smíchov z časového úseku 8. března 2016, 16.00 hod, do 9. března 
2016, 04.00 hod. 

11-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „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 CET 21 spol.s r.o., IČ: 45800456, se sídlem 
Kříženeckého náměstí 1078/5, PSČ 15200, Praha, o podání vysvětlení, jakým způsobem 
naplňuje ve vysílání programu SMÍCHOV základní programovou specifikaci, která je 
součástí licenčních podmínek programu, konkrétně zastoupení dokumentární tvorby. 
Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 20 dní ode dne doručení této výzvy. 

11-0-0 

 



40. 2016/155/KRO/FTV: FTV Prima, spol. s r.o.; Analýza vysílání programu Prima ze dnů 
24.–25. 2. 2016 od 16.00 hod. do 04.00 hod. 

-  Rada se seznámila s analýzou vysílání programu Prima z časového úseku od 24. 2. 
2016, 16.00 hod., do 25. 2. 2016, 04.00 hod. 

11-0-0 

41. 2016/222/CHU/FTV: FTV Prima, spol. s r.o.; Analýza kontinuálního úseku vysílání 
programu Prima MAX ze dne 14. března 2016 v časovém úseku 10:00 až 22:00 hodin 

-  Rada se seznámila s analýzou vysílání programu Prima MAX provozovatele vysílání 
FTV Prima, spol. s r.o. ze dne 14. března 2016 v časovém úseku 10:00-22:00 hodin. 

11-0-0 

42. 2016/208/vis/SAK: SAK Studénka, příspěvková organizace; TV Odra 21.-22. února 
2016 

-  Rada se seznámila s monitoringem vysílání TV Odra provozovatele SAK Studénka, 
příspěvková organizace ze dnů 21.–22. února 2016. 

11-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „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 SAK Studénka, příspěvková 
organizace, IČ: 66183561, se sídlem Budovatelská 770, Studénka, PSČ: 74213, o podání 
vysvětlení, z jakého důvodu vysílal ve dnech 21.–22. února 2016 na programu TV Odra 
programové bloky OKO a NOČNÍ PROUD bez informačního kraulu, a z jakého důvodu 
nevysílal v bloku NOČNÍ PROUD záběry z města, jak to v těchto blocích předpokládají 
programové podmínky licence sp. zn. 2011/157/zem/Měs. Rada stanovuje lhůtu k podání 
vysvětlení 14 dní ode dne doručení této výzvy. 

11-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „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 SAK Studénka, příspěvková 
organizace, IČ: 66183561, se sídlem Budovatelská 770, Studénka, PSČ: 74213, o podání 
vysvětlení, z jakého důvodu vysílal ve dnech 21.–22. února 2016 na programu TV Odra 
v programovém bloku MAGAZÍN pořad Zpravodajský týdeník s rozhovorem se starostou 
města Studénka, aniž by v pořadu poskytl prostor pro někoho jiného z místního 
politického spektra. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 14 dní ode dne doručení 
této výzvy. 

11-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „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 SAK Studénka, příspěvková 
organizace, IČ: 66183561, se sídlem Budovatelská 770, Studénka, PSČ: 74213, o podání 
vysvětlení, jakým způsobem rozlišuje ve svém vysílání mezi reklamou ve smyslu zákona 
a inzercí nereklamního charakteru, pokud ve videotextovém infobloku ve vysílání 
programu TV Odra ve dnech 21.-22. února 2016, do kterého jsou sdělení zařazována za 
úplatu, řadil mezi různá informativní oznámení také sdělení reklamního obsahu 
propagující službu výuky angličtiny a služby autoservisu bez zřetelného oddělení od 
ostatních částí vysílání. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 14 dní ode dne 
doručení této výzvy. 



11-0-0 

43. 2016/161/BUR/AMC: AMC Networks Central Europe s.r.o.; 
analýza/kontinuální/Minimax/6.1.2016/10:00–22:00 hodin 

-  Rada se seznámila s analýzou kontinuálního záznamu vysílání programu Minimax 
provozovatele AMC Networks Central Europe s.r.o., IČ: 271 12 501 se sídlem Praha 8, 
Pobřežní 620/3, PSČ 18600, ze dne 6. ledna 2016 v čase od 10:00 do 22:00 hodin. 

11-0-0 

44. 2016/225/HLI/Růz: Různí provozovatelé; Systematický monitoring hlasitosti 
obchodních sdělení na programech Prima COOL a KINO BARRANDOV ze dne 12. března 
2016, 20:00 - 22:00 hodin 

-  Rada se seznámila s výsledky systematického monitoringu hlasitosti obchodních 
sdělení na programu Prima COOL provozovatele FTV Prima, spol. s r.o. a programu 
KINO BARRANDOV provozovatele Barrandov Televizní Studio a.s. ze dne 12. března 
2016, 20:00 - 22:00 hodin 

11-0-0 

45. 2016/231/TIC/Růz: Různí provozovatelé; Souhrn podání AO 7/2016 (29 podnětů) 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s následujícími podáními k 
obsahu televizních programů a audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání 
doručenými od 8. do 24. března 2016: ČESKÁ TELEVIZE/ČT1 – pořad Kobry a užovky, 
12. března 2016 v 20:00 hod.; CET21 spol. s r.o./NOVA – pořad Střepiny, reportáž 
mapující historii automobilky Škoda, 20. března 2016 v 21:26 hod.; FTV Prima, spol. s 
r.o./Prima MAX – pořad Nepřítel před branami, 8. března 2016 v 20:18 hod.; CET 21 spol. 
s r.o./NOVA – pořad Snídaně s Novou, videoklip Davida Kollera „Recidiva“, 4. března 
2016 v 05:55 hod.; Stanice O, a.s./O (Óčko) – pořad Top 30 Deezer, videoklip Rihanny a 
Drakea „WORK“, 12. března 2016 v 10:00 hod.; CET 21 spol. s r.o./Nova Cinema – pořad 
Poslední akční hrdina, 6. března 2016 v 06:35 hod.; CET 21 spol. s r.o./NOVA – pořad 
Televizní noviny, reportáž „První dáma na Hradě přijala nemocné děti“, 2. března 2016 v 
19:30 hod.; FTV Prima, spol. s r.o./Prima – pořad Vychytávky Ládi Hrušky; 20. března 
2016 v 12:41 hod.; CET 21 spol. s r.o./NOVA – pořad Ulice, 8. března 2016 v 18:28 hod.; 
ČESKÁ TELEVIZE/ČT1 – pořad 168 hodin, reportáž „Lesní muž“, 31. ledna 2016 v 21:33 
hod.; ČESKÁ TELEVIZE/ČT1 – pořad 168 hodin, reportáž „Babiš (ne)transparentní“, 20. 
března 2016 v 21:15 hod.; ČESKÁ TELEVIZEčt24 – Studio ČT24, příspěvek „Kauza 
dotací pro Čapí hnízdo“, 9. března 2016 v 15:03 hod.; ČESKÁ TELEVIZE/ČT1 – pořad 
Události, rozhovor s J. Faltýnkem, 23. března 2016 v 19:00 hod.; ČESKÁ TELEVIZE/ČT2 
a iVysílání – pořad Nedej se, dokument Cena Velké ceny, 13. prosince 2015 v 10:30 hod.; 
ČESKÁ TELEVIZE/ČT1 - pořad Události ze dne 6. února 2016, reakce na odpověď Rady; 
ČESKÁ TELEVIZE/ČT1 – pořad Události, téma okupace Československa, 15. března 
2016 v 19:00 hod.; ČESKÁ TELEVIZE/ČT2 a ČT1 – pořad Bedekr, epizoda Horní 
Rakousko, 7. října 2015 v 21:30 hod. a pořad Do roka a do dna, 31. prosince 2015 od 
22:57 hod.; ČESKÁ TELEVIZE/ČT1 – pořad Události, reportáž „Nová pravidla pro 
pojišťovny“, 23. února 2015 v 19:00 hod.; FTV Prima, spol. s r.o./Prima – pořad Partie, 
13. března 2016 v 11:00 hod.; O2 Czech Republic a.s./O2 TV – nevyžádaná reklama; 
Telemarketing International/Prima – teleshopping DR-HO´S, 7. března 2016 v 07:49 hod.; 
CET 21 spol. s r.o./NOVA – hlasitost reklam, 13. března 2016 v 23:17 hod.; ČESKÁ 
TELEVIZE a Český rozhlas – vysílací prostor pro Hnutí za Důstojné stáří; ČESKÁ 
TELEVIZE/různé programy – mediální pokrytí Svátku práce 2015, reakce na odpověď 
Rady; ŠLÁGR TV, spol. s r.o./ŠLÁGR TV – „hypnotické“ účinky vysílání; MTV 
NETWORKS s.r.o./Comedy Central Extra – pořad Tosh O, 9. února 2016 v 14:15 hod a 
22. února 2016 v 19:15 hod.; MAFRA, a.s./Idnes.cz – reklama Startup365  

11-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „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 Československá filmová společnost, s.r.o., 
IČ: 27168425, sídlem Václavské náměstí 831/21, Praha, PSČ: 110 00, o podání 
vysvětlení, z jakého důvodu byl pořad Hrady a zámky v Čechách – Pražské jezulátko, 
odvysílaný dne 4. února 2016 od 12:35 hodin na programu kinoSvět, v čase 15:48 min. 
od začátku vysílání přerušen upoutávkou na vlastní pořady (Tři muži v chalupě, Deváté 
jméno), a to bez jakéhokoli obrazového či zvukového oddělení, náhle a bez logické 
návaznosti, když nebyla dokončena ani věta právě pronášená v rámci vysílaného pořadu. 
Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 7 dní ode dne doručení této výzvy. 

11-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen 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 ČESKÁ TELEVIZE, IČ 
00027383, sídlem Kavčí hory, Praha 4, PSČ 14070, na porušení ustanovení § 32 odst. 1 
písm. j) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 12. března 2016 odvysílal 
od 20:00 hodin na programu ČT1 pořad Kobry a užovky, který obsahoval vulgarismy a 
nadávky „kretén“ (00:05:31), „prcám“ (00:05:36), „do prdele“ (00:06:08), „píčo“ (00:06:41), 
„debil“ (00:07:04), „kurva“ (00:07:37), „do píči“ (00:07:39), „debil“ (00:09:39), „kreténe“ 
(00:09:45), „kurva“ (00:09:49), „sereš“ (00:11:50), „nasraný“ (00:12:06), „vyser“ 
(00:12:25), „fetka posraná“ (00:13:00), „debil“ (00:18:06), „sralo“ (00:20:11), „pičus“ 
(00:22:55), „pojebaný“ (00:27:42), „seru“ (00:30:05), „kretén“ (00:31:00), „kurva“ 
(00:31:16), „posral“ (00:36:25), „kretén“ (00:51:45), „seru“ (00:52:07), „kreténa“ 
(00:54:14), „kráva“ (01:00:21), „kurva“ (01:03:30), „kurva“ (01:04:46), „zkurveným“ 
(01:05:21), „kreténe“ (01:05:46), „sraček“ (01:08:39), „na píču“ (01:09:56), „kretén“ 
(01:10:00), „vysral“ (01:19:31), „zasraná“ (01:23:52), „čuráku“ (01:29:44), „kreténe“ 
(01:29:53), „do píči“ (01:30:02), „kurva“ (01:30:06), „v prdeli“ (01:34:52), „kretén“ 
(01:35:07), na píču“ (01:36:45), „zmrd“ (01:39:20) a „pičus“ (01:42:39 od začátku pořadu). 
Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dnů od doručení upozornění 
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-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své působnosti dané 
ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a 
televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), v 
platném znění, a na základě ustanovení § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní 
řád, žádá provozovatele CET 21 spol. s r.o., IČ 45800456, sídlem Kříženeckého náměstí 
1078/5, Praha, PSČ 152 00, o podání vysvětlení, na základě jakých smluvních ujednání 
či neformálních dohod byla odvysílána reportáž mapující historii automobilky Škoda, která 
byla součástí publicistického pořadu Střepiny, odvysílaného dne 20. března 2016 od 
21:26 hodin na programu NOVA, a to vzhledem ke skutečnosti, že byl v rámci předmětné 
reportáže prezentován model vozu VisionS, který společnost ŠKODA AUTO a.s. aktuálně 
plánuje uvést na trh. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 20 dní ode dne doručení 
této výzvy 

10-0-1 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své působnosti dané 
ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a 
televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), v 
platném znění, a na základě ustanovení § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní 
řád, žádá provozovatele převzatého televizního vysílání, společnost O2 Czech Republic 
a.s., IČ 60193336, sídlem Za Brumlovkou 266/2, Praha, PSČ 140 00, o podání vysvětlení 
ve vztahu k obsahu stížnosti na obchodní sdělení propagující služby společnosti O2 
Czech Republic a.s., která narušují televizní vysílání programů přijímaných 



prostřednictvím služby O2TV. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 20 dní ode dne 
doručení této výzvy.  

11-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen 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. 
231/2001Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele CET 21 spol. s r.o., IČ 
45800456, sídlem Kříženeckého náměstí 1078/5, Praha, PSČ 152 00, na porušení § 32 
odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., neboť se odvysíláním pořadu Snídaně s Novou, 
dne 4. března 2016 od 05:55 hodin na programu NOVA, dopustil porušení povinnosti 
nezařazovat v době od 6:00 do 22:00 hodin pořady a upoutávky, které by mohly ohrozit, 
fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých. Uvedený pořad, který byl do 
vysílání zařazen v ranních hodinách, kdy mohou být u obrazovky děti, obsahoval 
videoklip Davida Kollera Recidiva (v reálném čase 07:20 hodin). Videoklip, situovaný do 
prostředí nočních podniků, akcentoval motivy nevázaného sexu provozovaného pod 
vlivem omamných látek.  Vyobrazení pohlavního styku v kontextu sociálně patologických 
jevů může v dětských divácích vytvořit deformovaný náhled na lidskou sexualitu a ohrozit 
tak jejich mravní vývoj. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dnů ode dne doručení 
upozornění.  

10-0-1 

46. 2015/1016/had/KLE: KLEIA, s.r.o.; Imunocea/reklama/18.5.2015/8:30:27-léčebná 
tvrzení-rozhodnutí 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „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 5. dubna 2016 toto usnesení: Rada zastavuje 
správní řízení se zadavatelem obchodního sdělení, společností KLEIA, s.r.o., se sídlem 
Mutěnská 1250, Mistřin, 696 04 Svatobořice-Mistřín, IČ 29311691, vedené pro možné 
porušení § 5d odst. 2 písm. d) zákona č. 40/1995 Sb., kterého se dopustil jako zadavatel 
reklamy na produkt Imunocea, odvysílané dne 18. května 2015 v čase 8:30:27 hodin na 
programu ŠLÁGR TV, neboť došlo k nápravě v průběhu správního řízení a s přihlédnutím 
k dalším okolnostem odpadl důvod pro vedení správního řízení. 
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47. 2015/511/RUD/TEL: TELEMEDIA INTERACTV Production Home Lt.; Televize 
Barrandov/Rychlá hra/19.5.2015/od 9:58 hodin - VYSVĚTLENÍ 

-  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 dne 5. dubna 2016 toto rozhodnutí: Rada ukládá 
společnosti Telemedia Interactv Production Home Limited, sídlem Aech. Makarios III,195 
Neocleous House P.C. 3030. Limassol Cyprus Vat: CY10147566V Company Reg. no.: 
HE 144566, pořádkovou pokutu podle ustanovení § 137 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., 
a to ve výši 5 000 Kč, neboť tato společnost bezdůvodně odepřela podat Radě vysvětlení, 
z jakého důvodu bylo v teleshoppingu Rychlá hra, vysílaném na programu Televize 
Barrandov dne 19. května 2015 od 9:58 hodin, informováno prostřednictvím jednoho textu 
zobrazeného po celou dobu trvání pořadu na obrazovce „cena hovoru za 70 Kč/min vč. 
DPH“, a v druhém textu „cena hovoru za 70 Kč vč. DPH“, o které byla požádána v žádosti 
Rady č.j. RRTV/2189/2015-RUD, znovu pak v žádosti č.j. RRTV/3373/2015-RUD a znovu 
pak v žádosti č.j. RRTV/138/2016-RUD. 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 201551103. Rada nadále v souladu s ustanovením § 137 odst. 
1 zákona č. 500/2004 Sb. žádá zadavatele teleshoppingu Rychlá hra společnost 
Telemedia Interactv Production Home Limited, sídlem Aech. Makarios III,195 Neocleous 
House P.C. 3030. Limassol Cyprus Vat: CY10147566V Company Reg. no.: HE 144566, 
o podání vysvětlení, z jakého důvodu bylo v teleshoppingu Rychlá hra, vysílaném na 
programu Televize Barrandov dne 19. května 2015 od 9:58 hodin, informováno 
prostřednictvím jednoho textu zobrazeného po celou dobu trvání pořadu na obrazovce 
„cena hovoru za 70 Kč/min vč. DPH“, a v druhém textu „cena hovoru za 70 Kč vč. 
DPH“.Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 20 dní ode dne doručení této opakované 
žádosti. 
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48. 2016/99/PIM/Sta: Stanice O, a.s.; O("Óčko")/1.10.2015/typ obchodního sdělení 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele Stanice O, a.s., IČ: 
26509911, sídlem Karla Engliše 519/11, Smíchov, 150 00 Praha 5, ke dvěma mutacím 
obchodního sdělení s motivem „KB G2“, které byly reprízově odvysílány dne 1. října 2015 
v časech 7:02:14 hodin (mutace 1) a 7:04:39 hodin (mutace 2) na programu O („Óčko“). 
Ačkoli byly do vysílání zařazeny způsobem odpovídajícím označení sponzora, respektive 
na obrazovce bylo přítomno logo programu, zcela absentuje jakákoli informace o 
sponzorování. Dále je součástí obou mutací přímá reklamní pobídka („zařiď si studentské 
konto G2 a užij si prázdniny podle sebe. Navíc získáš bonus až tisíc třicet tři korun“). 
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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.“) opakovaně žádá 
provozovatele Stanice O, a.s., IČ: 26509911, sídlem Karla Engliše 519/11, Smíchov, 150 
00 Praha 5, o podání vysvětlení ke dvěma mutacím obchodního sdělení s motivem „KB 
G2“, které byly reprízově odvysílány dne 1. října 2015 v časech 7:02:14 hodin (mutace 1) 
a 7:04:39 hodin (mutace 2) na programu O („Óčko“). Ačkoli byly do vysílání zařazeny 
způsobem odpovídajícím označení sponzora, respektive na obrazovce bylo přítomno 
logo programu, zcela absentuje jakákoli informace o sponzorování. Dále je součástí obou 
mutací přímá reklamní pobídka („zařiď si studentské konto G2 a užij si prázdniny podle 
sebe. Navíc získáš bonus až tisíc třicet tři korun“). Rada žádá o vysvětlení, o jaký typ 
obchodních sdělení se dle provozovatele jedná. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 
30 dní ode dne doručení výzvy. 

11-0-0 

49. 2016/91/RUD/ČES: ČESKÁ TELEVIZE; ČT1,ČT24/Otázky Václava 
Moravce/13.12.2015/od 12:00 hodin - Lesy České republiky x MAFRA - VYSVĚTLENÍ 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele vysílání Česká televize, IČ 
00027383, sídlem Kavčí hory, Praha 4, PSČ 140 70, na základě jakých zdrojů a informací 
uvádí moderátor Václav Moravec v pořadu Otázky Václava Moravce, odvysílaném dne 
13. 12. 2015 od 12.00 hod. na programu ČT 1 a ČT 24, že Lesy České republiky objednaly 
tisk a distribuci novin Lesů České republiky bez výběrového řízení u společnosti MAFRA 
a. s.  

11-0-0 

50. 2016/109/had/Mer: Merck spol. s r.o.; nasivin/Prima Zoom/5.10.2015/6:40:10-podání 
vysvětlení 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením společnosti Merck spol. s r.o., IČ 18626971, 
Na hřebenech II 1718/10, Nusle, 140 00 Praha 4, ve věci reklamy na přípravek „Nasivin“, 
která byla premiérově odvysílána dne 5. října 2015 v čase 6:40:10 hodin na programu 
Prima ZOOM.  

11-0-0 



51. 2015/1082/had/Pfi: Pfizer, spol. s r.o.; Rozbor - stanovisko MZd 

-  Rada se seznámila se sdělením Ministerstva zdravotnictví ČR ve věci reklamy Prevenar 
13, která byla uvedena v premiérovém vysílání dne 1. 10. 2015 od 6:27:41 hodin na 
programu Šlágr TV. 

11-0-0 

52. 2014/224/RUD/TV: TV CZ s.r.o.; ACTIVE TV/21.1.2014/16.00-23.00 - nezapůjčení 
záznamu - 200 000 Kč - po rozsudku NSS 

-  Rada se seznámila s rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 8. března 2016, 
č.j. 7 As 249/2015, kterým byl zrušen rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 20. 
srpna 2015, č.j. 8A 66/2015, a rovněž tak zrušeno rozhodnutí Rady ze dne 24. března 
2015, sp.zn. 2014/224/RUD/TV, č.j. RRTV/1394/2015-RUD, kterým byla provozovateli 
televizního vysílání TV CZ, s.r.o., IČ 242 67 309, se sídlem Praha 1 – Staré Město, 
Kaprova 42/14, PSČ 110 00, uložena pokuta ve výši 200 000 Kč za porušení ustanovení 
§ 32 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že na písemnou 
výzvu Rady nezapůjčil záznam vysílání programu ACTIVE TV ze dne 21. ledna 2014 z 
časového úseku od 16.00 do 23.00 hodin. 

11-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad na 
základě ustanovení § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a 
televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen zákon č. 
231/2001 Sb.) a 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 5. 
dubna 2016 toto usnesení: Rada zastavuje s provozovatelem TV CZ s.r.o., IČ 242 67 
309, se sídlem Praha 1 – Staré Město, Kaprova 42/14, PSČ 110 00, správní řízení vedené 
pro možné porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se 
mohl dopustit tím, že na písemnou výzvu Rady nezapůjčil záznam vysílání programu 
ACTIVE TV ze dne 21. ledna 2014 z časového úseku od 16.00 do 23.00 hodin, neboť v 
dané věci uplynula tříměsíční prekluzivní lhůta dle ustanovení § 61 odst. 1 zákona č. 
231/2001 Sb. 

11-0-0 

53. 2016/213/LOJ/růz: různí; Rozsudek SDEU - předběžná otázka - obchodní sdělení 

-  Rada se seznámila s rozsudkem Soudního dvora Evropské unie ze dne 17. února 2016 
ve věci C-314/14 v řízení Sanoma Media Finland Oy-Nelonen Media proti Viestintävirasto. 

11-0-0 

54. 2016/203/vhu/Rad: Rada pro rozhlasové a televizní vysílání; Monitoring 
rozhlasového a televizního vysílání před volbami 2016 

-  Rada schvaluje interní koncepci monitoringu rozhlasového a televizního vysílání před 
volbami do krajských zastupitelstev a senátu v roce 2016. 

11-0-0 

55. 2016/237/vhu/Rad: Rada pro rozhlasové a televizní vysílání; Studie "Senior - 
zranitelný spotřebitel" 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání zadává zpracování studie Senior - zranitelný 
spotřebitel.  

11-0-0 

56. 2016/224/PIM/Růz: Různí poskytovatelé; Screening AVMSnV leden 2016 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila se zprávou o kontrole 
audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání prostřednictvím screeningu za období 
leden 2016, která pokrývala následující služby těchto poskytovatelů: „Českokrumlovská 
televize CKTV“/Českokrumlovská televize CKTV; Alza.cz a.s./Alza Media; AEROFILMS 
s.r.o./Aerovod; Prácheňská televize s.r.o./TV Prácheň; POLAR televize Ostrava, s.r.o./ 
TV Medicína; Středisko společných činností AV ČR, v.v.i./ VideoJournal. 



11-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané 
ustanovením § 4 odst. 1 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách 
na vyžádání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 132/2010 Sb.), v platném znění, 
a na základě § 137 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá poskytovatele 
AEROFILMS s.r.o., IČ: 271 54 271, se sídlem v Praze 7, Jirečkova 1008/8, PSČ 170 00, 
o podání vysvětlení, jakým způsobem plní povinnosti plynoucí z ustanovení § 6 odst. 1 
zákona č. 132/2010 Sb., konkrétně, jakým způsobem umožňuje uživatelům služby 
Aerovod, umístěné na internetové adrese www.aerovod.cz, přístup k adrese svého sídla 
a k informaci o tom, že orgánem dohledu nad poskytováním audiovizuálních mediálních 
služeb na vyžádání je Rada. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 20 dní ode dne 
doručení výzvy. 

11-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané 
ustanovením § 4 odst. 1 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách 
na vyžádání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 132/2010 Sb.), v platném znění, 
a na základě § 137 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá poskytovatele Prácheňská 
televize s.r.o., IČ: 037 47 549, se sídlem Pod Hájovnou 365, Dražejov, 386 01 Strakonice, 
o podání vysvětlení, jakým způsobem plní povinnosti plynoucí z ustanovení § 6 odst. 1 
písm. c) zákona č. 132/2010 Sb., konkrétně, jakým způsobem umožňuje uživatelům 
služby TV Prácheň, umístěné na internetové adrese www.tvprachen.cz, přístup k 
informaci o tom, že orgánem dohledu nad poskytováním audiovizuálních mediálních 
služeb na vyžádání je Rada. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 20 dní ode dne 
doručení výzvy. 

9-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané 
ustanovením § 4 odst. 1 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách 
na vyžádání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 132/2010 Sb.), v platném znění, 
a na základě § 137 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá poskytovatele Alza.cz a.s., 
IČ: 270 82 440, se sídlem Praha 7, Jateční 33a, PSČ 170 00, o podání vysvětlení, jakým 
způsobem plní povinnosti plynoucí z ustanovení § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 132/2010 
Sb., konkrétně, jakým způsobem umožňuje uživatelům služby Alza Media, umístěné na 
internetové adrese http://media.alza.cz, přístup k informaci o tom, že orgánem dohledu 
nad poskytováním audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání je Rada. Rada 
stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 20 dní ode dne doručení výzvy. 

11-0-0 

58. 2016/154/PIM/Růz: Různí provozovatelé; Mediální gramotnost 2015 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané 
ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 
231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele 3C spol. s r.o., IČ: 00532819, 
se sídlem Myslivní 21, 623 00 Brno, na porušení ustanovení § 32 odst. 6 zákona č. 
231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že na písemnou výzvu neposkytl Radě informace 
o opatřeních přijatých na podporu mediální gramotnosti, čímž porušil povinnost na 
písemnou výzvu poskytnout Radě vyjádření a informace nezbytné k výkonu její 
působnosti podle § 5 písm. t) až w) nebo § 6 odst. 1 a 5. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 
15 dní ode dne doručení upozornění.  

10-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané 
ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 
231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele Barrandov MUZIKA, s.r.o., IČ: 



26735679, se sídlem Mikuleckého 1311/8, 147 00 Praha 4, na porušení ustanovení § 32 
odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že na písemnou výzvu neposkytl 
Radě informace o opatřeních přijatých na podporu mediální gramotnosti, čímž porušil 
povinnost na písemnou výzvu poskytnout Radě vyjádření a informace nezbytné k výkonu 
její působnosti podle § 5 písm. t) až w) nebo § 6 odst. 1 a 5. Rada stanovuje lhůtu k 
nápravě 15 dní ode dne doručení upozornění.  

11-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen 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 Bohumil Chlad – T.V.Sat, IČ: 
10337172, se sídlem U ploché dráhy 640, Mariánské Lázně, na porušení ustanovení § 
32 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že na písemnou výzvu 
neposkytl Radě informace o opatřeních přijatých na podporu mediální gramotnosti, čímž 
porušil povinnost na písemnou výzvu poskytnout Radě vyjádření a informace nezbytné k 
výkonu její působnosti podle § 5 písm. t) až w) nebo § 6 odst. 1 a 5. Rada stanovuje lhůtu 
k nápravě 15 dní ode dne doručení upozornění.  

11-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen 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 Bydžov s.r.o., IČ: 25961071, 
se sídlem Třída B. Smetany 1192, 504 01 Nový Bydžov, na porušení ustanovení § 32 
odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že na písemnou výzvu neposkytl 
Radě informace o opatřeních přijatých na podporu mediální gramotnosti, čímž porušil 
povinnost na písemnou výzvu poskytnout Radě vyjádření a informace nezbytné k výkonu 
její působnosti podle § 5 písm. t) až w) nebo § 6 odst. 1 a 5. Rada stanovuje lhůtu k 
nápravě 15 dní ode dne doručení upozornění.  

10-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen 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 CoopTV, telekomunikační 
družstvo, IČ: 29045029, se sídlem K nádraží 19/3, 190 15 Praha 9, na porušení 
ustanovení § 32 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že na písemnou 
výzvu neposkytl Radě informace o opatřeních přijatých na podporu mediální gramotnosti, 
čímž porušil povinnost na písemnou výzvu poskytnout Radě vyjádření a informace 
nezbytné k výkonu její působnosti podle § 5 písm. t) až w) nebo § 6 odst. 1 a 5. Rada 
stanovuje lhůtu k nápravě 15 dní ode dne doručení upozornění.  

10-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen 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 CZECH INFOLINE s.r.o., IČ: 
25243403, se sídlem Klatovská třída 1460/83, 301 00 Plzeň, na porušení ustanovení § 
32 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že na písemnou výzvu 
neposkytl Radě informace o opatřeních přijatých na podporu mediální gramotnosti, čímž 
porušil povinnost na písemnou výzvu poskytnout Radě vyjádření a informace nezbytné k 
výkonu její působnosti podle § 5 písm. t) až w) nebo § 6 odst. 1 a 5. Rada stanovuje lhůtu 
k nápravě 15 dní ode dne doručení upozornění.  

11-0-0 



-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen 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 DONEAL, s.r.o., IČ:29135451, 
se sídlem Pobřežní 297/14, 186 00 Praha 8, na porušení ustanovení § 32 odst. 6 zákona 
č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že na písemnou výzvu neposkytl Radě 
informace o opatřeních přijatých na podporu mediální gramotnosti, čímž porušil povinnost 
na písemnou výzvu poskytnout Radě vyjádření a informace nezbytné k výkonu její 
působnosti podle § 5 písm. t) až w) nebo § 6 odst. 1 a 5. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 
15 dní ode dne doručení upozornění.  

11-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen 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 Ing. František Krpenský, 
IČ:49127918, se sídlem Mokrá 336, 664 04 Mokrá- Horákov, na porušení ustanovení § 
32 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že na písemnou výzvu 
neposkytl Radě informace o opatřeních přijatých na podporu mediální gramotnosti, čímž 
porušil povinnost na písemnou výzvu poskytnout Radě vyjádření a informace nezbytné k 
výkonu její působnosti podle § 5 písm. t) až w) nebo § 6 odst. 1 a 5. Rada stanovuje lhůtu 
k nápravě 15 dní ode dne doručení upozornění.  

11-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen 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 ITV SOLUTIONS SERVICES, 
IČ: 24217671, se sídlem náměstí Přátelství 1518/3, 102 00 Praha 10, na porušení 
ustanovení § 32 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že na písemnou 
výzvu neposkytl Radě informace o opatřeních přijatých na podporu mediální gramotnosti, 
čímž porušil povinnost na písemnou výzvu poskytnout Radě vyjádření a informace 
nezbytné k výkonu její působnosti podle § 5 písm. t) až w) nebo § 6 odst. 1 a 5. Rada 
stanovuje lhůtu k nápravě 15 dní ode dne doručení upozornění.  

11-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen 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 J.D.Production, s.r.o., 
IČ:25592939, se sídlem Palackého náměstí 293, 686 01 Uherské Hradiště, na porušení 
ustanovení § 32 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že na písemnou 
výzvu neposkytl Radě informace o opatřeních přijatých na podporu mediální gramotnosti, 
čímž porušil povinnost na písemnou výzvu poskytnout Radě vyjádření a informace 
nezbytné k výkonu její působnosti podle § 5 písm. t) až w) nebo § 6 odst. 1 a 5. Rada 
stanovuje lhůtu k nápravě 15 dní ode dne doručení upozornění.  

11-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen 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 Český rozhlas, IČ 45245053, 
se sídlem Vinohradská 1409/12, 120 00 Praha 2, na porušení ustanovení § 32 odst. 6 
zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že na písemnou výzvu neposkytl Radě 
informace o opatřeních přijatých na podporu mediální gramotnosti, čímž porušil povinnost 
na písemnou výzvu poskytnout Radě vyjádření a informace nezbytné k výkonu její 



působnosti podle § 5 písm. t) až w) nebo § 6 odst. 1 a 5. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 
15 dní ode dne doručení upozornění. 

11-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen 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 Jihočeská telekomunikační 
s.r.o., IČ: 24311243, se sídlem Políkno 57, 377 01 Jindřichův Hradec, na porušení 
ustanovení § 32 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že na písemnou 
výzvu neposkytl Radě informace o opatřeních přijatých na podporu mediální gramotnosti, 
čímž porušil povinnost na písemnou výzvu poskytnout Radě vyjádření a informace 
nezbytné k výkonu její působnosti podle § 5 písm. t) až w) nebo § 6 odst. 1 a 5. Rada 
stanovuje lhůtu k nápravě 15 dní ode dne doručení upozornění.  

11-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen 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 Jindřichohradecká televizní 
s.r.o., IČ:28109503, se sídlem sídl. Vajgar 532, 377 01 Jindřichův Hradec, na porušení 
ustanovení § 32 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že na písemnou 
výzvu neposkytl Radě informace o opatřeních přijatých na podporu mediální gramotnosti, 
čímž porušil povinnost na písemnou výzvu poskytnout Radě vyjádření a informace 
nezbytné k výkonu její působnosti podle § 5 písm. t) až w) nebo § 6 odst. 1 a 5. Rada 
stanovuje lhůtu k nápravě 15 dní ode dne doručení upozornění.  

11-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen 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 Jiří Středa, IČ: 10518266, se 
sídlem Seifertova 899, 542 32 Úpice, na porušení ustanovení § 32 odst. 6 zákona č. 
231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že na písemnou výzvu neposkytl Radě informace 
o opatřeních přijatých na podporu mediální gramotnosti, čímž porušil povinnost na 
písemnou výzvu poskytnout Radě vyjádření a informace nezbytné k výkonu její 
působnosti podle § 5 písm. t) až w) nebo § 6 odst. 1 a 5. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 
15 dní ode dne doručení upozornění.  

11-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen 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 JOE Media s.r.o., IČ: 
26152002, se sídlem Branišovská 187/16, Praha 4, na porušení ustanovení § 32 odst. 6 
zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že na písemnou výzvu neposkytl Radě 
informace o opatřeních přijatých na podporu mediální gramotnosti, čímž porušil povinnost 
na písemnou výzvu poskytnout Radě vyjádření a informace nezbytné k výkonu její 
působnosti podle § 5 písm. t) až w) nebo § 6 odst. 1 a 5. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 
15 dní ode dne doručení upozornění.  

11-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen 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 Kralupy nad Vltavou, 
IČ: 00236977, se sídlem Palackého nám. 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou, na porušení 



ustanovení § 32 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že na písemnou 
výzvu neposkytl Radě informace o opatřeních přijatých na podporu mediální gramotnosti, 
čímž porušil povinnost na písemnou výzvu poskytnout Radě vyjádření a informace 
nezbytné k výkonu její působnosti podle § 5 písm. t) až w) nebo § 6 odst. 1 a 5. Rada 
stanovuje lhůtu k nápravě 15 dní ode dne doručení upozornění.  

11-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen 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 Luže, IČ: 00270440, se 
sídlem Náměstí Plukovníka Josefa Koukala 1, 538 45 Luže, na porušení ustanovení § 32 
odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že na písemnou výzvu neposkytl 
Radě informace o opatřeních přijatých na podporu mediální gramotnosti, čímž porušil 
povinnost na písemnou výzvu poskytnout Radě vyjádření a informace nezbytné k výkonu 
její působnosti podle § 5 písm. t) až w) nebo § 6 odst. 1 a 5. Rada stanovuje lhůtu k 
nápravě 15 dní ode dne doručení upozornění.  

10-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen 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 Město Albrechtice, IČ: 
00296228, se sídlem nám. ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice, na porušení ustanovení 
§ 32 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že na písemnou výzvu 
neposkytl Radě informace o opatřeních přijatých na podporu mediální gramotnosti, čímž 
porušil povinnost na písemnou výzvu poskytnout Radě vyjádření a informace nezbytné k 
výkonu její působnosti podle § 5 písm. t) až w) nebo § 6 odst. 1 a 5. Rada stanovuje lhůtu 
k nápravě 15 dní ode dne doručení upozornění.  

10-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen 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 Petr Horák, IČ: 13175378, se 
sídlem Purkyňova 2117/25, 568 02 Svitavy, na porušení ustanovení § 32 odst. 6 zákona 
č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že na písemnou výzvu neposkytl Radě 
informace o opatřeních přijatých na podporu mediální gramotnosti, čímž porušil povinnost 
na písemnou výzvu poskytnout Radě vyjádření a informace nezbytné k výkonu její 
působnosti podle § 5 písm. t) až w) nebo § 6 odst. 1 a 5. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 
15 dní ode dne doručení upozornění.  

11-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen 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 Petr Uher, IČ: 67549799, se 
sídlem J. Palacha 2522/34, 690 02 Břeclav, na porušení ustanovení § 32 odst. 6 zákona 
č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že na písemnou výzvu neposkytl Radě 
informace o opatřeních přijatých na podporu mediální gramotnosti, čímž porušil povinnost 
na písemnou výzvu poskytnout Radě vyjádření a informace nezbytné k výkonu její 
působnosti podle § 5 písm. t) až w) nebo § 6 odst. 1 a 5. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 
15 dní ode dne doručení upozornění.  

11-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen 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 PK 62, a.s., IČ: 26211416, se 
sídlem Bohdalecká 6/1420, 101 00 Praha 10, na porušení ustanovení § 32 odst. 6 zákona 
č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že na písemnou výzvu neposkytl Radě 
informace o opatřeních přijatých na podporu mediální gramotnosti, čímž porušil povinnost 
na písemnou výzvu poskytnout Radě vyjádření a informace nezbytné k výkonu její 
působnosti podle § 5 písm. t) až w) nebo § 6 odst. 1 a 5. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 
15 dní ode dne doručení upozornění.  

11-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen 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 Radio Černá Hora II. s.r.o., 
IČ: 25257293, se sídlem Dlouhá 200/8, 500 03 Hradec králové, na porušení ustanovení 
§ 32 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že na písemnou výzvu 
neposkytl Radě informace o opatřeních přijatých na podporu mediální gramotnosti, čímž 
porušil povinnost na písemnou výzvu poskytnout Radě vyjádření a informace nezbytné k 
výkonu její působnosti podle § 5 písm. t) až w) nebo § 6 odst. 1 a 5. Rada stanovuje lhůtu 
k nápravě 15 dní ode dne doručení upozornění.  

11-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen 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 Radio France Internationale - 
pobočka Praha, organizační složka, IČ: 26725657, se sídlem Štěpánská 32/644, 110 00 
Praha 1, na porušení ustanovení § 32 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil 
tím, že na písemnou výzvu neposkytl Radě informace o opatřeních přijatých na podporu 
mediální gramotnosti, čímž porušil povinnost na písemnou výzvu poskytnout Radě 
vyjádření a informace nezbytné k výkonu její působnosti podle § 5 písm. t) až w) nebo § 
6 odst. 1 a 5. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 15 dní ode dne doručení upozornění.  

10-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen 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 RADIO IBUR s.r.o., IČ: 
28643704, se sídlem Mohelnická 807, 783 91 Uničov, na porušení ustanovení § 32 odst. 
6 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že na písemnou výzvu neposkytl Radě 
informace o opatřeních přijatých na podporu mediální gramotnosti, čímž porušil povinnost 
na písemnou výzvu poskytnout Radě vyjádření a informace nezbytné k výkonu její 
působnosti podle § 5 písm. t) až w) nebo § 6 odst. 1 a 5. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 
15 dní ode dne doručení upozornění.  

11-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen 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 RADIO RELAX s.r.o., IČ: 
48953873, se sídlem Cyrila Boudy 8, 272 01 Kladno, na porušení ustanovení § 32 odst. 
6 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že na písemnou výzvu neposkytl Radě 
informace o opatřeních přijatých na podporu mediální gramotnosti, čímž porušil povinnost 
na písemnou výzvu poskytnout Radě vyjádření a informace nezbytné k výkonu její 
působnosti podle § 5 písm. t) až w) nebo § 6 odst. 1 a 5. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 
15 dní ode dne doručení upozornění.  

10-0-0 



-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen 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 Rádio Samson spol. s r.o., IČ: 
28010957, se sídlem Lochotínská 242/5, 301 00 Plzeň, na porušení ustanovení § 32 odst. 
6 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že na písemnou výzvu neposkytl Radě 
informace o opatřeních přijatých na podporu mediální gramotnosti, čímž porušil povinnost 
na písemnou výzvu poskytnout Radě vyjádření a informace nezbytné k výkonu její 
působnosti podle § 5 písm. t) až w) nebo § 6 odst. 1 a 5. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 
15 dní ode dne doručení upozornění.  

11-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen 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 RTV Cheb, k.s., IČ: 18233651, 
se sídlem Dlouhá 42/10, 350 02 Cheb, na porušení ustanovení § 32 odst. 6 zákona č. 
231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že na písemnou výzvu neposkytl Radě informace 
o opatřeních přijatých na podporu mediální gramotnosti, čímž porušil povinnost na 
písemnou výzvu poskytnout Radě vyjádření a informace nezbytné k výkonu její 
působnosti podle § 5 písm. t) až w) nebo § 6 odst. 1 a 5. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 
15 dní ode dne doručení upozornění.  

11-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen 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 SAMSON MEDIA spol. s r.o., 
IČ: 27629775, se sídlem Podbabská 1112/13, 160 00 Praha 6, na porušení ustanovení § 
32 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že na písemnou výzvu 
neposkytl Radě informace o opatřeních přijatých na podporu mediální gramotnosti, čímž 
porušil povinnost na písemnou výzvu poskytnout Radě vyjádření a informace nezbytné k 
výkonu její působnosti podle § 5 písm. t) až w) nebo § 6 odst. 1 a 5. Rada stanovuje lhůtu 
k nápravě 15 dní ode dne doručení upozornění.  

11-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen 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 SeeJay Radio s.r.o., IČ: 
24798541, se sídlem Perucká 2481/5, 120 00 Praha 2, na porušení ustanovení § 32 odst. 
6 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že na písemnou výzvu neposkytl Radě 
informace o opatřeních přijatých na podporu mediální gramotnosti, čímž porušil povinnost 
na písemnou výzvu poskytnout Radě vyjádření a informace nezbytné k výkonu její 
působnosti podle § 5 písm. t) až w) nebo § 6 odst. 1 a 5. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 
15 dní ode dne doručení upozornění.  

11-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen 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 TELEVIZE Hbin, družstvo, IČ: 
25918133, se sídlem B.Kobzinové 2020, 580 01 Havlíčkův Brod, na porušení ustanovení 
§ 32 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že na písemnou výzvu 
neposkytl Radě informace o opatřeních přijatých na podporu mediální gramotnosti, čímž 
porušil povinnost na písemnou výzvu poskytnout Radě vyjádření a informace nezbytné k 



výkonu její působnosti podle § 5 písm. t) až w) nebo § 6 odst. 1 a 5. Rada stanovuje lhůtu 
k nápravě 15 dní ode dne doručení upozornění.  

11-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen 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 TKR Jašek, s.r.o., IČ: 
25385780, se sídlem Nádražní 628, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, na porušení 
ustanovení § 32 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že na písemnou 
výzvu neposkytl Radě informace o opatřeních přijatých na podporu mediální gramotnosti, 
čímž porušil povinnost na písemnou výzvu poskytnout Radě vyjádření a informace 
nezbytné k výkonu její působnosti podle § 5 písm. t) až w) nebo § 6 odst. 1 a 5. Rada 
stanovuje lhůtu k nápravě 15 dní ode dne doručení upozornění.  

10-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen 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 TV PRODUKCE DAKR, s.r.o., 
IČ: 28696921, se sídlem Obchodní 41, 434 01 Most, na porušení ustanovení § 32 odst. 
6 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že na písemnou výzvu neposkytl Radě 
informace o opatřeních přijatých na podporu mediální gramotnosti, čímž porušil povinnost 
na písemnou výzvu poskytnout Radě vyjádření a informace nezbytné k výkonu její 
působnosti podle § 5 písm. t) až w) nebo § 6 odst. 1 a 5. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 
15 dní ode dne doručení upozornění.  

11-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen 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 TV-MAJ s.r.o., IČ: 25362917, 
se sídlem Lipová 25, Majetín, na porušení ustanovení § 32 odst. 6 zákona č. 231/2001 
Sb., kterého se dopustil tím, že na písemnou výzvu neposkytl Radě informace o 
opatřeních přijatých na podporu mediální gramotnosti, čímž porušil povinnost na 
písemnou výzvu poskytnout Radě vyjádření a informace nezbytné k výkonu její 
působnosti podle § 5 písm. t) až w) nebo § 6 odst. 1 a 5. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 
15 dní ode dne doručení upozornění.  

11-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen 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 ULTRAVOX s.r.o., IČ: 
49702785, se sídlem Rašínovo nábřeží 409/34, 128 00 Praha 2, na porušení ustanovení 
§ 32 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že na písemnou výzvu 
neposkytl Radě informace o opatřeních přijatých na podporu mediální gramotnosti, čímž 
porušil povinnost na písemnou výzvu poskytnout Radě vyjádření a informace nezbytné k 
výkonu její působnosti podle § 5 písm. t) až w) nebo § 6 odst. 1 a 5. Rada stanovuje lhůtu 
k nápravě 15 dní ode dne doručení upozornění.  

11-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen 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 VIA PRESS s.r.o., IČ: 
24778362, se sídlem Chudenická 1059/30, 102 00 Praha 10, na porušení ustanovení § 



32 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že na písemnou výzvu 
neposkytl Radě informace o opatřeních přijatých na podporu mediální gramotnosti, čímž 
porušil povinnost na písemnou výzvu poskytnout Radě vyjádření a informace nezbytné k 
výkonu její působnosti podle § 5 písm. t) až w) nebo § 6 odst. 1 a 5. Rada stanovuje lhůtu 
k nápravě 15 dní ode dne doručení upozornění.  

11-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen 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 Vlastimil Němec, IČ: 
10102531, se sídlem Bučovice – Rašovice 18, PSČ 685 01, na porušení ustanovení § 32 
odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že na písemnou výzvu neposkytl 
Radě informace o opatřeních přijatých na podporu mediální gramotnosti, čímž porušil 
povinnost na písemnou výzvu poskytnout Radě vyjádření a informace nezbytné k výkonu 
její působnosti podle § 5 písm. t) až w) nebo § 6 odst. 1 a 5. Rada stanovuje lhůtu k 
nápravě 15 dní ode dne doručení upozornění.  

11-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své působnosti dané 
ustanovením § 4 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách 
na vyžádání, v platném znění, a na základě ustanovení § 137 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, žádá poskytovatele audiovizuální mediální služby na vyžádání ERUDIA, 
umístěné na internetové adrese www.erudia.cz, společnost Prosperita, o.p.s., IČ: 269 12 
384, se sídlem Nad Šutkou 540/14, 180 00 Praha 8, o podání vysvětlení, z jakého důvodu 
na písemnou výzvu neposkytl Radě informace o opatřeních přijatých na podporu mediální 
gramotnosti. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 15 dní ode dne doručení výzvy. 

11-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své působnosti dané 
ustanovením § 4 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách 
na vyžádání, v platném znění, a na základě ustanovení § 137 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, žádá poskytovatele audiovizuální mediální služby na vyžádání Aerovod, 
umístěné na internetové adrese www.aerovod.cz, společnost AEROFILMS s.r.o., IČ: 
27154271, se sídlem Jirečkova 1008/8, 170 00 Praha 7, o podání vysvětlení, z jakého 
důvodu na písemnou výzvu neposkytl Radě informace o opatřeních přijatých na podporu 
mediální gramotnosti. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 15 dní ode dne doručení 
výzvy. 

11-0-0 

-   Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své působnosti dané 
ustanovením § 4 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách 
na vyžádání, v platném znění, a na základě ustanovení § 137 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, žádá poskytovatele audiovizuální mediální služby na vyžádání Alza Media, 
umístěné na internetové adrese http://media.alza.cz, společnost Alza.cz a.s., IČ: 
27082440, se sídlem Jateční 33a, 170 00 Praha 7, o podání vysvětlení, z jakého důvodu 
na písemnou výzvu neposkytl Radě informace o opatřeních přijatých na podporu mediální 
gramotnosti. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 15 dní ode dne doručení výzvy. 

11-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své působnosti dané 
ustanovením § 4 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách 
na vyžádání, v platném znění, a na základě ustanovení § 137 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, žádá poskytovatele audiovizuální mediální služby na vyžádání BEDNA TV, 
umístěné na internetové adrese www.bedna.tv, společnost BEDNA TV, a.s., IČ: 
28433637, se sídlem Hradčanské nám. 61/11, 118 00, Praha 1, o podání vysvětlení, z 
jakého důvodu na písemnou výzvu neposkytl Radě informace o opatřeních přijatých na 



podporu mediální gramotnosti. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 15 dní ode dne 
doručení výzvy. 

11-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své působnosti dané 
ustanovením § 4 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách 
na vyžádání, v platném znění, a na základě ustanovení § 137 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, žádá poskytovatele audiovizuální mediální služby na vyžádání TV7.cz, 
umístěné na internetové adrese www.tv7.cz, společnost Církev Slovo života, IČ: 
73635219, se sídlem Rajhradská 249, 667 01 Vojkovice, o podání vysvětlení, z jakého 
důvodu na písemnou výzvu neposkytl Radě informace o opatřeních přijatých na podporu 
mediální gramotnosti. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 15 dní ode dne doručení 
výzvy. 

11-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své působnosti dané 
ustanovením § 4 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách 
na vyžádání, v platném znění, a na základě ustanovení § 137 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, žádá poskytovatele audiovizuální mediální služby na vyžádání TV Blesk, 
umístěné na internetové adrese www.blesk.cz, společnost CZECH NEWS CENTER a.s., 
o podání vysvětlení, z jakého důvodu na písemnou výzvu neposkytl Radě informace o 
opatřeních přijatých na podporu mediální gramotnosti. Rada stanovuje lhůtu k podání 
vysvětlení 15 dní ode dne doručení výzvy. 

10-0-0 

-   Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své působnosti dané 
ustanovením § 4 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách 
na vyžádání, v platném znění, a na základě ustanovení § 137 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, žádá poskytovatele audiovizuální mediální služby na vyžádání Televize 
BLIK, umístěné na internetové adrese www.bliktv.cz, společnost Dušek Martin, IČ: 
73818054, se sídlen Bělkovice – Lašťany 656, 783 16, o podání vysvětlení, z jakého 
důvodu na písemnou výzvu neposkytl Radě informace o opatřeních přijatých na podporu 
mediální gramotnosti. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 15 dní ode dne doručení 
výzvy. 

11-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své působnosti dané 
ustanovením § 4 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách 
na vyžádání, v platném znění, a na základě ustanovení § 137 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, žádá poskytovatele audiovizuální mediální služby na vyžádání Webová 
televize Ústeckého kraje, umístěné na internetové adrese www.u-tv.cz, společnost 
GENIUS MEDIA s.r.o., IČ: 25345389, se sídlem Vinohradská 1597/174, 130 00 Praha 3, 
o podání vysvětlení, z jakého důvodu na písemnou výzvu neposkytl Radě informace o 
opatřeních přijatých na podporu mediální gramotnosti. Rada stanovuje lhůtu k podání 
vysvětlení 15 dní ode dne doručení výzvy. 

11-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své působnosti dané 
ustanovením § 4 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách 
na vyžádání, v platném znění, a na základě ustanovení § 137 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, žádá poskytovatele audiovizuální mediální služby na vyžádání 
Internetovka.cz, umístěné na internetové adrese www.internetovka.cz, společnost 
Kocmanová Dita, bytem Kyjevská 444, 503 41 Hradec Králové, o podání vysvětlení, z 
jakého důvodu na písemnou výzvu neposkytl Radě informace o opatřeních přijatých na 
podporu mediální gramotnosti. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 15 dní ode dne 
doručení výzvy. 

11-0-0 



-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své působnosti dané 
ustanovením § 4 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách 
na vyžádání, v platném znění, a na základě ustanovení § 137 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, žádá poskytovatele audiovizuální mediální služby na vyžádání GENUS 
PLUS, umístěné na internetové adrese www.genusplus.cz, společnost GENUS TV a.s., 
IČ: 48291927, se sídlem Rumunská 655/9, 460 01 Liberec, o podání vysvětlení, z jakého 
důvodu na písemnou výzvu neposkytl Radě informace o opatřeních přijatých na podporu 
mediální gramotnosti. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 15 dní ode dne doručení 
výzvy. 

11-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své působnosti dané 
ustanovením § 4 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách 
na vyžádání, v platném znění, a na základě ustanovení § 137 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, žádá poskytovatele audiovizuální mediální služby na vyžádání TV Mělníček, 
umístěné na internetové adrese www.melnicek.tv, společnost Martin Šváb, IČ: 74128078, 
se sídlem Větrová 1525, 276 01 Mělník, o podání vysvětlení, z jakého důvodu na 
písemnou výzvu neposkytl Radě informace o opatřeních přijatých na podporu mediální 
gramotnosti. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 15 dní ode dne doručení výzvy. 

11-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své působnosti dané 
ustanovením § 4 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách 
na vyžádání, v platném znění, a na základě ustanovení § 137 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, žádá poskytovatele audiovizuální mediální služby na vyžádání BTV - 
Boskovická televize, umístěné na internetové adrese btv.boskovice.cz, společnost Město 
Boskovice, IČ: 00279978, Masarykovo náměstí 4/2, 680 18 Boskovice, o podání 
vysvětlení, z jakého důvodu na písemnou výzvu neposkytl Radě informace o opatřeních 
přijatých na podporu mediální gramotnosti. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 15 
dní ode dne doručení výzvy. 

11-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své působnosti dané 
ustanovením § 4 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách 
na vyžádání, v platném znění, a na základě ustanovení § 137 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, žádá poskytovatele audiovizuální mediální služby na vyžádání 
INTERNETOVÉ VYSÍLÁNÍ MČ PRAHA 5, umístěné na internetové adrese www.tvp5.cz, 
společnost Městská část Praha 5, IČ: 00063631, se sídlem Nám. 14. října 1381/4, 150 
22 Praha 5, o podání vysvětlení, z jakého důvodu na písemnou výzvu neposkytl Radě 
informace o opatřeních přijatých na podporu mediální gramotnosti. Rada stanovuje lhůtu 
k podání vysvětlení 15 dní ode dne doručení výzvy. 

11-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své působnosti dané 
ustanovením § 4 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách 
na vyžádání, v platném znění, a na základě ustanovení § 137 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, žádá poskytovatele audiovizuální mediální služby na vyžádání Televize 
Krkonoše, umístěné na internetové adrese www.televize-krkonose.cz, společnost Mgr. 
Martin Král, IČ: 41210875, se sídlem Ambrožova 1211, 514 01 Jilemnice, o podání 
vysvětlení, z jakého důvodu na písemnou výzvu neposkytl Radě informace o opatřeních 
přijatých na podporu mediální gramotnosti. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 15 
dní ode dne doručení výzvy. 

11-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své působnosti dané 
ustanovením § 4 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách 
na vyžádání, v platném znění, a na základě ustanovení § 137 zákona č. 500/2004 Sb., 



správní řád, žádá poskytovatele audiovizuální mediální služby na vyžádání Webové 
stránky TV RTM, umístěné na internetové adrese www.tvrtm.cz, společnost Studio R e V 
i s.r.o., IČ: 46709975, Mrštíková 399/2a, 460 07 Liberec, o podání vysvětlení, z jakého 
důvodu na písemnou výzvu neposkytl Radě informace o opatřeních přijatých na podporu 
mediální gramotnosti. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 15 dní ode dne doručení 
výzvy. 

11-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své působnosti dané 
ustanovením § 4 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách 
na vyžádání, v platném znění, a na základě ustanovení § 137 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, žádá poskytovatele audiovizuální mediální služby na vyžádání PPNA.cz, 
umístěné na internetové adrese www.ppna.cz, společnost Stýblo František, IČ: 
12620432, se sídlem Kbel 142, 294 71 Benátky nad Jizerou, o podání vysvětlení, z jakého 
důvodu na písemnou výzvu neposkytl Radě informace o opatřeních přijatých na podporu 
mediální gramotnosti. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 15 dní ode dne doručení 
výzvy. 

11-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své působnosti dané 
ustanovením § 4 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách 
na vyžádání, v platném znění, a na základě ustanovení § 137 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, žádá poskytovatele audiovizuální mediální služby na vyžádání BOOMtv, 
umístěné na internetové adrese www.boomtv.cz, společnost TOCCULIO s.r.o., IČ: 
27607941, se sídlem U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4, o podání vysvětlení, z jakého 
důvodu na písemnou výzvu neposkytl Radě informace o opatřeních přijatých na podporu 
mediální gramotnosti. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 15 dní ode dne doručení 
výzvy. 

11-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své působnosti dané 
ustanovením § 4 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách 
na vyžádání, v platném znění, a na základě ustanovení § 137 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, žádá poskytovatele audiovizuální mediální služby na vyžádání TVCOM - 
sportovní video server, umístěné na internetové adrese www.tvcom.cz, společnost 
TVCOM s.r.o., IČ: 28998782, se sídlem Pod Labuťkou 785/19, 180 00 Praha 8, o podání 
vysvětlení, z jakého důvodu na písemnou výzvu neposkytl Radě informace o opatřeních 
přijatých na podporu mediální gramotnosti. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 15 
dní ode dne doručení výzvy. 

10-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své působnosti dané 
ustanovením § 4 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách 
na vyžádání, v platném znění, a na základě ustanovení § 137 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, žádá poskytovatele audiovizuální mediální služby na vyžádání ORLICKÁ 
TELEVIZE, umístěné na internetové adrese www.orlickatelevize.cz, společnost Veselý 
Ondřej, IČ: 87084708, se sídlem Kosmonautů 861, 561 69 Králíky, o podání vysvětlení, 
z jakého důvodu na písemnou výzvu neposkytl Radě informace o opatřeních přijatých na 
podporu mediální gramotnosti. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 15 dní ode dne 
doručení výzvy. 

9-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada") v rámci své působnosti dané 
ustanovením § 4 odst. 1 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách 
na vyžádání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 132/2010 Sb.), v platném znění, 
a na základě § 137 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá poskytovatele Kučera 
Jaromír, IČ: 48855359, se sídlem Kosmonautů 413/11, 625 00 Brno, o podání vysvětlení, 



zda je nemožnost zobrazení internetových stránek na adrese www.tvgold.cz pouze 
dočasná, či zda poskytování příslušné audiovizuální mediální služby na vyžádání Živé 
internetové přenosy s jejich archivací bylo ukončeno. Rada stanovuje lhůtu k podání 
vysvětlení 20 dní ode dne doručení výzvy. 

11-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své působnosti dané 
ustanovením § 4 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách 
na vyžádání, v platném znění, a na základě ustanovení § 137 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, žádá poskytovatele audiovizuální mediální služby na vyžádání Realitní 
televize s.r.o., umístěné na internetové adrese www.rtvplus.cz, společnost Realitní 
televize s.r.o., IČ: 054211189, se sídlem Freyova 983/25, 190 00 Praha 9, o podání 
vysvětlení, z jakého důvodu na písemnou výzvu neposkytl Radě informace o opatřeních 
přijatých na podporu mediální gramotnosti. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 15 
dní ode dne doručení výzvy. 

11-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své působnosti dané 
ustanovením § 4 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách 
na vyžádání, v platném znění, a na základě ustanovení § 137 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, žádá poskytovatele audiovizuální mediální služby na vyžádání Romea TV, 
umístěné na internetové adrese www.romeatv.cz, společnost ROMEA, o.p.s., IČ: 
26613573, se sídlem Žitná 1575/49, 110 00 Praha 1, o podání vysvětlení, z jakého 
důvodu na písemnou výzvu neposkytl Radě informace o opatřeních přijatých na podporu 
mediální gramotnosti. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 15 dní ode dne doručení 
výzvy. 

11-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen 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 Vyškovská TV, s.r.o., IČ: 
29249376, se sídlem Smetanovo nábřeží 521/39, 682 01, na porušení ustanovení § 32 
odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že na písemnou výzvu neposkytl 
Radě informace o opatřeních přijatých na podporu mediální gramotnosti, čímž porušil 
povinnost na písemnou výzvu poskytnout Radě vyjádření a informace nezbytné k výkonu 
její působnosti podle § 5 písm. t) až w) nebo § 6 odst. 1 a 5. Rada stanovuje lhůtu k 
nápravě 15 dní ode dne doručení upozornění.  

11-0-0 

59. 2016/255/KOD/Rad: vymáhání pohledávek - přehled od Celního úřadu 

-  Rada se seznámila se stavem vymožení pohledávek předaných Celnímu úřadu pro 
hlavní město Prahu 

9-0-0 

60. 2016/266/ZAH/Nes: Prohlášení ERGA 

-  Rada se seznámila s návrhem Vyjádření Evropské skupiny regulačních orgánů pro 
oblast audiovize (ERGA) k nutnosti zajištění nezávislosti regulačních orgánů v EU.  

11-0-0 

ověřovatel:  

P. Bartoš 


