
Zápis z 10. zasedání, konaného dne 17. 5. 2016  

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

 

1. Schválení programu 10. zasedání 

-  Rada schvaluje program ve znění projednaných změn. 

8-0-0 

2. 2016/242/had/Tev: Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.; Teva Pharmaceuticals CR, 
s.r.o./Ambrobene/NOVA/23.12.2015/8:11:21 hodin-DOKAZOVÁNÍ 13:30 

-  Rada v rámci správního řízení spis. zn. 2016/242/had/Tev provedla důkaz zhlédnutím 
záznamu obchodního sdělení na produkt Ambrobene, odvysílaného dne 23. prosince 
2015 v čase 8:11:21 hodin na programu NOVA.  

9-0-0 

3. 2016/245/had/UNI: UNILEVER ČR, spol. s r.o.; UNILEVER ČR, spol. s r.o./ Flora (s 
máslem)/Nova/17.2.2016/12:22:12 hodin/možné porušení § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 
40/1995 Sb./nekalá obchodní praktika - DOKAZOVÁNÍ 13:35 

-  Rada v rámci správního řízení spis. zn. 2016/245/had/UNI provedla důkaz zhlédnutím 
záznamu obchodního sdělení na produkt Flora (s máslem) - premiéra odvysílání dne 17. 
2. 2016 v 12:22:12 na programu Nova.  

9-0-0 

-  Rada v rámci správního řízení spis. zn. 2016/244/had/UNI provedla důkaz zhlédnutím 
záznamu obchodního sdělení na produkt Flora - GOLD jemná máslová příchuť, premiéra 
odvysílání dne 1. 9. 2015 v 7:40:58 hodin na programu Prima.  

8-0-0 

-  Rada v rámci správního řízení spis. zn. 2016/243/had/UNI provedla důkaz zhlédnutím 
záznamu obchodního sdělení na produkt Flora - GOLD jemná máslová příchuť, premiéra 
odvysílání dne 1. 9. 2015 v 7:40:58 hodin na programu Prima.  

9-0-0 

4. 2015/599/zab: Licenční řízení 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 - rozhodnutí o udělení licence  

-  Rada uděluje společnosti RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o., IČ: 29131901 se 
sídlem Říčanská 2399/3, 10100 Praha podle § 18 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k 
provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů se soubory technických 
parametrů Teplice I 105,3 MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 13 50 44 / 50 39 35 a Jičín 
Silo 98,9 MHz / 50 W se stanoveným sektorovým omezením ERP, souřadnice WGS 84: 
15 21 54 / 50 25 29 pro program Radio Beat na dobu 8 let, nejdéle však do 10. října 2025. 

9-0-0 

5. 2015/475/zab: licenční řízení – rozhlasové vysílání šířené prostřednictvím vysílačů se 
souborem technických parametrů Ústí nad Orlicí 95,5 MHz / 200 W – rozhodnutí o 
udělení licence 

-  Rada podle ustanovení § 18 zákona č. 231/2001 Sb. uděluje společnosti ORLICKO 
Media s. r. o. se sídlem Na štěpnici 1272, 562 06 Ústí nad Orlicí, identifikační číslo 
04095766, licenci k provozování rozhlasového vysílání programu Rádio Orlicko šířeného 



prostřednictvím vysílačů se souborem technický parametrů Ústí nad Orlicí 95,5 MHz / 200 
W na dobu 8 let, nejdéle však do 10. 10. 2025 

9-0-0 

6. 2016/316/STR/AZ : AZ Rádio, s.r.o. / Hitrádio Magic Brno (licence č.j. Ru/116/04); 
žádost o změnu skutečností uvedených v žádosti o licenci - změna názvu programu na 
nový název Hitrádio City - udělení souhlasu 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v souladu s ustanovením § 
5 písm. b) a § 21 odst. 1, 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 ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v 
platném znění (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“), vydala toto rozhodnutí: Rada uděluje 
provozovateli AZ Rádio, s.r.o., IČ 25325418, se sídlem Koperníkova 794/6, PSČ 120 00 
Praha, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování 
rozhlasového vysílání programu Hitrádio Magic Brno (licence č.j. Ru/116/04) podle § 21 
odst. 1, písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně označení názvu programu 
na nový název Hitrádio City, neboť tato změna názvu programu by nevedla k neudělení 
licence na základě veřejného slyšení. 

9-0-0 

7. 2016/315/STR/AZ : AZ Rádio, s.r.o. / Hitrádio Magic Brno (licence sp. zn. 2014/232/zab, 
č.j. RRTV/1930/2015-STR); žádost o změnu skutečností uvedených v žádosti o licenci - 
změna názvu programu na nový název Hitrádio City - udělení souhlasu 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v souladu s ustanovením § 
5 písm. b) a § 21 odst. 1, 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 ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v 
platném znění (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“), vydala toto rozhodnutí: Rada uděluje 
provozovateli AZ Rádio, s.r.o., IČ 25325418, se sídlem Koperníkova 794/6, PSČ 120 00 
Praha, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování 
rozhlasového vysílání programu Hitrádio Magic Brno (licence sp. zn. 2014/232/zab, č.j. 
RRTV/1930/2015-STR) podle § 21 odst. 1, písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající 
ve změně označení názvu programu na nový název Hitrádio City, neboť tato změna názvu 
programu by nevedla k neudělení licence na základě veřejného slyšení. 

9-0-0 

8. 2016/288/SPM/Rad: RadioPraha s.r.o.; žádost o udělení předchozího souhlasu se 
změnou některých skutečností uvedených v žádosti o licenci spočívající v přidělení 
druhého kmitočtu v pásmu středních vln / rozhodnutí 

-  Rada uděluje provozovateli RadioPraha s.r.o., IČ: 28939875, se sídlem U Prutníku 232, 
PSČ 250 72 Předboj, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k 
provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Rádio Dechovka 
(licence sp. zn. 2012/325/zab, č.j. zab/886/2013 ze dne 19. února 2013) spočívající v 
přidělení druhého kmitočtu v pásmu středních vln Hradec Králové-Stěžery 792kHz / 
10kW, neboť by tato změna nevedla k neudělení licence na základě veřejného slyšení. 

9-0-0 

9. 2016/401/STR/MED: MEDIA BOHEMIA a.s. / Fajn radio; žádost o změnu skutečností 
uvedených v žádosti o licenci - změna licenčních podmínek programu Fajn radio 
(licence č.j. Ru/99/01) - udělení souhlasu 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v souladu s ustanovením § 
5 písm. b) a § 21 odst. 1, písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového 
a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 
231/2001 Sb.“), a ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v 
platném znění (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“), vydala toto rozhodnutí: Rada uděluje 
provozovateli MEDIA BOHEMIA, a.s., IČ 26765586, se sídlem Koperníkova 794/6, PSČ 



120 00 Praha., souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k 
provozování rozhlasového vysílání programu Fajn radio (licence č.j. Ru/99/01) podle § 21 
odst. 1, písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně licenčních podmínek, 
konkrétně ve změně podílu mluveného slova, neboť tato požadovaná změna licenčních 
podmínek by nevedla k neudělení licence na základě veřejného slyšení. Příloha 
obsahující aktuální znění licenčních podmínek tvoří nedílnou součást tohoto rozhodnutí. 

9-0-0 

10. 2016/402/STR/Gam: Gama media s.r.o. / Gama Rádio; žádost o změnu skutečností 
uvedených v žádosti o licenci - převod obchodního podílu - udělení souhlasu 

-   Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v souladu s ustanovením § 
5 písm. b) a § 21 odst. 1 písm. e) a § 21 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen 
„zákon č. 231/2001 Sb.“), a ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správního 
řádu, v platném znění (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“), vydala toto rozhodnutí: Rada 
uděluje společnosti Gama media, s.r.o., IČ: 250 28 499, se sídlem Bělehradská 360/6, 
PSČ 434 01 Most, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k 
provozování rozhlasového vysílání dle § 21 odst. 1 písm. e) a § 21 odst. 6 zákona č. 
231/2001 Sb., spočívající v převodu obchodního podílu ze stávajícího společníka paní 
Pavlíny Borovské na nového společníka společnost MEDIA BOHEMIA, a.s., IČ 
26765586, se sídlem Koperníkova 794/6, PSČ 120 00 Praha.  

9-0-0 

11. 2015/1117/zab: Vyhlášení licenčního řízení se souborem technických parametrů 
Plzeň 97,5 MHz / 100 W 

-  Rada vyhlašuje licenční řízení k provozování rozhlasového vysílání šířeného 
prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Plzeň Bory 97,5 MHz / 100 
W, souřadnice WGS 13 22 21 / 49 43 19 se lhůtou pro doručení žádostí do 20. června 
2016.  

9-0-0 

12. 2016/36/SPM/Piv: Pivovary Lobkowicz, a.s.; reklama na pivo Klášter - rozhodnutí 

-  Rada ukládá účastníku řízení, společnosti Pivovary Lobkowicz, a.s., IČ: 28489411, se 
sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4 - Nusle, pokutu ve výši 20 000,-Kč, neboť 
zadáním reklamy na akci Pivovaru Klášter, která byla odvysílána dne 3. listopadu 2015 v 
10:41:50 hodin, 12:43:07 hodin, 15:17:23 hodin a 15:41:38 hodin na programu Hitrádio 
FM Crystal (100,6 MHz Liberec), se dopustil tím, že dané obchodní sdělení lákalo 
spotřebitele ke konzumaci čtyř piv za účelem získání pátého piva zdarma, porušení § 4 
odst. 1 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., dle kterého reklama na alkoholické nápoje nesmí 
nabádat k nestřídmému užívání alkoholických nápojů nebo záporně či ironicky hodnotit 
abstinenci nebo zdrženlivost. 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 201636. Účastníku řízení se podle ustanovení § 79 odst. 5 správního 
řádu ukládá povinnost nahradit náklady řízení paušální částkou, která podle ustanovení 
§ 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb. činí 1 000,- Kč. Náhrada nákladů řízení je splatná do 5 dnů 
ode dne právní moci tohoto rozhodnutí na účet č. 3711-19223001/0710, vedený u České 
národní banky, variabilní symbol 201636.  

8-0-0 

13. 2016/458/POT/Růz: Různí provozovatelé; Souhrn podání (10/2016) 

-  Rada se seznámila s analýzou úseků vydání pořadu Den podle…, který byl na 
programu ČRo Plus odvysílán dne 2. května a shledala, že v nich nedošlo k porušení 
zákona č. 231/2001 Sb. o provozování rozhlasového a televizního vysílání. 

9-0-0 



-  Rada se seznámila se stížností (č. j. 3513/2016) na pořad Den podle…, který byl na 
programu ČRo Plus vysílán dne 2. května od 17 hodin a byl údajně neprofesionálně 
moderován (1) 

9-0-0 

14. 2016/456/SPM/Růz: Různí provozovatelé; Různí provozovatelé /rozhlasové vysílání; 
analýza obchodních sdělení na potraviny, doplňky stravy, léky a na loterie a jiné 
podobné hry ze dne 4. 5. 2016 / zasedání 10/2016 

-  Rada se seznámila s analýzami obchodních sdělení odvysílaných provozovateli 
Frekvence 1, a.s. (program FREKVENCE 1; 96,4 MHz Liberec) dne 4. května 2016, 
Gama media s.r.o. (program Gama Rádio; 90,2 MHz Ústí nad Labem-Stříbrníky) dne 4. 
května 2016, HAMCO, s.r.o. (program RADIO HANÁ; 92,3 MHz Olomouc) dne 4. května 
2016, JOE Media s.r.o. (program Rádio SÁZAVA; 89,3 MHz Benešov-Lbosín) dne 4. 
května 2016 a JUKE BOX, spol. s r .o. (program RADIO ČAS-FM; 103,7 MHz Zlín) dne 
4. května 2016. 

9-0-0 

15. 2016/475/SMU/Med: Mediapoint Consulting s. r. o./TV Plzeňská 1/TV/vysílače DVB-T/ 
žádost o předchozí souhlas se změnou vkladů jednotlivých společníků a výše jejich 
obchodních podílů, seznamu společníků 

-  Rada uděluje provozovateli Mediapoint Consulting s. r. o., IČ: 27970043, se sídlem: 
Zahradní 173/2, Východní Předměstí, Plzeň, PSČ: 326 00 souhlas se změnou 
skutečností uvedených v žádosti o licenci sp. zn. 2012/879/zem/Sty, č.j. zem/158/2013 
ze dne 8. ledna 2013, podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. e) a § 21 odst. 7 zákona č. 
231/2001 Sb., spočívající ve změně seznamu společníků a vkladů jednotlivých 
společníků a výše jejich obchodních podílů tak, že část obchodních podílů stávajících 
společníků: 10 % - Ing. Zbyňka Chmelíka, 12 % - Mgr. Petra Pohla a 12 % - Mgr. Jana 
Sklenáře se převede na třetí osobu - dalšího společníka společnost Krak des Chevaliers 
s.r.o., IČ: 28048504, se sídlem: Plzeň-Východní předměstí, Mikulášské náměstí 552/17, 
Plzeň, PSČ: 326 00, v rozsahu dle žádosti doručené dne 6. května 2016 pod č.j. 
RRTV/3622/2016-P. 

9-0-0 

16. 2016/473/SMU/O2: O2 TV s.r.o./O2 Sport7; tv/kabelové systémy; žádost o předchozí 
souhlas se změnou názvu programu na O2TV Fotbal a dalších programových podmínek 
(licence sp.zn.2015/696/zem/O2) 

-  Rada uděluje provozovateli O2 TV s.r.o., IČ: 03998380 se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 
Michle, 140 00 Praha 4, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci 
sp. zn. 2015/696/zem/O2, č.j. RRTV/3001/2015-zem ze dne 25. srpna 2015, podle 
ustanovení § 21 odst. 1 písm. a) a d) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající a) ve změně 
názvu programu na O2TV Fotbal; b) ve změně dalších programových podmínek, v 
rozsahu dle žádosti doručené dne 6. května 2016 pod č.j. RRTV/3649/2016-P 

9-0-0 

17. 2016/472/SMU/O2: O2 TV s.r.o./O2 Sport8; tv/kabelové systémy; žádost o předchozí 
souhlas se změnou názvu programu na O2TV Tenis a dalších programových podmínek 
(licence sp. zn. 2015/697/zem/O2) 

-  Rada uděluje provozovateli O2 TV s.r.o., IČ: 03998380 se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 
Michle, 140 00 Praha 4, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci 
sp. zn. 2015/697/zem/O2, č.j. RRTV/3002/2015-zem ze dne 25. srpna 2015, podle 
ustanovení § 21 odst. 1 písm. a) a d) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající a) ve změně 
názvu programu na O2TV Tenis; b) ve změně dalších programových podmínek, v 
rozsahu dle žádosti doručené dne 6. května 2016 pod č.j. RRTV/3650/2016-P. 

9-0-0 



18. 2016/235/zem/ŠLÁ: ŠLÁGR TV, spol. s r.o./ŠLÁGR TV; televizní vysílání šířené 
prostřednictvím družice - správní řízení z moci úřední (možné neoprávněné vysílání 
prostřednictvím zvláštních přenosových systémů) - po vyjádření účastníka 

-  Rada se v rámci správního řízení vedeného z moci úřední se ŠLÁGR TV, spol. s r.o., 
IČ 261 02 293, se sídlem Dubné 158, PSČ 373 84, pro možné porušení zákona č. 
231/2001 Sb., seznámila s vyjádřením účastníka řízení, zastoupeného advokátkou JUDr. 
Alenou Kroupovou, evid. č. ČAK 15065, doručeném dne 29. dubna 2016, pod č.j. 
RRTV/3371/2016-P  

9-0-0 

-  Rada ukládá § 60 odst. 5 zákona č. 231/1001 Sb., ŠLÁGR TV, spol. s r.o., IČ 261 02 
293, se sídlem Dubné 158, PSČ 373 84, zastoupeném advokátkou JUDr. Alenou 
Kroupovou, evid. č. ČAK 15065, pokutu ve výši 100 000,- Kč za provozování vysílání bez 
oprávnění, kterého se dopustil tím, že poskytoval online vysílání programu ŠLÁGR TV 
prostřednictvím zvláštních přenosových systémů, aniž k tomu byl oprávněn podle tohoto 
nebo podle zvláštního zákona. Pokuta je splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne právní moci 
tohoto rozhodnutí na účet č. 3754-19223001/0710, vedený u České národní banky, 
variabilní symbol 20160235. Účastníkovi řízení se ukládá povinnost nahradit náklady 
řízení paušální částkou 1 000 Kč podle § 79 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správního 
řádu, a § 6 odst. 1 vyhlášky č. 50/2005 Sb., na účet č. 3711-19223001/0710 vedený u 
České národní banky, variabilní symbol 20160235. Náhrada nákladů řízení je splatná do 
pěti pracovních dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí  

9-0-0 

19. 2016/452/FIA/Coo: CoopTV, telekomunikační družstvo / Harmonie TV – televizní 
vysílání prostřednictvím kabelových systémů – výpadky ve vysílání programu - žádost 
o podání vysvětlení 

-  Rada na základě ustanovení § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, 
žádá CoopTV, telekomunikační družstvo, IČ: 290 45 029, se sídlem Praha 9 - Satalice, K 
nádraží 19/3, PSČ 190 15, o podání vysvětlení ve věci zjištění, zda provozovatel 
televizního vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů, na základě platné 
licence, sp. zn.: 2010/481/FIA/Coo, naše zn.: FIA/2103/2010, ze dne 22. června 2010, 
provozuje vysílání programu Harmonie TV v souladu s ustanovením zákona č. 231/2001 
Sb. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení do 15 dnů ode dne doručení této žádosti. 

9-0-0 

-  Rada žádá společnost Prague Digital TV s.r.o., IČ 289 91 800, se sídlem Ortenovo 
náměstí 1571/15a, Holešovice, 170 00 Praha 7, provozovatele převzatého rozhlasového 
a televizního vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů o vyjádření ve věci 
zjištění informací o vysílání programu Harmonie TV, který dle platné licence, sp. zn.: 
2010/481/FIA/Coo, naše zn.: FIA/2103/2010, ze dne 22. června 2010, provozuje CoopTV, 
telekomunikační družstvo, IČ: 290 45 029, se sídlem Praha 9 - Satalice, K nádraží 19/3, 
PSČ 190 15.  

9-0-0 

20. 2016/431/FIA/Čes: České Radiokomunikace a.s. - převzaté rozhlasové a televizní 
vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů v systému DVB–T, DVB–T2, DAB – změna 
územního rozsahu vysílání – předchozí souhlas  

-  Rada registruje provozovateli převzatého rozhlasového a televizního vysílání 
prostřednictvím pozemních vysílačů v systému DVB–T, DVB–T2, DAB (registrace sp. zn.: 
2013/736/FIA/Čes, č.j.: FIA/975/2014 ze dne 18. března 2014, ve znění pozdějších 
změn), České Radiokomunikace a.s., IČ.: 247 38 875 se sídlem Skokanská 2117/1, 
Břevnov, 169 00 Praha 6, dle § 29 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., změnu 
registrace, spočívající ve změně územního rozsahu vysílání, a to: 1) rozšíření: a) o DVB-
T Regionální vysílací síť 8: Stříbro, dle individuálního oprávnění číslo: 229696/PT a mapy 
pokrytí; Tachov, dle individuálního oprávnění číslo: 231046/PT a mapy pokrytí; b) o DVB-



T Regionální vysílací síť 20: Karlovy Vary – Tři Kříže, dle individuálního oprávnění číslo: 
230793/PT a mapy pokrytí; Praha – Strahov, dle individuálního oprávnění číslo: 
228272/PT a mapy pokrytí; 2) zúžení o DVB-T Regionální vysílací síť 20: Karlovy Vary – 
Růžový vrch, individuální oprávnění číslo: 226480/PT a mapa pokrytí; Praha – Malešice, 
individuální oprávnění číslo: 226483/PT a mapa pokrytí, v rozsahu žádosti ze dne 26. 
dubna 2016, č.j.: RRTV/3320/2016-P.  

9-0-0 

 

21. 2016/437/FIA/Byd: Bydžov s.r.o./ V1- televizní vysílání prostřednictvím pozemních 
vysílačů v systému DVB –T - zánik platnosti licence, ukončení vysílání – oznámení  

-  Rada bere na vědomí, že provozovateli Bydžov s.r.o., IČ: 259 61 071, se sídlem Třída 
B. Smetany 1192, 504 01 Nový Bydžov, zanikla dne 1. února 2016, dle § 24, písm. f) 
zákona č. 231/2001 Sb., licence k provozování televizního vysílání programu V1, 
šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů v systému DVB–T, udělená rozhodnutím, 
sp. zn.: 2012/283/FIA/Byd, č.j.: FIA/1750/2012, ze dne 9. května 2012, ve znění 
pozdějších změn, dle oznámení ze dne 28. dubna 2016, č.j.: RRTV/3338/2016-P, ve 
znění upřesnění ze dne 4. května 2016, č.j.: RRTV/3493/2016-P. O této skutečnosti Rada 
dle § 154 a násl., zákona č. 500/2004 Sb., vydává osvědčení.  

8-0-0 

-  Rada bere na vědomí oznámení provozovatele Bydžov s.r.o., IČ: 259 61 071, se sídlem 
Třída B. Smetany 1192, 504 01 Nový Bydžov, podle § 32 odst. 1 písm. s) zákona č. 
231/2001 Sb., o ukončení vysílání televizního programu V1, licence, sp. zn.: 
2012/283/FIA/Byd, č.j.: FIA/1750/2012, ze dne 9. května 2012, ve znění pozdějších změn, 
šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů v systému DVB–T, ke dni 1. února 2016, 
dle podání ze dne 28. dubna 2016, č.j.: RRTV/3338/2016-P, ve znění upřesnění ze dne 
4. května 2016, č.j.: RRTV/3493/2016-P.  

9-0-0 

22. 2016/457/FIA/Boh: Bohumil Chlad - T.V.SAT / TV Studio Mariánské Lázně - televizní 
vysílání prostřednictvím kabelových systémů - zánik platnosti licence, ukončení 
vysílání – oznámení  

-  Rada bere na vědomí, že provozovateli Bohumil Chlad - T.V.SAT, IČ: 103 37 172, se 
sídlem U ploché dráhy 640, Mariánské Lázně, zanikla dne 24. ledna 2016, dle § 24, písm. 
f) zákona č. 231/2001 Sb., licence k provozování televizního vysílání programu TV Studio 
Mariánské Lázně, šířeného prostřednictvím kabelových systémů, udělená rozhodnutím, 
č.j.: Ru/149/02/1659, ze dne 11. června 2002, ve znění pozdějších změn, dle oznámení 
ze dne 5. května 2016, č.j.: RRTV/3514/2016-P. O této skutečnosti Rada dle § 154 a 
násl., zákona č. 500/2004 Sb., vydává osvědčení.  

9-0-0 

-  Rada bere na vědomí oznámení provozovatele Bohumil Chlad - T.V.SAT, IČ: 103 37 
172, se sídlem U ploché dráhy 640, Mariánské Lázně, podle § 32 odst. 1 písm. s) zákona 
č. 231/2001 Sb., o ukončení vysílání televizního programu TV Studio Mariánské Lázně, 
licence, č.j.: Ru/149/02/1659, ze dne 11. června 2002, ve znění pozdějších změn, 
šířeného prostřednictvím kabelových systémů, ke dni 24. ledna 2016, dle podání ze dne 
5. května 2016, č.j.: RRTV/3514/2016-P.  

9-0-0 

23. 2016/269/zem/Růz: Různí provozovatelé; Převzaté vysílání - změna programové 
nabídky 

-  Rada se seznámila s oznámením provozovatele FLIX.TV s.r.o., IČ 041 22 933, se 
sídlem Rohanské nábřeží 678/23, Karlín, 186 00 Praha 8, dle § 29 odst. 3 zákona č. 
231/2001 Sb., o změně skutečností uvedených v přihlášce k registraci převzatého 
rozhlasového a televizního vysílání šířeného prostřednictvím družice, registrace č.j.: 
RRTV/4155/2015-FIA, spis. zn.: 2015/863/FIA/FLI, ze dne 18. listopadu 2015, ve znění 



pozdějších změn, spočívající ve změně 1) programové nabídky, a to v jejím rozšíření o 
převzaté zahraniční televizní programy Filmbox Family, Filmbox Extra HD, 
FilmBoxArtHouse, Docubox HD, Fastnfunbox, FightBox HD, Erox HD (24 h denně), Eroxx 
HD (24 h denně), Viasat Explore, Viasat History, Classica HD, Auto Motor Sport, Duck 
TV, National Geographic Wild (Nat Geo Wild), Baby TV, Kiss, Magic, SmashHits, 
Kerrang!, Box Africa, Fight Channel World HD, Spektrum HOME, Sport 1, CBS Reality; 
2) sídla, v rozsahu dle podání doručeného dne 23. března 2016, č.j.: RRTV/2395/2016-
P, ve znění doplnění doručeného dne 2. května 2016, č.j. RRTV/3428/2016-P a č.j. 
RRTV/3432/2016-P 

9-0-0 

-  Rada se seznámila s oznámením provozovatele UPC Česká republika, s.r.o., IČ 005 
62 262, se sídlem Praha 4 - Nusle, Závišova 502/5, PSČ 14000, dle § 29 odst. 3 zákona 
č. 231/2001 Sb., o změně skutečností uvedených v přihlášce k registraci převzatého 
rozhlasového a televizního vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů, 
registrace č.j. Rg/97/99 ze dne 5. října 1999, ve znění pozdějších změn, a to zvýšení 
počtu programů dosud šířených pouze prostřednictvím kabelových systémů, které jsou 
nadále šířeny také prostřednictvím internetové sítě a dostupné na adrese www.horizon.tv 
(seznam programů šířených prostřednictvím internetové sítě je uveden na webové 
stránce www.upc.cz/horizon), v rozsahu dle podání ze dne 19. dubna 2016, č.j. 
RRTV/3038/2016-P 

9-0-0 

-  Rada se seznámila s oznámením provozovatele DIGI Czech Republic, s.r.o., IČ 292 68 
516, se sídlem Gudrichova 763, 747 41 Hradec nad Moravicí, dle § 29 odst. 3 zákona č. 
231/2001 Sb., o změně skutečností uvedených v přihlášce k registraci převzatého 
rozhlasového a televizního vysílání šířeného prostřednictvím družice, registrace č.j.: 
RRTV/3346/2015-FIA, spis. zn.: 2015/791/FIA/FLU, ze dne 22. září 2015, spočívající ve 
změně programové nabídky, a to v jejím rozšíření o převzaté televizní programy: 
zahraniční - Arena sport 1, DIGI SPORT 3 (CZ HD), DIGI SPORT 4 (CZ SD), DoQ, 
Discovery ID Xtra, TV DOMA; český - HBO 3, v rozsahu dle podání doručeného dne 8. 
dubna 2016, č.j.: RRTV/2811/2016-P, ve znění doplnění doručeného dne 22. dubna 
2016, č.j. RRTV/3096/2016-P 

9-0-0 

-  Rada se seznámila s oznámením provozovatele České Radiokomunikace a.s., IČ 247 
38 875, se sídlem Praha 6 - Břevnov, Skokanská 2117/1, PSČ 169 00, dle § 29 odst. 3 
zákona č. 231/2001 Sb., o změně skutečností uvedených v přihlášce k registraci 
převzatého rozhlasového a televizního vysílání šířeného prostřednictvím pozemních 
vysílačů v systému DVB-T, DVB-T2, DAB, registrace č.j. FIA/975/2014, sp. zn.: 
2013/736/FIA/Čes, ze dne 18. března 2014, ve znění pozdějších změn, spočívající ve 
změně programové nabídky zařazením českých televizních programů ČT Sport, NOVA, 
Prima a zahraničního televizního programu FunBox 4K, a to v Exp DVB-T2 vysílací síti 
pro experimentální účely (vysílač Praha město), v rozsahu dle podání ze dne 28. dubna 
2016, č.j. RRTV/3374/2016-P.  

9-0-0 

24. 2016/433/SMP/Růz: Různí provozovatelé; Přehled doručených oznámení 

-  Rada se seznámila se 7 oznámeními 

9-0-0 

25. 2016/434/VEZ/Vyš: Vyškovská TV, s.r.o.; Analýza kontinuálních úseků vysílání 
televizních programů Vyškovský městský informační kanál a Kuřimský městský 
informační kanál ze dnů 15.–16. března, 22.–23. března a 29.–30. března 2016 v čase 
00:00-24:00 hodin 



-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s analýzou vysílání televizních 
programů Vyškovský městský informační kanál a Kuřimský městský informační kanál ze 
dnů 15.–16. března, 22.–23. března a 29.–30. března 2016 v čase 00:00–24:00 hodin. 

9-0-0 

-  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 Vyškovská TV, s.r.o., IČ 29249376, se sídlem Vyškov, 
Smetanovo nábřeží 521/39, PSČ 682 01, o podání vysvětlení, z jakého důvodu nebyly ve 
vysílání programu Kuřimský městský informační kanál v období 15.–30. března 2016 
dodrženy licencí deklarované časy vysílání Textové informační smyčky (Textové 
informace Městského úřadu Kuřim), resp. z jakého důvodu činila délka vysílání Textové 
informační smyčky 2 minuty (0:02:15), když licenční podmínky stanovují její stopáž na 
minimálních 15 minut. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení 
této výzvy. 

9-0-0 

26. 2016/406/BUR/Dig: Digital Broadcasting s.r.o.; kontinuální 
analýza/Rebel/23.3.2016/12:00–24:00  

-  Rada se seznámila s analýzou kontinuálního záznamu vysílání programu Rebel 
provozovatele Digital Broadcasting s.r.o., IČ: 268 39 407, se sídlem Stavební 992/1, PSČ 
708 00 Ostrava - Poruba, ze dne 23. března 2016 v čase 12:00–24:00 hodin. 

9-0-0 

-  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 § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá 
provozovatele vysílání, společnost Digital Broadcasting s.r.o., IČ 268 39 407, sídlem 
Ostrava - Poruba, Stavební 992/1, PSČ 708 00, o podání vysvětlení, zda a jakým 
způsobem ověřuje délku teleshoppingových bloků, když při analýze záznamu programu 
Rebel ze dne 23. března 2016 byla zjištěna délka bloku „Xtreme Power Belt“ 14 minut a 
57 sekund a v případě bloku „Smart Pen“ 14 minut a 59 sekund a provozovatel tak 
nenaplňuje podmínku § 50 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., podle kterého má souvislý 
teleshoppingový blok trvat bez přerušení alespoň 15 minut. 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 § 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 § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá 
provozovatele vysílání, společnost Digital Broadcasting s.r.o., IČ 268 39 407, sídlem 
Ostrava - Poruba, Stavební 992/1, PSČ 708 00, o podání vysvětlení, jakým způsobem 
naplňuje licenční podmínky, když v odpolední části vysílání dne 23. března 2016 od 12:00 
do 18:00 hodin na programu Rebel neuvedl ve vysílání lifestylové, názorové ani 
zajímavostní pořady a moderované tematické bloky, a ve večerní části vysílání od 18:00 
do 24:00 hod. scházely pořady se zajímavostmi a informační servis. 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 § 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 § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá 



provozovatele vysílání, společnost Digital Broadcasting s.r.o., IČ 268 39 407, sídlem 
Ostrava - Poruba, Stavební 992/1, PSČ 708 00, o podání vysvětlení, o jaký typ 
obchodního sdělení se jedná v případě opakujícího se titulku „Zita nakupuje hadry zde“ a 
nápisu Mondo Bizaro v průběhu pořadu Rockshow doktora Ozborna dne 23. března 2016 
od 19:50 hodin na programu Rebel. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 15 dní ode 
dne doručení výzvy. 

9-0-0 

 

 

27. 2016/290/vis/KAB: KABEL OSTROV, s.r.o.; TV Ostrov 13.-14. března 2016 

-  Rada se seznámila s monitoringem vysílání programu TV Ostrov provozovatele KABEL 
OSTROV, s.r.o. ze dnů 13.–14. března 2016. 

9-0-0 

-  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 KABEL OSTROV, s.r.o., IČ: 
63508834, se sídlem Mírové nám. 733, Ostrov, PSČ 36301, o podání vysvětlení, z jakého 
důvodu vysílal ve dnech 13.–14. března 2016 v rámci programové smyčky programu TV 
Ostrov rubriku „Reklama“ o délce 13:05 minut, do které zařadil minutové informativní 
sdělení o fungování Domu kultury Ostrov, jehož obsah neměl charakter reklamy ve 
smyslu zákona, přičemž Rada žádá, aby provozovatel toto vysvětlil v kontextu povinností 
provozovatelů vysílání podle § 50 odst. 2 a podle § 49 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 
Sb. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 14 dní ode dne doručení této výzvy. 

9-0-0 

28. 2016/422/KRO/Růz: Různí provozovatelé; Screening březen 2016 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila se zprávou o kontrole televizního 
vysílání prostřednictvím screeningu za období březen 2016, která pokrývala úseky 
následujících programů v těchto dnech a v těchto časech: ČESKÁ TELEVIZE / ČT1 1. 
března 2016 00:00:00–23:59:00 hod.; CET 21 spol. s r.o. / NOVA 1. března 2016 
00:00:00–23:59:00 hod.; Barrandov Televizní Studio a.s. / Televize Barrandov 3. března 
2016 00:00:00–23:59:00 hod.; CET 21 spol. s r.o. / Nova Cinema 7. března 2016 
00:00:00–23:59:00 hod.; FILM EUROPE, s.r.o. / DOKU CS 13. března 2016 12:00:00–
18:00:00 hod., 14. března 2016 14:00:00–18:00:00 hod., 15. března 2016 13:00:00–
20:00:00 hod., 17. března 2016 12:00:00–22:00:00 hod.; AMC Networks Central Europe 
s.r.o. / Minimax 14. března 2016 00:00:00–23:59:00 hod.; THE WALT DISNEY 
COMPANY LIMITED, organizační složka / Disney Channell 15. března 2016 00:00:00–
23:59:00 hod.; MTV NETWORKS s.r.o. / Nickelodeon 17. března 2016 00:00:00–
23:59:00 hod.; AMC Networks Central Europe s.r.o. / Spektrum 17. března 2016 
00:00:00–23:59:00 hod.  

9-0-0 

-  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 nám. 
1078/5, Praha 5, PSČ 152 00, o podání vysvětlení, v jakém obchodním vztahu je se 
subjektem Gorenje v souvislosti s odvysíláním pořadu Víkend, konkrétně příspěvku 
Kuchyně budoucnosti, vysílaným dne 1. 3. 2016 od 21.35 hodin na programu NOVA, 
respektive z jakého důvodu byl v reportáži prezentován subjekt Gorenje formou 
obchodního sdělení, a to propojením opakované prezentace loga subjektu, vizuální i 



slovní prezentace produktů subjektu Gorenje, se zastoupením Slobodana Vukšy, 
označeného v příspěvku jako projektový manažer Gorenje, který mj. představoval shodné 
dotykové ovládání spotřebiče, jaké bylo prezentováno ve vizuální složce sponzorského 
vzkazu informujícího o sponzorování programu subjektem Gorenje, pokud pořad nebyl 
na svém začátku, v průběhu ani na konci označen symbolem značícím umístění produktu 
v pořadu a pokud pořadu předcházela informace o sponzorování programu subjektem 
Gorenje, a dále v jakém obchodním vztahu je se subjektem HoldMaker+ v souvislosti s 
odvysíláním pořadu Víkend, konkrétně příspěvku Kuchyně budoucnosti, vysílaným dne 
1. 3. 2016 od 21.35 hodin na programu NOVA, respektive z jakého důvodu byl v reportáži 
prezentován subjekt HoldMaker+ formou obchodního sdělení, a to propojením 
prezentace loga subjektu na konkrétním produktu HoldMaker+ se zastoupením Tomáše 
Voborského, který je dle webových stránek http://www.holdmaker.cz/ „obchodní 
podporou“ HoldMaker+ a který v pořadu představoval produkt tohoto subjektu, pokud 
pořad nebyl na svém začátku, v průběhu ani na konci označen symbolem značícím 
umístění produktu v pořadu. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 20 dní ode dne 
doručení této výzvy. 

9-0-0 

29. 2016/444/HLI/Růz: Různí provozovatelé; Analýza obchodních sdělení - únor 2016 

-  Rada se seznámila s výsledky analýzy obchodních sdělení za měsíc únor 2016 

9-0-0 

-  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 ŠLÁGR TV, spol. s r.o., IČ: 
26102293, se sídlem Dubné 158, PSČ 37384, o podání vysvětlení, jakým způsobem 
spolu souvisí obchodní sdělení „Chytré spoření s Felixem“, které bylo odvysíláno 2. února 
2016 v čase 18:27:20 hodin na programu ŠLÁGR TV, a výzva umístěná v dolní části 
obrazovky, a to ve znění „Spořící SMS posílejte na čísla ČR 902 06 a SR 8844 – TEXT 
SMS: SLAGR30; 387 992 992, 034 660 1234; 30 Kč/1€. + poštovné a balné“, respektive 
„Tech. servis zajišťuje GLOBDATA a.s. www.globdata.cz, spořte si na své CD/DVD a 
pořady. Cena SMS je 30 Kč nebo 1.2€“. Rada rovněž žádá o vysvětlení, z jakého důvodu 
je tato výzva umístěna na obrazovce během vysílání obchodního sdělení „Chytré spoření 
s Felixem“, co konkrétně nabízí tato služba a za jakých podmínek. Rada stanovuje lhůtu 
k podání vysvětlení 20 dní ode dne doručení této výzvy. 

9-0-0 

-  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 Stanice O, a.s., IČ 26509911, 
sídlem Karla Engliše 519/11, Smíchov, 150 00 Praha 5, na porušení § 32 odst. 1 písm. 
g) zákona č. 231/2001 Sb., neboť se odvysíláním upoutávky na soutěž s motivem „Ceny 
ARTUR“, dne 18. února 2016 v čase 11:48:59 hodin na programu O („Óčko“), 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. 
Upoutávka, která byla do vysílání zařazena v dopoledních hodinách, kdy mohou být u 
obrazovky děti, obsahovala scény zobrazující agresi a násilí mezi mužem a ženou, které 
mají potenciál vyvolat u dětského diváka snížení citlivosti při vnímání násilí a jeho 
následků. Předmětné vyobrazení agrese je stavěno na úroveň zábavy, prezentované 
násilné scény mohou být interpretovány jako návodné, svádějící k napodobování, 
zatímco v reálném životě se jedná o velmi závažnou problematiku (vzájemné fyzické 
ataky, muž klečí na ženě, žena mu plive do obličeje, muž udeří pěstí do stěny přímo vedle 
ženiny hlavy). V případě dětských diváků může tento způsob prezentace, zejména pak v 



souvislosti s přímou výzvou k následování takového jednání („Natoč drama! Natoč a 
posílej! Posílej a vyhraj. Zjisti víc na artur.ocko.tv“), ohrozit zejména jejich mravní a 
psychický vývoj. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dnů ode dne doručení upozornění. 

9-0-0 

-  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 TP Pohoda s.r.o., IČ: 26852683, se 
sídlem Ostrava - Poruba, Stavební 992/1, PSČ 70800, o podání vysvětlení k vysílání ze 
dne 4. března 2016, kdy byl na programu RELAX po skončení seriálu Sabrina v čase 
16:29:56 zařazen statický obraz trvající 16 vteřin, který byl posléze bezprostředně 
vystřídán reklamním spotem, nikoli však na jeho začátku, nýbrž až v jeho průběhu. Rada 
žádá o vysvětlení, zda předmětný statický obraz měl plnit funkci oddělení reklamy od 
ostatního vysílání, či jaký byl důvod k avizovanému způsobu zařazení tohoto prvku do 
vysílání. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 20 dní ode dne doručení této výzvy. 

9-0-0 

30. 2016/432/NEJ/Růz: Různí provozovatelé; Souhrn diváckých podnětů týkajících se 
televizního vysílání 

-  Rada se seznámila s podáními diváků ohledně televizního vysílání, doručenými v 
období od 25.4. do 7.5. 2016, a týkajícími se těchto pořadů a témat (celkem 24 podání): 
Česká televize/ČT24-26.2.2016-informování o škole v Č.Lípě; Česká televize/ČT1-
Události-30.4.2016-reportáž o exekutorech; Česká televize-nálepkování AfD jako 
pravicově populistické strany; Česká televize/ČT24-1.5.2016-Zprávy-16:00 hodin; FTV 
Prima, spol. s r.o./Prima-Očima Josefa Klímy, 16.2.2016; ŠLÁGR TV, spol. s r.o./ŠLÁGR 
TV-24.4.2016-klip Nepřizpůsobivý; Různí provozovatelé-reklama HIPP; FTV Prima, spol. 
s r.o./Prima love-Zkažená úča-24.4.2016; Stanoce O, a.s./Óčko-Hity Óčka-6.5.2016; FTV 
Prima, spol. s r.o./Prima COOL-upoutávky na vlastní pořady; Česká televize-úroveň 
zpravodajství; Nespecif.provozovatel-reklama Staropramen; Česká televize/ČT24Studio 
6-4.5.-informace o pietní akci; Česká televize /ČT24-Historie.cs-30.4.2016; Česká 
televize-údajný střet zájmů reportéra ; Česká televize/ČT24-Události, komentáře-
4.5.2016-Hašek vs.Dolanský; Česká televize-údajná neobjektivita zpravodajství a OVM; 
Česká televize-arogance a manipulace ve zpravodajství; Informace o Sdružení 
koncesionářů veřejnoprávních médií; Česká televize-malý výskyt moravských a 
slezských nářečí; Česká televize-reakce na rozhodnutí Rady na předchozí stížnost; 
Česká televize/ČT2-Intolerance-5.5.2016.  

9-0-0 

-  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 § 31 odst. 3 zákona č. 
231/2001 Sb., jehož se dopustil odvysíláním pořadu Události dne 13. dubna 2016 od 
19:00 hodin na programu ČT1, respektive reportáže o snížení exekutorských tarifů, neboť 
v jejím rámci bylo použito vyjádření exekutorky Sobíškové, natočené o pět měsíců dříve 
jako odpověď na otázku položenou v jiném kontextu, aniž by byl záběr označen jako 
archivní, čímž došlo prostřednictvím manipulativní práce s fakty ke zkreslení skutečnosti 
v této části reportáže, čímž se provozovatel dopustil porušení povinnosti zajistit, aby ve 
zpravodajských a politicko-publicistických pořadech bylo dbáno zásad objektivity a 
vyváženosti. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení tohoto upozornění. 

9-0-0 

-  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 Česká televize, IČ: 00027383, 
sídlem Kavčí hory, Praha 4, PSČ 14070, o podání vysvětlení, z jakého důvodu ve 
zpravodajských informacích doplňuje názvy některých politických subjektů hodnotícími 
přídavnými jmény, jako v případě německé AfD, která je soustavně označována např. 
jako „pravicově populistická“. Konkrétně žádáme vysvětlení, proč je strana označována 
jako pravicová, když definice podle dělení na pravo-levé škále není běžnou součástí 
názvů politických stran při běžném zpravodajství, a dále v čem dle názoru provozovatele 
spočívá větší míra populismu u této strany v porovnání s ostatními stranami politického 
spektra. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy. 

9-0-0 

31. 2016/232/LOJ/AV-: AV- PARK s.r.o.; TV 13/3.-4.1.2016/porušení LP 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") v rámci své působnosti dané 
ustanovením § 5 písm. a) a f) a v souladu s ustanovením § 60 odst. 2 písm. g) 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 § 67 odst. 1 zákona č. 
500/2004 Sb., správního řádu (dále jen "zákon č. 500/2004 Sb.") vydala toto 
rozhodnutí:Rada ukládá podle § 60 odst. 2 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb. o 
provozování rozhlasového a televizního vysílání, v platném znění, provozovateli AV-
PARK s.r.o., IČ 27086267, se sídlem Archeologická 2636/3, 155 00 Praha 5,pokutu ve 
výši 10 000 ,- Kč, pro porušení licenčních podmínek licence sp. zn. 2012/509/sve/AVP, 
udělené k provozování televizního programu TV 13, šířeného prostřednictvím pozemních 
vysílačů v systému DVB-T, kterého se dopustil tím, že ve vysílání programu TV 13 ve 
dnech 3. až 4. ledna 2016 nenaplnil licenční podmínku denní aktualizace smyčky hlavního 
vysílání, a dále tím, že ve vysílání nebyla v rozporu s licenčními podmínkami vysílána 
doplňková a noční smyčka a nebyly vysílány licencí dané čtyři různé programové bloky 
po dvou hodinách, nýbrž byly po celých 24 hodin vysílány ve smyčce stejné pořady ve 
stejném pořadí. Pokuta je splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí 
na účet č. 3754- 19223001/0710, vedený u České národní banky, variabilní symbol 
2016232. Účastníkovi řízení se ukládá povinnost nahradit náklady řízení paušální částkou 
1 000,- Kč podle § 79 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, a § 6 odst. 1 
vyhlášky č. 50/2005 Sb. na účet č. 3711-19223001/0710, vedený u České národní banky, 
variabilní symbol 2016232. Náhrada nákladů řízení je splatná do pěti pracovních dnů ode 
dne doručení tohoto rozhodnutí.  

9-0-0 

32. 2015/1098/PIM/ORL: ORLING s.r.o.; Nova/označení sponzora/Geladrink - doplněk 
stravy/vydání rozhodnutí 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") coby ústřední správní úřad v 
rámci své kompetence dané § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o 
změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního 
vysílání, ve znění platných předpisů, (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“), dle § 8a odst. 2 
písm. d) a podle § 8a odst. 6 písm. b) téhož zákona a dle § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 
Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen zákon č. 500/2004 Sb.), vydala dne 17. 
května 2016 toto rozhodnutí: Rada v souladu s § 8a odst. 2 písm. d) a podle § 8a odst. 6 
písm. b) ve spojení s § 1 odst. 10 zákona č. 40/1995 Sb. ukládá společností ORLING 
s.r.o., IČ: 45535868, se sídlem Ústí nad Orlicí, Na Bělisku 1352, PSČ 56201, pokutu ve 
výši 10 000,- Kč za porušení povinnosti stanovené § 5d odst. 3 zákona č. 40/1995 Sb., 
ke kterému došlo zadáním reklamy - označení sponzora programu s motivem „Geladrink“, 
premiérově vysílané dne 8. září 2015 v čase 20:26:00 hodin na programu NOVA, neboť 
v této reklamě/označení sponzora absentuje zákonný text „doplněk stravy“. Pokuta je 
splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí na účet 3754-
19223001/0710, variabilní symbol 20151098. Účastníkovi řízení se ukládá povinnost do 



pěti pracovních dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí nahradit náklady řízení paušální 
částkou 1 000 Kč podle ustanovení § 79 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb. a § 6 odst. 1 
vyhlášky č. 520/2005 Sb. na účet č. 3711- 19223001/0710, vedený u České národní 
banky, variabilní symbol 20151098. 

8-0-0 

33. 2016/122/LOJ/ŠLÁ: ŠLÁGR TV, spol. s r.o.; Šlágr TV/2.2.2016/20:15/Pesničky z 
Kasína/porušení LP - teleshopping přerušený reklamou 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) 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 toto usnesení: Rada zastavuje 
správní řízení vedené s provozovatelem ŠLÁGR TV, spol. s r.o., IČ 26102293, sídlem 
Dubné 158/0, 373 84 Dubné, pro porušení licenčních podmínek, respektive základní 
programové specifikace programu ŠLÁGR TV, dle které se jedná o program výhradně 
teleshoppingový, protože dne 2. února 2016 od 20:15 hodin odvysílal na programu 
ŠLÁGR TV programový prvek označený jako pořad Pesničky z Kasína, který nebyl 
teleshoppingem, neboť nebyla dostatečně naplněna podmínka dle § 59 odst. 1 zákona č. 
231/2001 Sb. 

9-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad 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 
ŠLÁGR TV, spol. s r.o., IČ 26102293, sídlem Dubné 158/0, 373 84 Dubné, na porušení 
licenčních podmínek, respektive základní programové specifikace programu ŠLÁGR TV, 
dle které se jedná o program výhradně teleshoppingový, neboť dne 2. února 2016 od 
20:15 hodin odvysílal na programu ŠLÁGR TV programový prvek Pesničky z Kasína, 
který měl být na základě znění licenčních podmínek teleshoppingem. Tento programový 
prvek byl v čase 20:43:59 – 20:44:54 hodin přerušen reklamním blokem. Jelikož zákon 
umožňuje přerušit reklamou a teleshoppingem pouze pořady, je zřejmé, že provozovatel 
koncipuje programový prvek Pesničky z Kasína jako pořad, nikoli jako teleshoppingový 
blok, jak by odpovídalo licenčním podmínkám, resp. základní programové specifikaci. 
Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní od doručení tohoto upozornění. 

9-0-0 

34. 2016/186/PIM/AID: AIDEM & Vyšší odborná škola televizní Brno a.s.; Brno 
TV/6.1.2016 10-22/špatná technická kvalita záznamu 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) 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 toto usnesení: Rada zastavuje 
správní řízení vedené s provozovatelem AIDEM & Vyšší odborná škola televizní Brno 
a.s., IČ: 27695964, se sídlem Zengrova 2693/2, Brno-Židenice, PSČ 61500, pro možné 
porušení § 32 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb., které stanovuje provozovateli 
povinnost uchovávat v odvysílané podobě a v náležité technické kvalitě záznamy všech 
pořadů včetně dalších částí vysílání alespoň po dobu 30 dnů ode dne jejich vysílání a na 
písemnou výzvu je zapůjčit Radě, neboť na písemnou výzvu Rady zapůjčil záznam 
programu Brno TV ze dne 6. ledna 2016 v úseku 10-22 hodin záznam, který nebyl 
záznamem příslušného úseku vysílání v odvysílané podobě a v náležité technické kvalitě, 
zejména ve druhé polovině záznamu chyběl zvuk, ve zbylé části záznamu byl zvuk 
výrazně nekvalitní a v celém záznamu byl nekvalitní také obraz, který neměl nastavený 



správný poměr stran obrazu a byl trhaný, neboť v průběhu správního řízení došlo k 
nápravě vytýkaného stavu a odpadl tak důvod správního řízení. 

9-0-0 

35. 2016/325/RUD/Bar: Barrandov MUZIKA, s.r.o.; BARRANDOV 
MUZIKA/16.2.2016/10:00-22:00 hodin/"muzika je senzi" - smluvní ujednání - 
VYSVĚTLENÍ 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele vysílání Barrandov MUZIKA, 
s.r.o., IČ: 26735679, se sídlem Mikuleckého 1311/8, Praha 4, PSČ 14700, 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. 

9-0-0 

36. 2016/323/RUD/Bar: Barrandov MUZIKA, s.r.o.; BARRANDOV 
MUZIKA/16.2.2016/10:00-22:00 hodin/slovenský programový obsah - VYSVĚTLENÍ 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele vysílání Barrandov MUZIKA, 
s.r.o., IČ: 26735679, se sídlem Mikuleckého 1311/8, Praha 4, PSČ 14700, 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. 

9-0-0 

37. 2016/338/RUD/Bar: Barrandov MUZIKA, s.r.o.; BARRANDOV 
MUZIKA/16.2.2016/10:00-22:00 hodin/přebírání vysílání programu SENZI - VYSVĚTLENÍ 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele vysílání Barrandov MUZIKA, 
s.r.o., IČ: 26735679, se sídlem Mikuleckého 1311/8, Praha 4, PSČ 14700, 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, a to v kontextu ustanovení licence 
programu BARRANDOV MUZIKA, že „do programu nebudou zařazeny žádné části 
programu od jiného provozovatele“.  

9-0-0 

-  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, v platném znění, 
upozorňuje provozovatele vysílání Barrandov MUZIKA, s.r.o., IČ: 26735679, se sídlem 
Mikuleckého 1311/8, Praha 4, PSČ 14700, na porušení licenčních podmínek licence 
sp.zn. 2015/685/FIA/Bar, č.j. RRTV/3053/2015-FIA (zemské digitální vysílání šířené 
prostřednictvím vysílačů) a licence sp.zn. 2015/684/FIA/Bar, č.j. RRTV/3051/2015-FIA 
(vysílání šířené prostřednictvím družice), kterého se dopustil tím, že dne 16. února 2016 
v úseku 10-22 hodin na programu BARRANDOV MUZIKA, přebíral, s výjimkou 
programových upoutávek, reklam a teleshoppingu, programový obsah slovenského 
programu SENZI, ačkoli dle platných licenčních podmínek se provozovatel zavázal, že 
„do programu nebudou zařazeny žádné části programu od jiného provozovatele“. Rada 
stanovuje lhůtu k nápravě 30 dní ode dne doručení tohoto upozornění.  

9-0-0 

38. 2016/297/LOJ/CET: CET 21 spol.s r.o.; NOVA/20.3.2016/Střepiny/21:26 
hodin/prezentace modelu vozu VisionS, smluvní ujednání 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele CET 21 spol. s r. o., 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. 

9-0-0 

39. 2016/248/PIM/PK : PK 62, a.s.; LEO TV/19.-20.1.2016 22-06/info o RRTV/po podání 
vysvětlení 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele PK 62 a.s., IČ: 262 11 416 
se sídlem Praha 10 – Michle, Bohdalecká 6/1420, PSČ 101 00, jakým způsobem naplňuje 
základní povinnost provozovatele plynoucí z § 32 odst. 7 písm. c) zákona č. 231/2001 
Sb., spočívající ve zveřejnění informace, že orgánem dohledu nad provozováním 
televizního vysílání je Rada. 

9-0-0 

40. 2016/295/LOJ/Čes: Československá filmová společnost, s.r.o.; 
kinoSvět/4.2.2016/Hrady a zámky v Čechách - Pražské jezulátko/12:35 hodin/přerušení 
upoutávkou na jiné pořady bez oddělení a logické návaznosti - podání vysvětlení 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele Československá filmová 
společnost, s.r.o., na žádost Rady č.j. RRTV/1099/2016-LOJ, 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. 

8-0-0 

41. 2016/211/had/ČES: ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s.; reklama Dr. Max - podání 
vysvětlení 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením společnosti ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, 
a.s. Palackého 924/105, 612 00 Brno,ve věci stížnosti na reklamu Dr. Max (Klientská 
karta), která byla premiérově odvysílána dne 27. ledna 2016 od 14:56:24 hodin na 
programu Nova Cinema.  

8-0-0 

42. 2016/296/LOJ/O2 : O2 Czech Republic a.s.; O2TV/obchodní sdělení narušující 
televizní vysílání - podání vysvětlení  

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením společnosti O2 Czech Republic a. s., na 
žádost Rady č.j. RRTV/1100/2016-LOJ, 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. 

9-0-0 

43. 2014/536/DRD/CET: CET 21 spol.s r.o.; NOVA/Televizní noviny/Na vaší 
straně/15.12.2013/19:30 - 100000 Kč - rozsudek NSS 

-  Rada se seznámila s rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 21. dubna 2016, 
č.j. 5 As 124/2015, kterým byl zrušen rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 26. 
května 2015, č.j. 11A 19/2015, který byla zamítnuta žaloba provozovatele CET 21 spol. s 
r.o., IČ: 45800456, se sídlem Kříženeckého nám. 1078/5, 152 00 Praha 5, proti 
rozhodnutí Rady č.j. DRD/4020/2014, sp.zn. 2014/536/DRD/CET, jímž byla provozovateli 
uložena pokuta ve výši 100 000 Kč za porušení ustanovení § 31 odst. 3 zákona č. 
231/2001 Sb., jehož se dopustil odvysíláním pořadu Televizní noviny, respektive 
reportáže s názvem Na vaší straně, dne 15. prosince 2013 od 19.30 hodin na programu 
NOVA.  

9-0-0 

44. 2016/258/had/Lan: Langerová Lada; Žádost dle zákona o svobodném přístupu k 
informacím - neúplná a zmatečná -ODMÍTNUTÍ 



-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“), zřízená zákonem 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.“), jakožto povinný subjekt podle 
ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále 
jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) a v souladu s ustanoveními § 14 odst. 5 písm. a) a b) zákona 
č. 106/1999 Sb. rozhodla v souladu s ustanovením § 15 zákona č. 106/1999 Sb., o žádosti 
Lady Langerové, bližší údaje v rámci stížnosti nebyly specifikovány, ze dne 22. března 
2016, č. j. 2334/2016 takto: Žádost žadatelky Lady Langerové, bližší údaje v rámci 
stížnosti nebyly specifikovány, ze dne 23. března 2016, č. j. 2334/2016, se dle § 14 odst. 
5 písm. a) a b) a § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. odmítá, neboť nebyl ve stanovené 
lhůtě upřesněn předmět žádosti, spolu s upřesňujícími údaji o žadateli.  

9-0-0 

45. 2016/301/KRO/Růz: Různí poskytovatelé; Screening AVMSnV březen 2016 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila se zprávou o kontrole 
audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání prostřednictvím screeningu za období 
březen 2016, která pokrývala následující služby těchto poskytovatelů: FABEX MEDIA 
s.r.o. / FABEX OSTRAVSKO; Realitní televize s.r.o. / Realitní televize s.r.o.; MAFRA, a.s. 
/ Playtvak.cz; Falcon Media Broadcast s.r.o. / Pellmelltv; TP Pohoda s.r.o. / TV Pohoda.  

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 FABEX 
MEDIA s.r.o., IČ 26849976, sídlem Kosmova 651/16, Ostrava-Přívoz, PSČ 702 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 FABEX 
OSTRAVSKO, umístěné na internetové adrese www.TVOVA.cz, přístup ke svému 
identifikačnímu číslu 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.  

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 Realitní 
televize s.r.o., IČ 04211189, sídlem Freyova 983/25, Praha 9, PSČ 190 00, o podání 
vysvětlení, jakým způsobem plní povinnosti plynoucí z ustanovení § 6 odst. 1 písm. c) 
zákona č. 132/2010 Sb., tj. jakým způsobem umožňuje uživatelům služby Realitní televize 
s.r.o., umístěné na internetové adrese www.rtvplus.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 

46. 2016/198/PIM/PK : PK 62, a.s.; www.leotv.cz/nepředložení zprávy o evropské 
tvorbě/po vysvětlení 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své kompetence dané 
ustanovením § 4 odst. 1 a odst. 2 písm. b) a c) a ustanovením § 11 zákona č. 132/2010 
Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně některých zákonů 
(dále jen zákon č. 132/2010 Sb.), upozorňuje poskytovatele PK 62, a.s., IČ 262 11 416, 
sídlo Bohdalecká 6/1420, Praha 10, PSČ 101 00, na porušení § 7 odst. 3 zákona č. 
132/2010 Sb., neboť Radě nepředložil do 30 dnů ode dne uplynutí sledovaného období 
zprávu o způsobu plnění povinnosti podle § 7 odst. 1, 2 zákona č. 132/2010 Sb. ve 
sledovaném období, v níž označí zvolený způsob podpory evropských děl a uvede 



konkrétní údaje o splnění povinnosti. Rada stanovuje poskytovateli lhůtu k nápravě 90 
dnů ode dne doručení tohoto upozornění. 

9-0-0 

47. 2016/202/PIM/MTV: MTV NETWORKS s.r.o.; Nickelodeon Hungary On 
Demand/nesplnění povinné evropské tvorby 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením poskytovatele audiovizuální mediální 
služby MTV NETWORKS s.r.o., IČ: 289 70 438, se sídlem Praha 4, Na Strži 65/1702, 
PSČ 140 62, na porušení § 7 odst. 1 zákona č. 132/2010 Sb., z jakého důvodu nesplnil 
povinnosti stanovené ust. § 7 odst. 1, 2 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních 
mediálních službách. 

9-0-0 

48. 2016/310/PIM/Kuč: Kučera Jaromír; www.tvgold.cz/živé internetové 
přenosy/nedostupnost služby/po vysvětlení 

-  Rada bere na vědomí ukončení poskytování audiovizuální mediální služby na vyžádání 
Živé internetové přenosy s jejich archivací, umístěné na internetové adrese 
www.tvgold.cz, poskytovatele Kučera Jaromír, IČ: 48855359, se sídlem Kosmonautů 
413/11, 625 00 Brno. 

9-0-0 

49. 2016/454/chr/Ext: Extra Online Media s.r.o.; www.onetv.cz 

-  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 společnost Extra Online 
Media s.r.o., IČ: 243 16 920, se sídlem Mezibranská 1579/4, Praha 1, PSČ 110 00, o 
podání vysvětlení, z jakého důvodu doposud Radě neoznámila poskytování audiovizuální 
mediální služby na vyžádání dostupné na adrese www.onetv.cz. Rada stanovuje lhůtu k 
podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení výzvy. 

9-0-0 

50. 2016/453/had/Rad: Rada pro rozhlasové a televizní vysílání; Národní doporučení 
přístupu k některým označením potravin zejména ve vztahu k nařízení EP a Rady (ES) 
č. 1924/2006 - námitky 

-  Rada se seznámila s návrhem textu „Národní doporučení přístupu k některým 
označením potravin zejména ve vztahu k nařízení EP a Rady (ES) č. 1924/2006 ze dne 
20. prosince 2006 o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin.“ 

9-0-0 

51. 2016/464/had/Rad: Studie "On-demand Audiovisual markets" 

-  Rada se seznámila se studií On-demand Audiovisual markets in the EU - 2014-2015 

9-0-0 

52. 2016/455/KOD/Rad: Rada pro rozhlasové a televizní vysílání; Přehled odpovědí 
poskytnutých podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

-  Rada se seznámila s přehledem odpovědí poskytnutých podle zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím. 

9-0-0 

53. 2016/153/had/Rad: Rada pro rozhlasové a televizní vysílání; Návrh zákona o 
odpovědnosti za přestupky a řízení o nich - změny v zákonech č. 231/2001 Sb. a č. 
132/2010 Sb. 

-  Rada se seznámila s návrhem novely zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o 
nich. 

9-0-0 



ověřovatel:  

P. Bartoš 


