
Zápis ze 17. zasedání, konaného dne 16. 9. 2014  

Přítomni: Krejčí, Kalistová, Foltán, Ondrová, Svoboda, Šenkýř, Richterová, Bezouška, 
Jehlička, Matulka, Kasalová, Bouška 
Omluveni: Kostrhun 
Ověřovatel: Bartoš 

 

1. Schválení programu 17. zasedání 

-  Rada schvaluje program ve znění projednaných změn. 

12-0-0 

2. 2014/47/zab: licenční řízení se souborem technických parametrů Děčín město 2 97,1 
/ 100 W - veřejné slyšení ve 13,30 hodin  

-  Rada na veřejném slyšení v licenčním řízení o udělení licence k provozování 
rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů prostřednictvím souboru 
technických parametrů Děčín město 2 97,1 MHz / 100 W projednala se žadatelem 
otázky týkající se programové skladby navrhované účastníkem licenčního řízení 

10-0-0 

3. 2014/657/bar/SAM: SAMSON MEDIA spol. s r. o. / Radio Samson Digital; žádost o 
udělení licence k provozování zemského digitálního vysílání šířeného prostřednictvím 
vysílačů – ústní jednání 16. 9. 2014 ve 13.45 hod. 

-  Rada podle ustanovení § 25 zákona č. 231/2001 Sb. uděluje společnosti SAMSON 
MEDIA spol. s r. o. se sídlem Podbabská 13/1112, 160 00 Praha-Bubeneč, identifikační 
číslo 27629775, licenci k provozování celoplošného digitálního rozhlasového vysílání 
programu Radio Samson Digital šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů na dobu 
8 let 

11-0-0 

4. 2014/46/zab: licenční řízení – rozhlasové vysílání šířené prostřednictvím vysílačů na 
kmitočtu 105,7 MHz o vyzářeném výkonu 100 W z vysílacího stanoviště Velké Meziříčí 
– veřejné slyšení od 14.00 hod. 

-  Rada na veřejném slyšení v licenčním řízení o udělení licence k provozování 
rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů na kmitočtu 105,7 MHz o 
vyzářeném výkonu 100 W z vysílacího stanoviště Velké Meziříčí projednala se 
žadatelem otázky týkající se programové skladby navrhované účastníkem licenčního 
řízení 

11-0-0 

5. 0803(2014): ČESKÁ TELEVIZE; Analýza kontinuálního úseku vysílání programu ČT1 
ze dne 1. srpna 2014 od 10.00 do 22.00 hod. 

-  Rada se seznámila s analýzou kontinuálního úseku vysílání programu ČT1 ze dne 1. 
srpna 2014 od 10.00 do 22.00 hod. 

11-0-0 

6. 0914(2014): HBO Europe s.r.o.; analýza/kontinuální/CINEMAX/český a rumunský 
záznam/12.6.2014 

-  Rada se seznámila s komparativní analýzou záznamu programu CINEMAX, 
poskytnutého provozovatelem vysílání HBO Europe s.r.o. a záznamu programu 
CINEMAX, pořízeného na území Rumunska, ze dne 12. června 2014 v čase 0:00 - 
24:00 hod.  

10-0-0 



-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 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 HBO Europe s.r.o., IČ: 61466786, se sídlem 
Jankovcova 1037/49, 17000 Praha, o podání vysvětlení, z jakého důvodu na výzvu 
Rady k poskytnutí záznamu programu CINEMAX ze dne 12. června 2014, ve všech 
jazykových mutacích, neposkytl záznam, který by obsahoval srbské, slovinské a 
chorvatské titulky.  

11-0-0 

7. 0906(2014): MTV NETWORKS s.r.o.; analýza/kontinuální/VH 1 European (český, 
maďarský, rumunský a slovinský záznam)/13.6.2014 

-  Rada se seznámila s komparativní analýzou záznamu programu VH 1 European, 
poskytnutého provozovatelem vysílání MTV NETWORKS s.r.o. a záznamů programu 
VH 1 European, pořízených na území Rumunska a Maďarska, ze dne 13. června 2014 
v čase 0:00 - 24:00 hod.  

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 MTV NETWORKS s.r.o., IČ: 
28970438, se sídlem Na strži 65/1702, 14062 Praha 4, na porušení povinnosti 
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 podle § 32 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb., 
kterého se dopustil tím, že na písemnou výzvu Rady o zapůjčení záznamů programu 
VH 1 European ze dne 13. června 2014 nezapůjčil tyto záznamy v náležité technické 
kvalitě. Záznamy měly nízké obrazové rozlišení a sníženou kvalitu zvuku. Rada 
stanovuje lhůtu k nápravě 30 dní ode dne doručení tohoto upozornění. 

11-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 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 MTV NETWORKS s.r.o., IČ: 28970438, se sídlem 
Na strži 65/1702, 14062 Praha 4, o podání vysvětlení, z jakého důvodu na výzvu Rady k 
poskytnutí záznamu programu VH 1 European ze dne 13. června 2014 poskytl pouze 
jediný záznam tohoto programu, přestože monitoring Rady odhalil, že na území 
Rumunska byla vysílána odlišná verze programu. A dále o vysvětlení, na území jakých 
států provozovatel vytváří „národní“ verze programu VH 1 European, lišící se zařazenou 
reklamou; a zda se vytvářené „národní“ mutace programu VH 1 European odlišují pouze 
a výhradně v zařazené reklamě, či i v jiných částech vysílání.  

11-0-0 

8. 0900(2014): Petr Uher; Monitoring programu Fenix 18-19. července 2014 

-  Rada se seznámila s monitoringem obsahu vysílání programu Fenix provozovatele 
vysílání Petra Uhra, IČ: 67549799, se sídlem J. Palacha 2522/34, 69002 Břeclav, ve 
dnech 18.–19. července 2014. 

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 vysílání Petra Uhra, IČ: 



67549799, se sídlem J. Palacha 2522/34, 69002 Břeclav, na porušení § 32 odst. 7 
písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., neboť ve dnech 18.–19. července 2014 neposkytoval 
divákům programu Fenix snadný, přímý a trvalý přístup k informaci o identifikačním 
čísle provozovatele televizního vysílání, bylo-li přiděleno. Rada stanovuje lhůtu k 
nápravě 30 dní od 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 Petra Uhra, IČ: 
67549799, se sídlem J. Palacha 2522/34, 69002 Břeclav, o podání vysvětlení, z jakého 
důvodu ve dnech 18.–19. července 2014 vysílal v rámci programového bloku (vysílací 
smyčky) programu Fenix izolované sdělení propagující připojení na internet pod 
značkou Nej.cz a nevysílal součást programového bloku „NejTV: provozní informace 
provozovatele KTV {NejTV) – informace o nových programech, otevírací době 
kanceláře, apod.“, jejíž vysílání předpokládají Další programové podmínky licence 
programu Fenix ve znění uvedené citace, kde se nezmiňuje značka Nej.cz a služby 
připojení na internet, ani to, jestli takové sdělení má či nemá být obchodním sdělením, 
respektive o podání vysvětlení, jestli zmíněné odvysílané sdělení považoval za sdělení 
ve smyslu citované části Dalších programových podmínek licence programu Fenix, a 
dále o podání vysvětlení, v čem spatřuje odlišnost zmíněného odvysílaného sdělení od 
obchodního sdělení nebo skrytého obchodního sdělení. 

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 Petra Uhra, IČ: 
67549799, se sídlem J. Palacha 2522/34, 69002 Břeclav, o podání vysvětlení, z jakého 
důvodu ve dnech 18.–19. července 2014 nevysílal v rámci programového bloku 
(vysílací smyčky) programu Fenix součást „MÚ Břeclav informuje: textové informace 
MÚ Břeclav“, jejíž vysílání předpokládají Další programové podmínky licence programu 
Fenix. 

11-0-0 

9. 0905(2014): CET 21 spol.s r.o.; Fanda/Kriminálka Miami III (8)/1.8.2014/20.20 - 
kontrola DaTel 

-  Rada se seznámila s výsledky rešerše k vysílání kriminálního seriálu Kriminálka 
Miami III (8) dne 1. srpna 2014 od 20:20 hodin na programu fanda.  

11-0-0 

10. 0870(2014): AIDEM a.s.; Systematický monitoring hlasitosti obchodních sdělení na 
programu Brno TV ze dne 23. srpna 2014, 19:00 - 21:00 hodin 

-  Rada se seznámila s výsledky systematického monitoringu hlasitosti obchodních 
sdělení na programu Brno TV ze dne 23. srpna 2014, 19:00 - 21:00 hodin. 

11-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") coby ústřední správní úřad 
v rámci své kompetence 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 (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), upozorňuje provozovatele 
televizního vysílání AIDEM a.s., IČ: 27695964, se sídlem Brno - Židenice, Zengrova 
2693/2, PSČ 615 00, na porušení § 49 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., podle něhož 
hladina hlasitosti vysílání reklamy, teleshoppingu a označení sponzora musí být v 



souladu s technickou specifikací danou vyhláškou č. 122/2013 Sb., podle jejíhož § 2 
odst. 2 písm. a) hladina hlasitosti vysílání reklamy, teleshoppingu a označení sponzora 
musí odpovídat normované úrovni -23,0 LUFS s tolerancí +/- 1,0 LU, neboť 
provozovatel dne 23. srpna 2014 na programu Brno TV v časovém rozmezí 19:00 – 
21:00 hodin odvysílal blok reklamních spotů zařazený do vysílání od 19:38:14 hodin o 
hladině hlasitosti -20,6 LUFS a blok reklamních spotů zařazený do vysílání od 20:32:57 
hodin o hladině hlasitosti -18,3 LUFS – tedy dva bloky obchodních sdělení, jejichž 
hladiny hlasitosti nebyly normovány na hodnotu -23,0 LUFS s tolerancí +/- 1 LU. Rada 
stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení tohoto upozornění.  

11-0-0 

11. 0903(2014): Analýza obchodních sdělení - červenec 2014 

-  Rada se seznámila s výsledky analýzy obchodních sdělení za měsíc červenec 2014. 

11-0-0 

12. 0868(2014): Různí provozovatelé; Souhrn podání OT 17/2014 (24 podnětů) 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s následujícími podáními k 
obsahu televizních programů a audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání 
doručenými od 25. srpna do 8. září 2014: Město Štětí/KTV Štětí – pořad Zprávy KTV 
Štětí, prohlášení starosty, 29. srpna 2014 v rámci smyčky; FTV Prima, spol. s r.o./Prima 
– pořad Očima Josefa Klímy, reportáž o sporu ohledně stavby větrných a solárních 
elektráren; Stanice O, a.s./O („Óčko“) – pořad Party ride top 10, videoklip „Turn down 
for what“, 29. srpna 2014 v 21:51 hod.; CET 21 spol. s r.o./NOVA – pořad Televizní 
noviny, reportáž o konfliktu na Ukrajině, 30. srpna 2014 v 19:34 hod.; ČESKÁ 
TELEVIZE/ČT 24 – Zprávy, zpravodajský příspěvek o konfliktu na Ukrajině, 29. srpna 
2014 v 10:31 hod.; ČESKÁ TELEVIZE/ČT 1 – pořad z Metropole, absence skrytých 
titulků, 30. srpna 2014 v 12:00 hod.; ČESKÁ TELEVIZE/ČT 1 – nevstřícný postoj 
provozovatele vůči křesťanům; Divadlo noc a Gordica Communication – audiopopisy, 
uvedení koproducentů v titulcích; FTV Prima, spol. s r.o./Prima – upoutávka na pořad a 
pořad TGM, 25. srpna 2014 v 8:41 hod. a 31. srpna 2014 v 21:31 hod.; ČESKÁ 
TELEVIZE/ČT 1 – osvětový pořad k výběru internetového obchodu, sponzorský vzkaz 
Alza.cz, 27. srpna 2014 v 18:52 hod.; CET 21 spol. s r.o./NOVA – pořad Střepiny, 
natáčení reportáže o ČAFH; Barrandov Televizní Studio a.s./Televize Barrandov – 
hlasitost reklamních bloků, 28. srpna 2014 v 16:33 a 16:52 hod.; TV CZ s.r.o./ACTIVE 
TV – charakter vysílání a podvodné praktiky; MTV NETWORKS s.r.o./Nickelodeon – 
pořady Sanjay and Craig a Penguins of Madagascar; FTV Prima, spol. s r.o./Prima – 
upoutávka na seriál Vinaři, 30. srpna 2014 v 21:50 hod.; FTV Prima, spol. s r.o./Prima – 
seriál Vinaři, 31. srpna 20:14 hod.; FTV Prima, spol. s r.o./Prima – pořad Prostřeno, 2. 
září 2014 v 18:03 hod.; TELEPACE s.r.o./Tv NOE – účinkování Emila Floriše; ŠLÁGR 
TV, spol. s r.o./ŠLÁGR TV – sdělení Šlágr mobil; Ringier Axel Springer CZ a.s./iSport 
TV – online diskuse při vysílání živých přenosů fotbalových utkání; Simply You 
Pharmaceuticals a.s./Arginmax – reakce stěžovatelky na odpověď BUR/2947/2014; 
CONTINUUM VITAE o.s. – kopie dopisu adresovaného brněnské redakci České 
televize, projekt STOLPERSTEINE 2014 – Holocaust v Tišnově 1941 – 1945 

11-0-0 

-  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 (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v 
platném znění, v souladu s ustanovením § 46 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v 
platném znění, rozhodla zahájit s provozovatelem Město Štětí, IČ 00264466, sídlem 
Mírové náměstí 163/0, Štětí, PSČ 411 08, správní řízení z moci úřední pro možné 
porušení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit tím, že v rámci 
pořadu Zprávy KTV Štětí, odvysílaného premiérově dne 29. srpna 2014 na programu 
KTV Štětí, jako součást smyčky vysílání KTV Štětí 35/2014 (35. týden), zařadil 
prohlášení starosty Štětí, Tomáše Ryšánka, k rozhodnutí Krajského soudu v Ústí nad 



Labem, týkajícího se data konání místního referenda k otázce zákazu provozování 
loterií a sázkových her na území města. Provozovatel zde starostovi poskytl prostor k 
vyjádření stanoviska, jehož součástí byly i výroky směřující proti Straně zelených. 
Strana zelených ani předkladatelé referenda však žádný prostor se k věci vyjádřit, a to 
jak v tomto vydání Zpráv KTV Štětí, tak ani ve zpravodajství následujícím (36/2014), 
neměli. Tento postup provozovatele vedl k tomu, že diváci získali značně asymetrické 
informace, a to nejen ve vztahu k referendu, ale zejména v souvislosti s prezentací 
jednotlivých politických stran v předvolebním období. Provozovatel poskytl vysílací 
prostor k odvysílání starostova prohlášení, jakoby snad program KTV Štětí byl jakýmsi 
servisním médiem radnice. Takovýto postup je principielně v rozporu se zásadami 
objektivního a vyváženého informování. Povinností provozovatele je při informování o 
tématu, které má v daném regionu takto významný společensko-politicky rozměr, 
aplikovat standardní žurnalistické postupy, které budou zárukou, že divák dostane 
komplexní, nestranné, neutrální a věcně správné informace, na jejichž základě si vytvoří 
svůj vlastní názor. V tomto případě se provozovatel o něco takového ani nepokusil. 
Provozovatel v dané věci neuplatnil jakoukoli editoriální politiku, stal se pouhým 
poskytovatelem vysílacího času.  

11-0-0 

13. 2014/472/LOJ/CET: CET 21 spol.s r.o.; Nova/„Peugeot“/3.2.2014/20:24:47 - 
nerozeznatelná reklama 

-  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 s 
provozovatelem CET 21 spol. s r. o. IČ: 458 00 456, se sídlem Kříženeckého nám. 
1078/5, Praha 5, PSČ: 152 00, správní řízení zahájené z moci úřední pro možné 
porušení § 49 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., odvysíláním obchodního sdělení 
„Peugeot“, dne 3. února 2014 v čase 20:24:47 hodin na programu NOVA, neboť se 
porušení zákona neprokázalo, a tím odpadl důvod správního řízení.  

10-1-0 

14. 2014/672/VAL/KAB: KABELOVÁ TELEVIZE CZ s.r.o.; 20. a 21.4.2014/OIK TV/pořad 
Nadvaha.cz/umístění produktu PP - návrh na zastavení - po vyjádření 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad 
na základě ustanovení § 5 písm. a) zákona č. 231/2001Sb., 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.) 
zastavuje s provozovatelem KABELOVÁ TELEVIZE CZ s.r.o., IČ: 48150029, se sídlem 
Ruská 473/8, 110 00 Praha 1, správní řízení vedené pro možné porušení ustanovení § 
53a odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se měl dopustit tím, že dne 20. 
dubna 2014 (od 40. minuty smyčky vysílané od 00:00 do 18:00 hod.) a 21. dubna 2014 
(od 12. minuty smyčky vysílané od 18:00 do 24:00 hod.) odvysílal na programu OIK TV 
pořad Nadvaha.cz, obsahující umístění produktu, jelikož pořad Nadvaha.cz je svým 
charakterem osvětovým cyklem o zdraví a nespadá tak do kategorie pořadů, u nichž 
ustanovení § 53a odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. připouští využití umístění 
produktu, neboť se porušení zákona neprokázalo, a tím odpadl důvod správního řízení. 

11-0-0 

15. 0575(2014): ACTIVE TV/Kvíz/15.5.2014/od 06:45 hodin 

-  Rada se seznámila s vyjádřením Ministerstva financí ČR, odboru Státního dozoru nad 
sázkovými hrami a loteriemi, ve věci možného porušení herního řádu soutěže 
provozované v rámci teleshoppingového bloku s názvem Kvíz, odvysílaného dne 15. 
května 2014 od 06:45 hodin na programu ACTIVE TV.  



11-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své kompetence 
dané § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění 
zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění 
platných předpisů (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“), v souladu s ustanovením § 46 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) rozhodla dne 
16. září 2014 zahájit se šiřitelem reklamy, společností TV CZ s.r.o., IČ: 24267309, se 
sídlem Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1 - Staré Město, správní řízení pro možné 
porušení § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 40/1995 Sb., čehož se mohl dopustit šířením 
teleshoppingového bloku uvozeného znělkou Kvíz, který byl odvysílán na programu 
ACTIVE TV dne 15. května 2014 od 06:45 hodin a který může být nekalou obchodní 
praktikou podle zvláštního předpisu, respektive klamavou obchodní praktikou dle 
ustanovení § 5 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, a to 
tím, že v teleshoppingovém bloku, jehož předmětem byla audiotexová služba, 
prostřednictvím níž měl divák správně odpovědět na soutěžní otázku, byl uveden 
nepravdivý údaj, neboť jako správná odpověď bylo uvedeno a uznáno slovo "papagáj", 
ačkoli v podmínkách soutěže deklarovaných na internetových stránkách 
http://www.calltv.com/kviz/, na které je odkazováno ve vysílání teleshoppingového 
bloku, má být za správnou uznána “pouze ta odpověď, která je v souladu s českým 
jazykem a pravopisem. Ve hrách, kde je správnou odpovědí město, zvíře atd. se uznává 
za správnou odpověď pouze český tvar daného slova.” Slovo papagáj, které bylo ve 
vysílání předmětného teleshoppingového bloku uznáno jako správná odpověď, není 
českým slovem ani slovem podle českého pravopisu. 

11-0-0 

16. 0788(2014): ČESKÁ TELEVIZE; ČT Sport/Touchdown/16.5.2014/13:10/smluvní 
ujednání (ceny v soutěži) - po vysvětlení 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s odepřením podání vysvětlení 
provozovatele vysílání ČESKÁ TELEVIZE, IČ 00027383, sídlem Kavčí hory, Praha 4, 
PSČ 14070, na základě jakých smluvních ujednání byly na programu ČT Sport dne 16. 
května 2014 od 13:10 hodin jako součást pořadu Touchdown, v rámci soutěže (od 23. 
minuty pořadu) prezentovány ceny, jež je možno prostřednictvím soutěže získat, 
konkrétně pak míč značky Wilson a poukaz v hodnotě 10 000 Kč od společnosti Kittfort 
Praha, a zda se v těchto případech jednalo o umístění produktu. 

11-0-0 

-  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 (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v 
platném znění, v souladu s ustanovením § 46 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v 
platném znění, rozhodla zahájit s provozovatelem ČESKÁ TELEVIZE, IČ 27383, sídlem 
Na hřebenech II 1132/4, 147 00 Praha 4, správní řízení z moci úřední pro možné 
porušení ustanovení § 53a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit 
odvysíláním pořadu Touchdown dne 16. května 2014 od 13:10 hodin na programu ČT 
Sport, který byl pořadem obsahujícím umístění produktu - věcné ceny značky Wilson 
(míč) a Kifftort Praha (poukaz na 10 000 Kč), a který nebyl zřetelně označen jako pořad 
obsahující umístěný produkt na začátku, na konci a v případě přerušení reklamou nebo 
teleshoppingovými šoty rovněž po tomto přerušení, aby diváci nemohli být žádným 
způsobem uvedeni v omyl o povaze tohoto pořadu. 

11-0-0 

-  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 (dále jen zákon č. 
231/2001 Sb.), v platném znění, a na základě § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, žádá společnost AMER SPORTS Czech Republic s.r.o. o podání 



vysvětlení, na základě jakých smluvních ujednání byly na programu ČT Sport dne 16. 
května 2014 od 13:10 hodin jako součást pořadu Touchdown, v rámci soutěže (od 23. 
minuty pořadu) prezentovány ceny, jež je možno prostřednictvím soutěže získat, 
konkrétně pak mimo jiné i míč značky Wilson, a zda se v tomto případě jednalo o 
umístění produktu podle zákona č. 231/2001 Sb. Rada stanovuje lhůtu k podání 
vysvětlení 15 dní ode dne doručení této žádosti. 

11-0-0 

-  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 (dále jen zákon č. 
231/2001 Sb.), v platném znění, a na základě § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, žádá společnost Kittfort Praha s.r.o. o podání vysvětlení, na základě jakých 
smluvních ujednání byly na programu ČT Sport dne 16. května 2014 od 13:10 hodin 
jako součást pořadu Touchdown, v rámci soutěže (od 23. minuty pořadu) prezentovány 
ceny, jež je možno prostřednictvím soutěže získat, konkrétně pak mimo jiné i poukaz v 
hodnotě 10 000 Kč od společnosti Kittfort Praha, a zda se v tomto případě jednalo o 
umístění produktu podle zákona č. 231/2001 Sb. Rada stanovuje lhůtu k podání 
vysvětlení 15 dní ode dne doručení této žádosti. 

11-0-0 

17. 0780(2014): ČESKÁ TELEVIZE; ČT1/Reportéři ČT - Solární kauza šéfky 
ERÚ/16.6.2014/od 21:39 hodin - podání vysvětlení 

-  Rada se seznámila s odepřením podání vysvětlení provozovatele Česká televize, IČ 
27383, sídlem Na hřebenech II 1132/4, 147 00 Praha 4, na jakých konkrétních 
vstupních informacích bylo založeno tvrzení reportéra v pořadu Reportéři ČT, který byl 
odvysílán dne 16. června 2014 od 21:39 hod., konkrétně v reportáži s názvem „Solární 
kauza šéfky ERÚ“, že „Alena Vitásková s Michaelou Schneiderovou v podstatě pomohly 
svým známým“ (v čase 21:48:09 hod.) A dále, z jakého důvodu byl ve stejném pořadu, 
resp. reportáži, v čase 21:53:11 hod., údajný klíčový důkaz o nezákonnosti udělení 
licencí Zemkovým elektrárnám ještě před jejich dokončením podložen informacemi 
vycházejícími z anonymního zdroje. 

11-0-0 

-  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 (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v 
platném znění, v souladu s ustanovením § 46 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v 
platném znění, rozhodla zahájit s provozovatelem ČESKÁ TELEVIZE, IČ 27383, sídlem 
Na hřebenech II 1132/4, 147 00 Praha 4, správní řízení z moci úřední pro možné 
porušení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit odvysíláním 
pořadu Reportéři ČT dne 16. června 2014 od 21:39 hodin na programu ČT1, respektive 
reportáže s názvem "Solární kauza šéfky ERÚ", kde byly uvedeny nepodložené 
informace o tom, že "Alena Vitásková s Michaelou Schneiderovou v podstatě pomohly 
svým známým", a dále fakticky nepodložené svědectví o nezákonnosti udělení licencí 
Zemkovým elektrárnám ještě před jejich dokončením, ačkoli o této údajné nezákonnosti 
soud doposud nerozhodl. Jelikož reportáž vycházela z domněnek a spekulací, mohl se 
provozovatel dopustit porušení povinnosti zajistit, aby ve zpravodajských a politicko-
publicistických pořadech bylo dbáno zásad objektivity a vyváženosti. 

10-0-0 

18. 0759(2014): ČESKÁ TELEVIZE; ČT art/Události v kultuře, resp. příspěvek o instalaci 
pomníku/17.6.2014/od 20:00 hodin 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele ČESKÁ TELEVIZE, IČ 
27383, sídlem Na hřebenech II 1132/4, 147 00 Praha 4, z jakého důvodu obsahoval 
pořad Události v kultuře, resp. příspěvek o instalaci pomníku věnovaného letcům RAF 



na Klárově, odvysílaný na programu ČT art dne 17. června 2014 od 20:00 hod., pouze 
názor historičky umění Mileny Bartlové, která vyjádřila svůj negativní postoj k instalaci, a 
nikoli vyjádření zástupců protistrany, jež instalaci odsouhlasila, zejména zastupitelstva 
Prahy 1, a proč nebylo divákům umožněno, aby k dané záležitosti získali ucelenou 
informaci.  

11-0-0 

19. 0753(2014): ČESKÁ TELEVIZE; ČT2/Nedej se plus/8.6.2014/od 11:28 hodin - podání 
vysvětlení 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele Česká televize, IČ 27383, 
sídlem Na hřebenech II 1132/4, 147 00 Praha 4, z jakého důvodu neobsahoval pořad 
Nedej se plus, který byl vysílán na programu ČT 2 dne 8. června 2014 od 11:28 hod., 
vyjádření druhé strany sporu, tedy zástupců firmy František Jampílek ke smlouvě mezi 
městem Vodňany a firmou František Jampílek a dále, z jakého důvodu ten samý pořad 
neobsahoval vyjádření protistrany či faktické ověření údajné hlučnosti pískovny v těsné 
blízkosti obce Čavyně, resp. proč byl v obou zmíněných případech dán prostor k 
vyjádření pouze odpůrcům pískovny, nikoli jejím zastáncům.  

11-0-0 

20. 0792(2014): Barrandov Televizní Studio a.s.; Televize 
Barrandov/"Florian"/25.5.2014/20:10:48 hod 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele Barrandov Televizní Studio 
a.s., o jaké obchodní sdělení se jednalo v případě obchodního sdělení "Florian", 
premiérově odvysílaného dne 25. května 2014 v čase 20:10:48 hodin na programu 
Televize Barrandov. 

11-0-0 

21. 0494(2014): Barrandov Televizní Studio a.s. - podání vysvětlení 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele Barrandov Televizní Studio 
a.s., zda považuje formulace uvedené na webových stránkách v souvislosti se 
základními údaji o provozovateli za dostatečné splnění povinnosti vyplývající z § 32 
odst. 7 písm. a), b), c) zákona č. 231/2001 Sb. 

11-0-0 

22. 0801(2014): Stanice O, a.s.; O ("Óčko")/Malibu Ibiza party/23.5.2014/21:51, 22:54, 
23:52 hodin - podání vysvětlení 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele Stanice O, a. s., IČ 
26509911, sídlem Vrchlického 439/29, Praha 5- Košíře, PSČ 150 00, na základě jakých 
smluvních ujednání je pořádána soutěž „Malibu Ibiza party“, jež byla inzerována na 
programu O (Óčko) dne 23. května 2014 od 21:51 hodin, a dále pak v 22:54 a 23:52 
hodin. A dále, jaké herní podmínky se k této soutěži vztahují.  

11-0-0 

23. 0817(2014): Stanice O, a.s.; O ("Óčko")/obchodní sdělení MALIBU/6.6.2014/10:10:40 
- po vysvětlení 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s podaným vysvětlením 
provozovatele vysílání Stanice O, a. s., IČ 26509911, sídlem Vrchlického 439/29, Praha 
5- Košíře, PSČ 150 00, k obchodnímu sdělení „MALIBU“, odvysílanému dne 6. června 
2014 v čase 10:10:40 hodin na programu O („Óčko“). 

11-0-0 

-  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 (dále jen zákon č. 
231/2001 Sb.), v platném znění, a na základě § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, žádá společnost Jan Becher - Karlovarská Becherovka, a.s., IČ: 49790765, 
se sídlem T.G.Masaryka 282/57, PSČ 360 01 Karlovy Vary, o podání vysvětlení k 



obchodnímu sdělení „MALIBU“, odvysílanému dne 6. června 2014 v čase 10:10:40 
hodin na programu O („Óčko“). Rada žádá o vysvětlení, na základě jakých obchodních 
ujednání bylo dané obchodní sdělení odvysíláno provozovatelem vysílání, společností 
Stanice O, a. s., zejména pak, zda se v případě daného obchodního sdělení jednalo o 
„sponzora pořadu", či o „sponzora programu", jak o nich hovoří zákon č. 231/2001 Sb. 
Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 15 dní ode dne doručení této žádosti. 

11-0-0 

24. 0789(2014): AIDEM a.s.; Brno TV/smluvní ujednání se společnostmi ze 
závěrečných titulků rozličných pořadů/7.5.2014 - po vysvětlení 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s podaným vysvětlením 
provozovatele vysílání AIDEM a.s., IČ: 27695964, se sídlem Zengrova 2693/2, 615 00 
Brno - Židenice, na základě jakých smluvních ujednání spolupracuje se společnostmi 
AŽD Praha s.r.o., Energie – stavební a báňská a.s. a KD systém s.r.o. (Rybářská 
bašta), resp. o jaký druh spolupráce se jedná v případě zmínění těchto společností v 
rámci závěrečných titulků následujících pořadů odvysílaných 7. května 2014 na 
programu Brno TV: AŽD Praha s.r.o. – pořady Dáma z cimbuří (od 11:29 hodin), 
Kavárenský povaleč (od 11:59 hodin), 10 brněnských nej (od 13:03 hodin), Pomocníci v 
domácnosti (od 13:31 hodin), Slavné vily (od 13:40 hodin), Zdraví a štíhlí (od 14:01 
hodin), Brněnské ulice (od 15:06 hodin), In design (od 15:16 hodin), Liga výjimečných 
(od 17:06 hodin), Gurmán (od 17:30 hodin), Jihomoravské železniční tratě a nádraží (od 
18:01 hodin), Poutní místa (od 18:42 hodin), Za pivem (od 19:47 hodin), Taje 
alternativní medicíny (od 21:10 hodin); Energie – stavební a báňská a.s. – pořad 
Wellness světem vládne (od 17:45 hodin); KD systém s.r.o. – pořad Splávek (od 16:51 
hodin). A dále, z jakého důvodu užívá pro označení sponzoringu pořadu Kam za 
kulturou odvysílaného dne 7. května 2014 od 10:44 hodin na programu Brno TV, jež 
sponzoruje společnost AŽD Praha s.r.o., terminologie „sponzor rubriky“, vzhledem k 
tomu, že zákon o vysílání hovoří pouze o kategoriích „sponzor pořadu“ a „sponzor 
programu“. 

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 AIDEM a.s., IČ: 27695964, 
se sídlem Zengrova 2693/2, 615 00 Brno - Židenice, na porušení ustanovení § 53 odst. 
4 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že u následujících pořadů 
odvysílaných 7. května 2014 na programu Brno TV označil sponzory pořadů (uvedené 
společnosti) až v rámci závěrečných titulků a nikoli již na jeho začátku, jak požaduje 
zákon: AŽD Praha s.r.o. – pořady Dáma z cimbuří (od 11:29 hodin), Kavárenský 
povaleč (od 11:59 hodin), 10 brněnských nej (od 13:03 hodin), Pomocníci v domácnosti 
(od 13:31 hodin), Slavné vily (od 13:40 hodin), Zdraví a štíhlí (od 14:01 hodin), 
Brněnské ulice (od 15:06 hodin), In design (od 15:16 hodin), Liga výjimečných (od 17:06 
hodin), Gurmán (od 17:30 hodin), Jihomoravské železniční tratě a nádraží (od 18:01 
hodin), Poutní místa (od 18:42 hodin), Za pivem (od 19:47 hodin), Taje alternativní 
medicíny (od 21:10 hodin); Energie – stavební a báňská a.s. – pořad Wellness světem 
vládne (od 17:45 hodin); KD systém s.r.o. – pořad Splávek (od 16:51 hodin). Tím došlo 
ze strany provozovatele k porušení povinnosti, podle které je provozovatel vysílání 
povinen každý zcela nebo zčásti sponzorovaný pořad vždy na začátku a dále v průběhu 
nebo na konci zřetelně označit jménem nebo názvem, obrazovým symbolem (logem) 
nebo jinou značkou sponzora, kterou se rozumí zejména odkaz na jeho výrobky, služby 
nebo na jejich charakteristický znak. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 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 AIDEM a.s., IČ: 27695964, 
se sídlem Zengrova 2693/2, 615 00 Brno - Židenice, na porušení ustanovení § 53 odst. 
1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že u následujících pořadů 
odvysílaných 7. května 2014 na programu Brno TV ponechal významný vliv na výrobu 
pořadů včetně ovlivnění jejich obsahu (výběr jednotlivých témat pořadů, preprodukční a 
produkční procesy) jednotlivým sponzorům daných pořadů (uvedeným společnostem): 
AŽD Praha s.r.o. – pořady Dáma z cimbuří (od 11:29 hodin), Kavárenský povaleč (od 
11:59 hodin), 10 brněnských nej (od 13:03 hodin), Pomocníci v domácnosti (od 13:31 
hodin), Slavné vily (od 13:40 hodin), Zdraví a štíhlí (od 14:01 hodin), Brněnské ulice (od 
15:06 hodin), In design (od 15:16 hodin), Liga výjimečných (od 17:06 hodin), Gurmán 
(od 17:30 hodin), Jihomoravské železniční tratě a nádraží (od 18:01 hodin), Poutní 
místa (od 18:42 hodin), Za pivem (od 19:47 hodin), Taje alternativní medicíny (od 21:10 
hodin); Energie – stavební a báňská a.s. – pořad Wellness světem vládne (od 17:45 
hodin); KD systém s.r.o. – pořad Splávek (od 16:51 hodin). Tím došlo ze strany 
provozovatele k porušení zákona, který stanoví, že rozhlasové nebo televizní programy 
a pořady, které jsou sponzorovány, musejí splňovat, že jejich obsah a chronologické 
uspořádání pořadů a dalších částí vysílání nesmí být ovlivněny způsobem, kterým by 
mohla být dotčena redakční odpovědnost a nezávislost provozovatele vysílání. Rada 
stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení upozornění. 

11-0-0 

25. 0515(2014): Kabelová televize Kopřivnice, s.r.o. - podání vysvětlení 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele Kabelová televize 
Kopřivnice, s.r.o., IČ 60318988, se sídlem Záhumenní 1152, Kopřivnice, PSČ 742 21, 
jakým způsobem jsou na programu KTK od sebe odlišeny a odděleny komerční 
reklamní spoty, soukromá inzerce a sdělení související s vlastní propagací 
provozovatele. 

10-0-0 

26. 0652(2014): KabelSat s.r.o.; Analýza kontinuálního záznamu programu INFO - 
DAMBOŘICE od 00:00 do 24:00 hodin ze dne 18. a 19. května 2014 - podání vysvětlení 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele KabelSat s.r.o., IČ 
26883104, sídlem Křížanovice 217/0, PSČ 685 01, zda záznam, který provozovatel 
poskytl na žádost Rady č. j. BUR/1818/2014, plně odpovídá obsahem a rozsahem 
(stopáží smyčky) odvysílanému programu v daném časovém období. 

11-0-0 

27. 0785(2014): KabelSat s.r.o. - podání vysvětlení 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele KabelSat s.r.o., IČ 
26883104, sídlem Křížanovice 217/0, PSČ 685 01, jakým způsobem zpřístupňuje 
divákům informaci vyplývající z § 32 odst. 7 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., že 
orgánem dohledu nad provozováním televizního vysílání je Rada. 

11-0-0 

28. 0669(2014): Soukup Karel - podání vysvětlení 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele Karel Soukup, IČ: 
12870188, bytem Na cechu, Mírová 127, 357 35 Chodov, zda byly nabídky naučně – 
relaxačního víkendu v Karlových Varech a Letních astronomických táborů odvysílány 
dne 18. a 19. května 2014 v rámci videotextu na programu Duha za úplatu nebo 
obdobnou protihodnotu. 

11-0-0 

 



29. 0779(2014): Soukup Karel; Duha/neuvedení IC - reakce na upozornění 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s reakcí provozovatele Karla 
Soukupa na upozornění na porušení zákona, respektive ustanovení § 32 odst. 7 písm. 
a) zákona č. 231/2001 Sb., které provozovateli televizního vysílání ukládá povinnost 
umožnit divákům snadný, přímý a trvalý přístup k základním údajům o provozovateli 
televizního vysílání, jimiž jsou název nebo jméno a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, 
adresa sídla v případě právnické osoby nebo bydliště v případě fyzické osoby a u 
zahraniční osoby rovněž adresu podniku nebo organizační složky na území České 
republiky, byly-li zřízeny. 

11-0-0 

30. 0493(2014): HC KABEL, s.r.o.; Infokanál Čejč/16. 17. 3. 2014 - umožnění přístupu k 
povinně zveřejňovaným informacím - reakce na upozornění 

-  Rada se seznámila s reakcí provozovatele HC KABEL, s.r.o., IČ 27677320, sídlem 
Hovorany 45, 69612 Hovorany, na uložené upozornění na porušení ustanovení § 32 
odst. 7 písm. a) a c) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že ve dnech 16. a 
17. března 2014 neumožnil divákům programu Infokanál Čejč snadný, přímý a trvalý 
přístup k základním údajům o provozovateli televizního vysílání, jimiž jsou název nebo 
jméno a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, adresa sídla v případě právnické osoby 
nebo bydliště v případě fyzické osoby a u zahraniční osoby rovněž adresa podniku nebo 
organizační složky na území České republiky, byly-li zřízeny, a dále k informaci o tom, 
že orgánem dohledu nad provozováním televizního vysílání je Rada.  

11-0-0 

31. 0619(2014): Obchodní sdělení NadraIn forte-odborné stanovisko 

-  Rada se seznámila s odborným stanoviskem plastického chirurga ve věci posouzení 
reklamy na produkt NadraIn forte, která byla premiérově odvysílána dne 1. 5. 2014 od 
18:24:38 hodin na programu Televize Barrandov. 

11-0-0 

32. 0594(2014): různí; Kampaň Rady Evropy „Jedno z pěti“ – mediální prevence 
sexuálního zneužívání dětí 

-  Rada se seznámila se shrnutím parlamentních aktivit v ČR s cílem podpořit boj proti 
sexuálnímu násilí na dětech a schvaluje znění zprávy, která bude zaslána Stálé komisi 
Senátu pro sdělovací prostředky. 

11-0-0 

33. 2013/975/zab: licenční řízení se souborem technických parametrů Jablonec nad 
Nisou 92,7 MHz / 100 W - rozhodování o udělení licence 

-  Rada uděluje MEDIA BOHEMIA a.s, podle § 18 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k 
provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem 
technických parametrů Jablonec nad Nisou 92,7 MHz / 100 W souřadnice WGS 84: 15 
09 06 / 50 43 30 pro program Rádio BLANÍK na dobu 8 let, nejdéle však do 10. října 
2025 

11-0-0 

34. 2014/44/zab: Licenční řízení k provozování rozhlasového vysílání na kmitočtu 
Moravské Budějovice 107,9 MHz / 100 W - rozhodnutí 

-  Rada uděluje NONSTOP, s.r.o.podle § 18 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k 
provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem 
technických parametrů Moravské Budějovice 107,9 MHz / 100 W pro program Rádio 
Krokodýl na dobu 8 let, nejdéle však do 10. října 2025. 

11-0-0 

 



35. 2014/232/zab: Licenční řízení k provozování rozhlasového vysílání na kmitočtu 
Brno 100,8 MHz / 100 W - rozhodnutí 

-  Rada uděluje AZ Rádio, s.r.o. podle § 18 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k 
provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem 
technických parametrů Brno - Barvičova 100,8 MHz / 100 W pro program Hitrádio Magic 
Brno na dobu 8 let, nejdéle však do 10. října 2025. 

7-2-2 

36. 2014/616/bar/Fre: Frekvence 1, a. s.; žádost o udělení předchozího souhlasu se 
změnou stanov 

-  Rada podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb. uděluje 
provozovateli Frekvence 1, a. s. se sídlem Wenzigova 4/1872, 120 00 Praha-Nové 
Město, identifikační číslo 49240226, předchozí souhlas se změnou skutečností 
uvedených v žádosti o licenci spočívající ve změně stanov provozovatele podle přílohy, 
která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí 

11-0-0 

37. 2014/727/bar/4S: 4S PRODUCTION, a. s. / Expres radio; žádost o udělení 
předchozího souhlasu se změnou stanov žádost o udělení předchozího souhlasu se 
změnou zakladatelské listiny a změnou označení (názvu) programu na EXPRES FM 

-  Rada podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb. uděluje 
provozovateli 4S PRODUCTION, a. s. se sídlem Karla Engliše 11/519, 150 00 Praha-
Smíchov, identifikační číslo 25113054, předchozí souhlas se změnou skutečností 
uvedených v žádosti o licenci spočívající ve změně stanov provozovatele podle přílohy, 
která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí 

11-0-0 

-  Rada podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. uděluje 
provozovateli 4S PRODUCTION, a. s. se sídlem Karla Engliše 11/519, 150 00 Praha-
Smíchov, identifikační číslo 25113054, předchozí souhlas se změnou skutečností 
uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu Expres 
radio prostřednictvím pozemních vysílačů (licence udělena rozhodnutím Rady čj. 
Ru/137/01 ze dne 12. 6. 2001) spočívající ve změně označení (názvu) programu na 
EXPRES FM 

11-0-0 

38. 2014/782/STR/RKR: RKR s.r.o.; změna licenčních podmínek programu Classic 
Praha (licence Ru/140/01) - rozhodnutí 

-  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 řádu, v 
platném znění (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“), vydala toto rozhodnutí: Rada uděluje 
provozovateli RKR, s.r.o. IČ: 60198184 se sídlem Karla Engliše 519/11, PSČ 150 00 
Praha, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování 
rozhlasového vysílání programu Classic Praha (licence Ru/140/01 ze dne 12. června 
2001) podle § 21 odst. 1, písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně 
programového schématu a četnosti zpravodajských vstupů. 

11-0-0 

39. 2010/1336/zab/BRO: RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o. / Radio Beat - 
rozhlasové vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů - žádost o změnu stanoviště a 
změnu kmitočtu Rokycany 94,4 MHz / 100 W - rozhodování 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „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 Praha, Říčanská 2399/3, PSČ 101 00 o změnu skutečností 
uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím 
vysílačů programu Radio Beat (licence č.j.: Ru/138/01) spočívající ve změně stanoviště 
a změně kmitočtu Rokycany 94,4 MHz / 100 W, souřadnice: 13E3607 / 49N4431 na 
kmitočet Rokycany 107,6 MHz / 100 W, souřadnice: 13E3532 / 49N4514 toto 
rozhodnutí: Rada neuděluje provozovateli RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o. IČ: 
29131901, se sídlem Praha, Říčanská 2399/3, PSČ 101 00 souhlas ke změně 
skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání 
prostřednictvím vysílačů programu Radio Beat (licence č.j.: Ru/138/01) spočívající ve 
změně stanoviště a změně kmitočtu Rokycany 94,4 MHz / 100 W, souřadnice: 13E3607 
/ 49N4431 na kmitočet Rokycany 107,6 MHz / 100 W, souřadnice: 13E3532 / 49N4514 
z důvodu negativního stanoviska Českého telekomunikačního úřadu. 

11-0-0 

40. 2013/389/zab/BRO: RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o. / Radio Beat - 
rozhlasové vysílání prostřednictvím vysílačů - žádost o změnu stanoviště a zvýšení 
výkonu kmitočtu Hradec Králové 94,9 MHz a změnu kmitočtu Rakovník 105,7 MHz - 
rozhodování  

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „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 Praha, Říčanská 2399/3, PSČ 101 00 o změnu skutečností 
uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím 
vysílačů programu Radio Beat (licence č.j.: Ru/138/01) spočívající ve změně stanoviště 
kmitočtu Hradec Králové 94,9 MHz / 100 W, nové souřadnice 50N1253/15E4849, 
výška: 235/50m, a změně kmitočtu Rakovník 105,7 MHz, nově: 105,1 MHz, alternativně 
90,4 MHz toto rozhodnutí: Rada neuděluje provozovateli RADIO UNITED 
BROADCASTING s.r.o. IČ: 29131901, se sídlem Praha, Říčanská 2399/3, PSČ 101 00 
souhlas ke změně skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování 
rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Radio Beat (licence č.j.: 
Ru/138/01) spočívající ve změně stanoviště kmitočtu Hradec Králové 94,9 MHz / 100 W 
a změně kmitočtu Rakovník 105,7 MHz / 100 W z důvodu negativního stanoviska 
Českého telekomunikačního úřadu.  

11-0-0 

41. 2014/663/zab/MED: MEDIA BOHEMIA a. s. / Hitrádio Faktor - rozhlasové vysílání 
prostřednictvím pozemních vysílačů - žádost o změnu stanoviště kmitočtu České 
Budějovice 104,3 MHz / 31,5 kW 

-  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 MEDIA BOHEMIA 
a.s., IČ: 26765586, se sídlem Koperníkova 794/6, 12000 Praha o změnu skutečností 
uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím 
vysílačů programu program Hitrádio Faktor (licence Ru/20/00/1027), spočívající ve 
změně stanoviště kmitočtu České Budějovice 104,3 MHz / 31,5 kW se souřadnicemi 
WGS 84 (LON, LAT) 14E1709, 48N5156 na WGS 84 (LON, LAT) 14E1658, 48N5155, 
toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 26765586, se 
sídlem Koperníkova 794/6, 12000 Praha souhlas ke změně skutečností uvedených v 
žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu 
Hitrádio Faktor (licence Ru/20/00/1027), spočívající ve změně stanoviště kmitočtu 
České Budějovice 104,3 MHz / 31,5 kW na WGS 84 (LON, LAT) 14E1658, 48N5155.  

11-0-0 

 

 



42. 2013/865/zab/MED: MEDIA BOHEMIA a.s. / Hitrádio Dragon - rozhlasové vysílání 
prostřednictvím pozemních vysílačů - žádost o změnu souboru technických parametrů 
spočívající ve zvýšení výkonu kmitočtu Aš 90,0 MHz / 50 W na 100 W - rozhodování 

-  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 MEDIA BOHEMIA 
a.s., IČ: 26765586, se sídlem Koperníkova 794/6, 12000 Praha o změnu skutečností 
uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím 
vysílačů programu Hitrádio Dragon (licence č.j.: Ru/170/99), spočívající ve změně 
výkonu kmitočtu Aš Skřivánčí vrch 90,0 MHz / 50 W na 100 W, toto rozhodnutí: Rada 
uděluje provozovateli MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 26765586, se sídlem Koperníkova 
794/6, 12000 Praha souhlas ke změně skutečností uvedených v žádosti o licenci k 
provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Hitrádio Dragon 
(licence č.j.: Ru/170/99), spočívající ve změně výkonu kmitočtu Aš Skřivánčí vrch 90,0 
MHz na 100 W, souřadnice WGS 84: 12 12 50 / 50 13 14. 

11-0-0 

43. 2014/586/zab: licenční řízení se souborem technických parametrů Svitavy Opatov 
107,8 MHz / 200 W - informace 

-  Rada vyzve žadatele RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o. IČ: 29131901 se 
sídlem Říčanská 2399/3, 10100 Praha, zda souhlasí, aby bylo v licenčním řízení 
pokračováno se změněnými technickými parametry tedy SVITAVY OPATOV 107,9 MHz 
/ 200 W, souřadnice WGS 84: 16 30 45 / 49 49 21. 

11-0-0 

44. 0479(2014): RTV Cheb, k. s._reklama na doplněk stravy Psyllium Dr. Popova, která 
byla odvysílána dne 25. dubna 2014 v 8:51:23hodin a 11:52:36 hodin na programu 
RÁDIO EGRENSIS (88,3 MHz Karlovy Vary)_zpracování reklamy_ZAHÁJENÍ 
SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání v rámci své kompetence dané § 7 odst. 1 
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, v souladu s ustanovením § 46 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, zahajuje 
se zpracovatelem reklamy, společností RTV Cheb, k. s., IČ: 18233651, se sídlem Cheb, 
Dlouhá 42/10, PSČ 350 02, PSČ 10000, správní řízení z moci úřední, neboť 
zpracováním reklamy na doplněk stravy Psyllium Dr. Popova, která byla odvysílána dne 
25. dubna 2014 v časech 8:51:23 hodin a 11:52:36 hodin na programu RÁDIO 
EGRENSIS (88,3 MHz Karlovy Vary), se mohl dopustit porušení § 5d) odst. 3 zákona č. 
40/1995 Sb., o regulaci reklamy, který stanovuje povinnost, aby reklama na doplněk 
stravy obsahovala zřetelný, v případě tištěné reklamy dobře čitelný text "doplněk 
stravy". 

11-0-0 

45. 2013/206/FOL/NAT: NATURVITA,a.s.; doplněk stravy Vitamín D3/26. října 
2012/8:44:03, 9:00:37 a 10:46:41/RADIO ČAS - FM /chybící text "doplněk 
stravy"_zadání reklamy_ROZHODNUTÍ VE VĚCI 

-  Rada v rámci své kompetence dané § 7 odst. 1 písm. a) a v souladu s § 8a odst. 2 
písm. g) a § 8a odst. 6 písm. b), o regulaci reklamy a v souladu s ustanovením § 67 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád uděluje zadavateli reklamy, společnosti 
NATURVITA, a.s., IČ 262 37 024, Veselá 227, 763 15 Slušovice, pokutu ve výši 30 
000,- Kč, neboť zadáním reklamy na doplněk stravy Vitamín D3, která byla odvysílána 
dne 26. října 2012 v 8:44:03 hodin, 9:00:37 hodin a 10:46:41 hodin na programu RADIO 
ČAS - FM (92,8 MHz Ostrava), se dopustil porušení § 5d) odst. 3 zákona č. 40/1995 
Sb., o regulaci reklamy, dle kterého reklama na doplněk stravy musí obsahovat zřetelný, 
v případě tištěné reklamy dobře čitelný, text "doplněk stravy". 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 2013206. 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 
2013206. 

11-0-0 

46. 2014/926/POT/Růz: Různí provozovatelé; souhrn podání 

-  Rada se seznámila s vyjádřením (č.j. 7347/2014) Rady Českého rozhlasu k dopisu, 
který informoval o rozhodnutí Rady vzhledem k posluchačskému podnětu, který se týkal 
uvádění afiliace bývalého poslance Petra Kotta ve vysílání programu ČRo 1 – 
Radiožurnál ze dne 15. května 2014 od 9:30 hod.(1); Rada se seznámila se stížností 
posluchače (č.j. 7445/2014 a 7470/2014) na neobjektivitu reportáže vysílané na stanici 
Český rozhlas 1 – Radiožurnál dne 30. července 2014 od 8:50 hod.(2) 

11-0-0 

-  Rada rozhodla o vypracování analýzy vysílání stanice ČRo 1 – Radiožurnál dne 30. 
července 2014 (2)  

11-0-0 

47. 2014/921/hak/Rou: Route Radio, s.r.o./Rádio Dálnice, 20.8. 2014, 00:00-24:00 
hodin,analýza 

-  Rada se seznámila s analýzou provozovatele Route Radio, s.r.o. programu Rádio 
Dálnice (licence sp. zn. 2008/934/zab a licence 2011/394/CUN ) ze středy 20. 8. 2014 
od 00:00 do 24:00 hodin 

11-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své kompetence 
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 (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) upozorňuje provozovatele Route Radio, s. r.o., 
IČ: 27852474, se sídlem Stavební 992/1, 70800 Ostrava, na porušení licenčních 
podmínek stanovených licencí udělenou rozhodnutím, sp. zn. 2008/934/zab. a 
2011/394/CUN, ve znění pozdějších změn, kterého se dopustil tím, že nedodržel dané 
licenční podmínky, které určují podíl mluveného slova 7% v čase od 06:00 do 18:00 
hodin, neboť v analyzovaném dnu 20.8. 2014 byl podíl mluveného slova necelých 5%. 
Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení upozornění.  

11-0-0 

-  Rada v souladu s § 32 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb., žádá provozovatele 
Route Radio, s.r.o. IČ: 27852474, se sídlem Stavební 992/1, 70800 Ostrava o zapůjčení 
záznamu vysílání programu Rádio Dálnice na souborech technických parametrů Horní 
Heršpice 94,1 MHz/50 W, Troubsko 95,9 MHz/50W a Černice 87,8 MHz/50 W (licence 
2011/394/CUN) ze dne 20. srpna 2014. 

11-0-0 

-  Rada zašle podnět Českému telekomunikačnímu úřadu s dotazem, zda provozovatel 
Route Radio, s.r.o. vysílá na přidělených souborech technických parametrů Horní 
Heršpice 94,1 MHz/50 W, Troubsko 95,9 MHz/50W a Černice 87,8 MHz/50 W, a zda 
případně nedochází k neefektivnímu využívání radiového spektra. 

10-0-0 

48. 0917(2014): Různí provozovatelé; obchodní sdělení 

-  Rada se seznámila s analýzami obchodních sdělení odvysílaných provozovateli 
MEDIA BOHEMIA a.s. (Rádio BLANÍK; 94,5 MHz Ústí nad Labem) dne 1. srpna 2014, 
EVROPA 2, spol. s r.o. (EVROPA 2; 88,2 MHz Praha) dne 1. srpna 2014, RADIO 
UNITED BROADCASTING s.r.o. (program Kiss Proton; 98,2 MHz Plzeň, program 



SIGNÁL RÁDIO PRAHA; 95,7 MHz Praha a program KISS PUBLIKUM; 90,3 MHz Zlín) 
dne 1. srpna 2014, 4S PRODUCTION a.s. (program Expres radio; 90,3 MHz Praha) dne 
1. srpna 2014 a Radio Černá Hora II. s.r.o. (program RADIO ČERNÁ HORA; 96,2 MHz 
Hradec Králové) dne 1. srpna 2014. 

11-0-0 

49. 0930(2014): žádost o poskytnutí informace – odmítnutí žádosti 

-  Rada podle ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. odmítá žádost advokátky 
JUDr. Olgy Erhartové o poskytnutí informace, zda může více provozovatelů vysílání 
provozovat vysílání svých programů pod stejným označením (názvem) programu, neboť 
povinnost poskytovat informace se podle ustanovení § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb. 
netýká dotazů na názory a budoucí rozhodnutí 

10-0-0 

50. 2013/359/zab/Sta: RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o. / Country MORAVA 
SEVER - rozhlasové vysílání prostřednictvím vysílačů - informace o kmitočtu Havířov 
102,7 MHz / 0,04 kW 

-  Rada bere na vědomí, že provozovatel RADIO UNITED BROADCASTING s. r. o., IČ 
29131901, se sídlem Říčanská 3/2399, Praha-Vinohrady, PSČ 10100 nadále využívá 
VKV kmitočet 102,7 MHz na původním stanovišti HAVIROV, souřadnice WGS 84: 18 25 
56 / 49 46 49 s ERPmax 0,04 kW. 

11-0-0 

51. 2013/920/zab/InF: RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o. / Country VÝCHOD - 
rozhlasové vysílání prostřednictvím vysílačů - informace o kmitočtech Čáslav 89,0 
MHz / 1 kW a Chotěboř 103,6 MHz / 1 kW 

-  Rada bere na vědomí, že provozovatel RADIO UNITED BROADCASTING s. r. o., IČ 
29131901, se sídlem Říčanská 3/2399, Praha-Vinohrady, PSČ 10100 nadále využívá 
VKV kmitočet 89,0 MHz na původním stanovišti Čáslav město, souřadnice WGS 84: 15 
22 52 / 49 55 04 s ERPmax 1 kW. 

10-0-0 

-  Rada bere na vědomí, že provozovatel RADIO UNITED BROADCASTING s. r. o., IČ 
29131901, se sídlem Říčanská 3/2399, Praha-Vinohrady, PSČ 10100 nadále využívá 
VKV kmitočet 103,6 MHz na původním stanovišti Chotěboř, souřadnice WGS 84: 15 41 
44 / 49 40 55 s ERPmax 1 kW.  

11-0-0 

52. 2013/921/zab/InF: RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o. / Country SEVER - 
rozhlasové vysílání prostřednictvím vysílačů - informace o kmitočtu Česká Lípa 103,3 
MHz / 200 W 

-  Rada bere na vědomí, že provozovatel RADIO UNITED BROADCASTING s. r. o., IČ 
29131901, se sídlem Říčanská 3/2399, Praha-Vinohrady, PSČ 10100 nadále využívá 
VKV kmitočet 103,3 MHz na původním stanovišti Česká Lípa město, souřadnice WGS 
84: 14 31 30 / 50 41 35 s ERPmax 0,2 kW. 

11-0-0 

53. 2013/922/zab/InF: RADIO UNITED BROADCASTING s. r. o. / Country MORAVA - 
rozhlasové vysílání prostřednictvím vysílačů - informace o kmitočtech Prostějov 88,8 
MHz / 200 W a Vyškov 94,4 MHz / 400 W  

-  Rada bere na vědomí, že provozovatel RADIO UNITED BROADCASTING s. r. o., IČ 
29131901, se sídlem Říčanská 3/2399, Praha-Vinohrady, PSČ 10100 nadále využívá 
VKV kmitočet 94,4 MHz na původním stanovišti Vyškov 4, souřadnice WGS 84: 16 56 
03 / 49 14 04 s ERPmax 0,4 kW. 

11-0-0 



-  Rada bere na vědomí, že provozovatel RADIO UNITED BROADCASTING s. r. o., IČ 
29131901, se sídlem Říčanská 3/2399, Praha-Vinohrady, PSČ 10100 nadále využívá 
VKV kmitočet 88,8 MHz na původním stanovišti Prostějov silo, souřadnice WGS 84: 17 
08 38 / 49 28 21 s ERPmax 0,2 kW.  

10-0-0 

54. 2014/869/FIA/Che: AMC Networks Central Europe s.r.o. (původně Chello Central 
Europe s.r.o.)/ MGM CHANNEL - televizní vysílání prostřednictvím družice – změna 
označení názvu programu; změna licenčních (programových) podmínek - předchozí 
souhlas 

-  Rada uděluje provozovateli, společnosti AMC Networks Central Europe s.r.o. 
(původně Chello Central Europe s.r.o.), IČ 271 12 501, se sídlem Praha 8, Karlín, 
Pobřežní 620/3, PSČ 186 00, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o 
licenci, sp. zn.: 2012/672/FIA/Che, č.j.: FIA/3359/2012 ze dne 18. září 2012, spočívající 
ve změně podle § 21 odst. 1 písm. a), d) zákona č. 231/2001 Sb., s účinností ke dni 5. 
listopadu 2014, a to: a) změně označení názvu programu z MGM CHANNEL na AMC 
CHANNEL; b) změně licenčních (dalších programových) podmínek v rozsahu žádosti ze 
dne 26. srpna 2014, č.j.: 7212 

11-0-0 

55. 2014/867/FIA/Che: AMC Networks Central Europe s.r.o. (původně Chello Central 
Europe s.r.o.)/ MGM CHANNEL BENELUX - televizní vysílání prostřednictvím družice – 
změna označení názvu programu; změna licenčních (programových) podmínek - 
předchozí souhlas 

-  Rada uděluje provozovateli, společnosti AMC Networks Central Europe s.r.o. 
(původně Chello Central Europe s.r.o.), IČ 271 12 501, se sídlem Praha 8, Karlín, 
Pobřežní 620/3, PSČ 186 00, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o 
licenci, sp. zn.: 2013/969/FIA/Che, č.j.: FIA/5197/2013 ze dne 3. prosince 2013, 
spočívající ve změně podle § 21 odst. 1 písm. a), d) zákona č. 231/2001 Sb., s účinností 
ke dni 5. listopadu 2014, a to: a) změně označení názvu programu z MGM CHANNEL 
BENELUX na AMC CHANNEL BENELUX ; b) změně licenčních (dalších programových) 
podmínek v rozsahu žádosti ze dne 26. srpna 2014, č.j.: 7211 

11-0-0 

56. 2014/877/FIA/Che: AMC Networks Central Europe s.r.o. (původně Chello Central 
Europe s.r.o.)/ MGM CHANNEL CENTRAL-EASTERN EUROPE - televizní vysílání 
prostřednictvím družice – změna označení názvu programu, změna výčtu států, změna 
licenčních (programových) podmínek - předchozí souhlas 

-  Rada uděluje provozovateli, společnosti AMC Networks Central Europe s.r.o. 
(původně Chello Central Europe s.r.o.), IČ 271 12 501, se sídlem Praha 8, Karlín, 
Pobřežní 620/3, PSČ 186 00, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o 
licenci, sp. zn.: 2013/91/FIA/Che, č.j.: FIA/621/2013 ze dne 5. února 2013, spočívající 
ve změně podle § 21 odst. 1 písm. a), d) zákona č. 231/2001 Sb., s účinností ke dni 5. 
listopadu 2014, a to: a) změně označení názvu programu z MGM CHANNEL 
CENTRAL-EASTERN EUROPE na AMC CHANNEL CENTRAL AND EASTERN 
EUROPE; b) v zúžení výčtů států, na jejichž území má být vysílání zcela nebo převážně 
směřováno o území Maďarska; c) změně licenčních (dalších programových) podmínek 
v rozsahu žádosti ze dne 27. srpna 2014, č.j.: 7266.  

11-0-0 

57. 2014/913/zem/NOE: NOEL, s.r.o./Infokanály; televizní vysílání šířené 
prostřednictvím kabelových systémů - změna společenské smlouvy 

-  Rada uděluje provozovateli NOEL, s.r.o., IČ 48908991, se sídlem Hodonín, Na 
Pískách 3, PSČ 695 01, souhlas podle § 21 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb., se 
změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci, č.j. Ru/124/02 ze dne 14. května 



2002, a to změnou společenské smlouvy, v rozsahu dle žádosti ze dne 29. srpna 2014, 
doručené dne 2. září 2014, pod č.j. 7447. 

11-0-0 

58. 2014/918/zem/Kab: Kabelová televize Kopřivnice, s.r.o./KTK; televizní vysílání 
šířené prostřednictvím kabelových systémů - změna společenské smlouvy 

-  Rada uděluje provozovateli Kabelová televize Kopřivnice, s.r.o., IČ 60318988, se 
sídlem Kopřivnice, Záhumenní 1152, PSČ 742 21, souhlas podle § 21 odst. 1 písm. e) 
zákona č. 231/2001 Sb., se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci, č.j. 
Ru/258/02/2886 ze dne 22. října 2002, a to změnou společenské smlouvy, v rozsahu 
dle žádosti ze dne 3. září 2014, doručené dne 5. září 2014, č.j. 7585.  

10-0-0 

-  Rada se dle § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., seznámila s oznámením 
provozovatele Kabelová televize Kopřivnice, s.r.o., IČ 60318988, se sídlem Kopřivnice, 
Záhumenní 1152, PSČ 742 21, o změně skutečností uvedených v přihlášce k registraci 
převzatého vysílání prostřednictvím kabelových systémů, čj. Rg/15/96 ze dne 29. 
května 1996, a to změnou společenské smlouvy, v rozsahu dle podání ze dne 3. září 
2014, doručené dne 5. září 2014, č.j. 7585.  

10-0-0 

59. 0882(2014): MTV NETWORKS s.r.o./Viva Polska - zánik platnosti licence - na vlastní 
žádost 

-  Rada bere na vědomí, že provozovateli MTV NETWORKS s.r.o., IČ: 28970438, sídlo: 
Praha 4, Na Strži 65/1702, PSČ 140 62, na základě jeho žádosti, zanikla dne 31. srpna 
2014, dle § 24 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb., licence spis. zn. 2009/943/zem/MTV, 
č.j. zem/6798/2009 ze dne 22. září 2009, k provozování televizního programu Viva 
Polska šířeného prostřednictvím družice; o této skutečnosti vydává Rada osvědčení dle 
§ 154 zákona č. 500/2004 Sb. 

10-0-0 

60. 0883(2014): MTV NETWORKS s.r.o./Comedy Central Polska - zánik platnosti licence 
- na vlastní žádost 

-  Rada bere na vědomí, že provozovateli MTV NETWORKS s.r.o., IČ: 28970438, sídlo: 
Praha 4, Na Strži 65/1702, PSČ 140 62, na základě jeho žádosti, zanikla dne 31. srpna 
2014, dle § 24 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb., licence spis. zn.: 2009/947/sve/MTV, 
č.j. sve/6919/2009 ze dne 22. září 2009, k provozování televizního programu Comedy 
Central Polska šířeného prostřednictvím družice; o této skutečnosti vydává Rada 
osvědčení dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb. 

9-0-0 

61. 0884(2014): MTV NETWORKS s.r.o./MTV Polska - zánik platnosti licence - na vlastní 
žádost 

-  Rada bere na vědomí, že provozovateli MTV NETWORKS s.r.o., IČ: 28970438, sídlo: 
Praha 4, Na Strži 65/1702, PSČ 140 62, na základě jeho žádosti, zanikla dne 31. srpna 
2014, dle § 24 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb., licence spis. zn. 2010/611/sve/MTV č.j. 
sve/2535 /2010 ze dne 3. srpna 2010, k provozování televizního programu MTV Polska 
šířeného prostřednictvím družice; o této skutečnosti vydává Rada osvědčení dle § 154 
zákona č. 500/2004 Sb. 

11-0-0 

62. 0885(2014): MTV NETWORKS s.r.o./Comedy Central Family - zánik platnosti licence 
- na vlastní žádost 

-  Rada bere na vědomí, že provozovateli MTV NETWORKS s.r.o., IČ: 28970438, sídlo: 
Praha 4, Na Strži 65/1702, PSČ 140 62, na základě jeho žádosti, zanikla dne 31. srpna 
2014, dle § 24 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb., licence spis. zn. 2010/601/zem/MTV, 
č.j. zem/2488/2010 ze dne 3. srpna 2010, k provozování televizního programu Comedy 



Central Family šířeného prostřednictvím družice; o této skutečnosti vydává Rada 
osvědčení dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb. 

10-0-0 

63. 0886(2014): MTV NETWORKS s.r.o/VH 1 - zánik platnosti licence - na vlastní žádost 

-  Rada bere na vědomí, že provozovateli MTV NETWORKS s.r.o., IČ: 28970438, sídlo: 
Praha 4, Na Strži 65/1702, PSČ 140 62, na základě jeho žádosti, zanikla dne 31. srpna 
2014, dle § 24 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb., licence spis. zn. 2012/256/zem/MTV, 
č.j. zem/1507/2012 ze dne 17. dubna 2012, k provozování televizního programu VH 1, 
šířeného prostřednictvím družice; o této skutečnosti vydává Rada osvědčení dle § 154 
zákona č. 500/2004 Sb. 

10-0-0 

64. 0919(2014): FixPro; převzaté vysílání šířené prostřednictvím kabelových systémů - 
oznámení změny - informace o novém přístupu ke službě  

-  Rada se seznámila s oznámením provozovatele FixPro, IČ 72549688, se sídlem 
Jezuitská 13/11, Brno-město, 602 00 Brno, podle § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., 
o změně skutečností uvedených v přihlášce k registraci převzatého vysílání 
prostřednictvím kabelových systémů, č.j. sve/500/2012, spis.zn.: 2011/1058/sve/Fix, ze 
dne 31. ledna 2012, a to informací o nové metodě přístupu ke službě, v rozsahu dle 
podání ze dne 8. září 2014, č.j. 7668. 

11-0-0 

65. 0904(2014): změna registrace - rozšíření programové nabídky - oznámení  

-  Rada se dle § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb seznámila s oznámením 
provozovatele České Radiokomunikace a.s., IČ 24738875, se sídlem: Praha 6, 
Skokanská 2117/1, PSČ: 169 00 o změně skutečností uvedených v přihlášce k 
registraci převzatého vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů sp. zn.: 
2013/736/FIA/Čes, č.j. fia/975/2014 ze dne 18. března 2014, spočívající v rozšíření 
programové nabídky v Regionální síti 1D, DAB III. TV pásmo a síti DAB, L-band o české 
rozhlasové programy City 93,7 FM a Rádio BLANÍK v rozsahu dle podání č.j. 7421 
doručeného dne 1. září 2014. 

11-0-0 

66. 0920(2014): Česká asociace elektronických komunikací z. s. - podnět k zahájení 
přezkumu dle § 5 písm. n) zákona č. 231/2001 Sb. ve věci ukládání povinnosti must 
carry  

-  Rada se seznámila s podáním České asociace elektronických komunikací z.s., se 
sídlem v Jámě 699/1, 110 00 Praha 1, IČ: 69058164, doručeným dne 3. září 2014, 
kterým žádá Radu o stanovení programů a služeb přímo související s těmito programy, 
které mají být povinně šířeny ve veřejném zájmu prostřednictvím sítí elektronických 
komunikací pro rozhlasové a televizní vysílání, a žádá Českou asociaci elektronických 
komunikací z.s. o doplnění důvodů podané žádosti 

11-0-0 

67. 0873(2014): Různí provozovatelé; Oznámené změny 

-  Rada se seznámila se 18 oznámeními 

11-0-0 

68. 0924(2014): 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. 

11-0-0 

 

 



69. 0933(2014): Memorandum Arménie  

-  Rada souhlasí s podpisem smlouvy o spolupráci s arménským regulačním orgánem.  

11-0-0 

70. 0935(2014): Strategický rámec rozvoje veřejné správy v České republice pro 
období 2014-2020 - pověření zástupce 

-  Rada se seznámila s materiálem „Strategický rámec rozvoje veřejné správy v České 
republice pro období 2014-2020“, který přijala vláda na svém jednání dne 6. srpna 2014 
a za účelem zastupování Rady v uvedené věci jako svého zástupce pověřuje vedoucího 
Úřadu RRTV 

11-0-0 

 

71. 0387(2014): Seminář Regulace médií v České republice 

-  Rada se seznámila s informací o pořádání konference k Mediální regulaci, která se 
plánuje na 27. (čtvrtek) a 28. (pátek) listopadu. 

11-0-0 

ověřovatel:  

P. Bartoš 


