
Zápis z 8. zasedání, konaného dne 19. 4. 2016  

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

 

1. Schválení programu 8. zasedání 

-  Rada schvaluje program ve znění projednaných změn. 

9-0-0 

2. 2016/137/RUD/TEL: TELEMEDIA INTERACTV Production Home Lt.; KINO 
BARRANDOV/Linka lásky/5.2.2016/od 13:01 hodin - nekalá obchodní praktika - 
DOKAZOVÁNÍ OD 13:30 hodin 

-  Rada v rámci správního řízení sp.zn. 2016/137/RUD/TEL provedla důkaz zhlédnutím 
záznamu teleshoppingového bloku uvozeného znělkou Linka lásky, který byl odvysílán 
dne 5. února 2016 od 13:01 hodin na programu Kino Barrandov.  

9-0-0 

3. 2016/138/RUD/Bar: Barrandov Televizní Studio a.s.; KINO BARRANDOV/Linka 
lásky/5.2.2016/od 13:01 hodin - nekalá obchodní praktika - DOKAZOVÁNÍ OD 13:30 
hodin 

-  Rada v rámci správního řízení sp.zn. 2016/138/RUD/Bar provedla důkaz zhlédnutím 
záznamu teleshoppingového bloku uvozeného znělkou Linka lásky, který byl odvysílán 
dne 5. února 2016 od 13:01 hodin na programu Kino Barrandov.  

9-0-0 

4. 2016/139/RUD/TEL: TELEMEDIA INTERACTV Production Home Lt.; KINO 
BARRANDOV/Linka lásky/18.1.2016/od 13:05 hodin - nekalá obchodní praktika - 
DOKAZOVÁNÍ OD 15:30 hodin 

-  Rada v rámci správního řízení sp.zn. 2016/139/RUD/TEL provedla důkaz zhlédnutím 
záznamu teleshoppingového bloku uvozeného znělkou Linka lásky, který byl odvysílán 
dne 18. ledna 2016 od 13:05 hodin na programu Kino Barrandov, respektive zhlédnutím 
té části teleshoppingového bloku, kdy probíhala soutěž o uhádnutí „auto značky“ Tavria.  

9-0-0 

5. 2016/140/RUD/Bar: Barrandov Televizní Studio a.s.; KINO BARRANDOV/Linka 
lásky/18.1.2016/od 13:05 hodin - nekalá obchodní praktika - DOKAZOVÁNÍ OD 15:30 
hodin 

-  Rada v rámci správního řízení sp.zn. 2016/140/RUD/Bar provedla důkaz zhlédnutím 
záznamu teleshoppingového bloku uvozeného znělkou Linka lásky, který byl odvysílán 
dne 18. ledna 2016 od 13:05 hodin na programu Kino Barrandov, respektive zhlédnutím 
té části teleshoppingového bloku, kdy probíhala soutěž o uhádnutí „auto značky“ Tavria. 

9-0-0 

6. 2015/148/zab: Licenční řízení k provozování rozhlasového vysílání šířeného 
prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Šumperk Kolšov 89,1 
MHz / 500 W - rozhodování 

-  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 souborem technických 



parametrů Šumperk Kolšov 89,1 MHz / 500 W, souřadnice WGS 84: 16 56 30 / 49 53 42 
pro program COUNTRY RADIO na dobu 8 let, nejdéle však do 10. října 2025. 

10-0-0 

7. 2015/598/zab: Licenční řízení k provozování rozhlasového vysílání šířeného 
prostřednictvím vysílačů se soubory technických parametrů Chomutov 97,1 MHz / 100 
W a Teplice 97,4 MHz/ 100 W - rozhodnutí o udělení licence 

-  Rada uděluje společnosti RADIO UNITED BROADCASTING, s.r.o., IČ: 29131901, se 
sídlem Říčanská 2399/3, Vinohrady, 101 00 Praha 10 podle § 18 zákona č. 231/2001 Sb. 
licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů se soubory 
technických parametrů Chomutov město 97,1 MHz / 100 W a Teplice I 97,4 MHz / 100 W 
pro program KISS na dobu 8 let, nejdéle však do 10. října 2025. 

10-0-0 

8. 2016/204/STR/RFE: RFE/RL, Inc., odštěpný závod / Radio Free Europe/Radio Liberty; 
žádost o změnu licenčních podmínek programu Radio Free Europe/Radio Liberty 
(licence č.j. Ru/122/02 ze dne 14.5. 2002) - 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 RFE/RL, Inc., organizační složka, IČ: 613 89 269, se sídlem Praha 10, 
Vinohradská 3333/159a, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k 
provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím družice programu Radio Free Europe 
/ Radio Liberty (licence Ru/122/02 ze dne 14. května 2002) podle § 21 odst. 1, písm. d) 
zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve vypouštění části licenčních podmínek upravujících 
irácké vysílání arabské jazykové mutace programu, neboť tato požadovaná změna 
licenčních podmínek by nevedla k neudělení licence ve veřejném slyšení. Příloha 
obsahující aktuální znění licenčních podmínek tvoří nedílnou součást tohoto rozhodnutí.  

9-0-0 

9. 2016/215/STR/Rad: RadioZET s.r.o. / ZET; žádost o udělení předchozího souhlasu se 
změnou společenské smlouvy - udělení souhlasu 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v souladu s ustanovením § 
5 písm. b) a § 21 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového 
a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 
231/2001 Sb.“), a ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v 
platném znění (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“), vydala toto rozhodnutí: Rada uděluje 
provozovateli RadioZET s.r.o., IČ: 256 16 803, se sídlem Wenzigova 1872/4, PSČ 120 
00 Praha 2, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování 
rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů dle § 21 odst. 1 písm. e) zákona 
č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně společenské smlouvy provozovatele, konkrétně ve 
snížení počtu jednatelů společnosti z dosavadních dvou na jednoho. 

10-0-0 

10. 2016/216/STR/Rad: Radio West Plzeň, s.r.o. / Rádio EVROPA 2 – Západ; žádost o 
udělení předchozího souhlasu se změnou společenské smlouvy - udělení souhlasu 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v souladu s ustanovením § 
5 písm. b) a § 21 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového 
a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 
231/2001 Sb.“), a ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v 
platném znění (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“), vydala toto rozhodnutí: Rada uděluje 
provozovateli Radio West Plzeň, s.r.o., IČ: 252 17 569, se sídlem Wenzigova 4/1872, 
PSČ 120 00 Praha 2, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k 
provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů dle § 21 odst. 1 



písm. e) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně společenské smlouvy 
provozovatele, konkrétně ve snížení počtu jednatelů společnosti z dosavadních dvou na 
jednoho. 

9-0-0 

11. 2016/217/STR/RAD: RADIO BONTON, a.s. / Radio Bonton; žádost o udělení 
předchozího souhlasu se změnou stanov - udělení souhlasu 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v souladu s ustanovením § 
5 písm. b) a § 21 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového 
a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 
231/2001 Sb.“), a ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v 
platném znění (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“), vydala toto rozhodnutí: Rada uděluje 
provozovateli RADIO BONTON, a.s., IČ: 60192682, se sídlem Wenzigova 1872/4, PSČ 
120 00 Praha 2, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k 
provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů dle § 21 odst. 1 
písm. e) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně stanov provozovatele, konkrétně 
ve snížení počtu členů představenstva společnosti z dosavadních tří na jednoho. 

10-0-0 

12. 2016/218/STR/R á: R á d i o D U H A , spol. s r.o. / EVROPA 2 – Východ; žádost o 
udělení předchozího souhlasu se změnou společenské smlouvy - udělení souhlasu 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v souladu s ustanovením § 
5 písm. b) a § 21 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového 
a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 
231/2001 Sb.“), a ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v 
platném znění (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“), vydala toto rozhodnutí: Rada uděluje 
provozovateli R á d i o D u h a, spol. s.r.o., IČ: 252 55 924, se sídlem Wenzigova 1872/4, 
PSČ 120 00 Praha 2, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k 
provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů dle § 21 odst. 1 
písm. e) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně společenské smlouvy 
provozovatele, konkrétně ve snížení počtu jednatelů společnosti z dosavadních dvou na 
jednoho. 

10-0-0 

13. 2016/219/STR/Fre: Frekvence 1, a.s. / FREKVENCE 1; žádost o udělení předchozího 
souhlasu se změnou stanov - udělení souhlasu 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v souladu s ustanovením § 
5 písm. b) a § 21 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového 
a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 
231/2001 Sb.“), a ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v 
platném znění (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“), vydala toto rozhodnutí: Rada uděluje 
provozovateli Frekvence 1, a.s., IČ: 49240226, se sídlem Wenzigova 1872/4, PSČ 120 
00 Praha 2, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování 
rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů dle § 21 odst. 1 písm. e) zákona 
č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně stanov provozovatele, konkrétně ve snížení počtu 
členů představenstva společnosti z dosavadních tří na jednoho. 

10-0-0 

14. 2016/220/STR/Lag: Lagardere Active ČR, a.s. / PIGY RÁDIO; žádost o udělení 
předchozího souhlasu se změnou stanov - udělení souhlasu 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v souladu s ustanovením § 
5 písm. b) a § 21 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového 
a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 
231/2001 Sb.“), a ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v 
platném znění (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“), vydala toto rozhodnutí: Rada uděluje 
provozovateli Lagardere Active ČR, a. s., IČ: 61058297, se sídlem Wenzigova 1872/4, 



PSČ 120 00 Praha 2, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k 
provozování celoplošného digitálního rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů dle 
§ 21 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně stanov provozovatele, 
konkrétně ve snížení počtu členů představenstva společnosti z dosavadních dvou na 
jednoho. 

10-0-0 

15. 2016/221/STR/EVR: EVROPA 2, spol. s r.o. / EVROPA 2, Rádio Evropa 2 – Morava, 
Rádio Evropa 2 – Východní Čechy, EVROPA 2 – Morava; žádost o udělení předchozího 
souhlasu se změnou společenské smlouvy - udělení souhlasu 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v souladu s ustanovením § 
5 písm. b) a § 21 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového 
a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 
231/2001 Sb.“), a ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v 
platném znění (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“), vydala toto rozhodnutí: Rada uděluje 
provozovateli EVROPA 2, s.r.o., IČ: 158 91 283, se sídlem Wenzigova 1872/4, PSČ 120 
00 Praha 2, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování 
rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů dle § 21 odst. 1 písm. e) zákona 
č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně společenské smlouvy provozovatele, konkrétně ve 
snížení počtu jednatelů společnosti z dosavadních dvou na jednoho. 

10-0-0 

16. 2016/223/bar/Rad: RadioZET s. r. o. / ZET; žádost o udělení předchozího souhlasu s 
převodem části obchodního podílu – rozhodnutí 

-  Rada podle ustanovení § 21 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb. uděluje společnosti 
Lagardere Active ČR, a. s. se sídlem Wenzigova 4/1872, 120 00 Praha-Nové Město, 
identifikační číslo 25616803, předchozí souhlas s převodem části jejího obchodního 
podílu ve společnosti provozovatele RadioZET s. r. o. ve výši 50 % na společnost MEDIA 
BOHEMIA a. s. 

10-0-0 

17. 2016/275/JUM/Růz: Různí provozovatelé; Souhrn podání 8/2016 

-  Rada se seznámila se stížností na rozhlasový dokument odvysílaný na programu Český 
rozhlas Dvojka 3. 4. 2016 od 22:00 hod. (1) a se stížností na ranní vysílání programu 
Rock Radio ze dne 1. 4. 2016 (2).  

10-0-0 

-  Rada se seznámila s analýzou rozhlasového dokumentu Apoleny Rychlíkové Operace 
Klinika odvysílaného na programu Český rozhlas Dvojka dne 3. 4. 2016 od 22:00 hod. (1) 

10-0-0 

18. 2016/302/hak/JS : JS mediální služby s.r.o. / TiP Rádio, 29.3. 2016, 00:00 - 24:00 
hodin, analýza 

-  Rada se seznámila s analýzou programu TiP Rádio, provozovatele JS mediální služby 
s.r.o. ze dne 29. 3. 2016 od 00:00 do 24:00 hodin a shledala, že vysílání bylo v souladu 
se zákonem o rozhlasovém a televizním vysílání a v souladu s platnými licenčními 
podmínkami 

9-0-0 

19. 2016/299/POT/RAD: RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o. / Radio Spin; Analýza 
pořadu „Ranní Jump“ vysílaného v období od 29. března do 4. dubna 2016 

-  Rada se seznámila s analýzou pořadu „Ranní Jump“, který byl vysílán na programu 
Radio Spin provozovatele RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o. ve dnech 29., 30. a 
31. března a 1. a 4. dubna 2016 a shledala, že nedošlo k porušení zákona č. 231/2001 
Sb. o provozování rozhlasového a televizního vysílání. 

10-0-0 



20. 2016/277/SPM/Růz: Různí provozovatelé /rozhlasové vysílání; analýza obchodních 
sdělení na potraviny, doplňky stravy, léky a na loterie a jiné podobné hry/8. zasedání 

-  Rada se seznámila s analýzami obchodních sdělení na doplňky stravy odvysílaných 
provozovatelem RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o. (program KISS HÁDY; 107,7 
MHz Jihlava-Holý vrch) dne 8. dubna 2016, provozovatelem PS KŘÍDLA, s.r.o. (program 
Rádio PETROV; 98,0 MHz Jihlava-Bedřichov) dne 3. dubna 2016, provozovatelem 
RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o. (program Radio Beat; 91,0 MHz Brno-
Kohoutovice) dne 8. března 2016 a provozovatelem RADIO UNITED BROADCASTING 
s.r.o. (program Kiss; 98,1 MHz Praha) dne 8. dubna 2016. 

10-0-0 

21. 2016/317/JUM/Růz: Český rozhlas; Migrační krize ve vysílání Českého rozhlasu dle 
analýzy vypracované pro Radu Českého rozhlasu 

-  Rada se seznámila se shrnutím analýzy, která se zaměřila na pojetí migrační tematiky 
na programech Český rozhlas Radiožurnál a Český rozhlas Plus a kterou zadala, a její 
výslednou podobu na svých webových stránkách zveřejnila, Rada Českého rozhlasu. 

10-0-0 

22. 2013/831/zab: Route Radio s. r. o.; licenční řízení se soubory technických parametrů: 
Jiřice 91,7 MHz / 50 W, Kařez silo 97,1 MHz / 50 W, Králův Dvůr 99,6 MHz / 50 W, Nový 
Jičín 92,0 MHz / 25 W, Strakonice 87,6 MHz / 50 W, Devět Křížů 94,2 MHz / 50 W, Divišov 
96,4 MHz / 50 W, Drysice 88,6 MHz / 50 W, Hvězdonice 107,8 MHz / 50 W, Humpolec 95,8 
MHz / 50 W, Jáchymov na Moravě 104,1 MHz / 50 W, Ostrovačice 94,2 MHz / 50 W, 
Ostředek 88,6 MHz / 50 W, Speřice 98,6 MHz / 50 W, Velké Meziříčí 4 105,0 MHz / 100 W, 
Herálec 91,7 MHz / 50 W, Mirošovice 98,3 MHz / 50 W, Vyškov 91,9 MHz / 50 W, Žebrák 
98,5 MHz / 50 W, Lhotka 97,1 MHz / 50 W, Rousínov 91,6 MHz / 50 W, Velká Bíteš město 
101,0 MHz, Humpolec východ 91,7 MHz / 50 W, Přimda 91,9 MHz / 100 W, Psáře exit 92,3 
MHz / 50 W, Rokycany 105,1 MHz / 50 W, Blučina 94,2 MHz / 50 W, Dolní Královice 96,4 
MHz / 50 W, Holubice 96,1 MHz / 50 W, Hulice 91,7 MHz / 50 W, Jesenice EXIT 107,2 MHz 
/ 25 W, Průhonice 104,2 MHz / 25 W, Křepice 94,2 MHz / 50 W, Měřín 94,7 MHz / 50 W, 
Mýto 92,0 MHz / 50 W, Nýřany 100,5 MHz / 50 W - seznámení s rozsudkem NSS 

-  Rada se seznámila s rozsudkem Nejvyššího správního soudu ČR ze dne 23. března 
2016, sp. zn. 2 As 213/2015, kterým byl zrušen rozsudek Městského soudu v Praze ze 
dne 9. června 2015 sp. zn. 8 A 47/2015, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady o udělení 
licence k provozování rozhlasového vysílání programu Rádio Dálnice na síti 36 souborů 
technických parametrů. 

10-0-0 

23. 2016/267/FIA/Čes: České Radiokomunikace a.s. - převzaté rozhlasové a televizní 
vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů v systému DVB–T, DVB–T2, DAB – převod 
akcií, změna seznamu akcionářů – předchozí souhlas  

-  Rada registruje společnosti České Radiokomunikace a.s., IČ.: 247 38 875, se sídlem 
Skokanská 2117/1, Břevnov, 169 00 Praha 6, provozovateli převzatého rozhlasového a 
televizního vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů v systému DVB–T, DVB–T2, 
DAB, dle § 29 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., změnu skutečností uváděných v 
přihlášce k registraci, sp. zn.: 2013/736/FIA/Čes, č.j.: FIA/975/2014, ze dne 18. března 
2014, ve znění pozdějších změn, spočívající ve změně seznamu akcionářů, převodem 
všech akcií společnosti České Radiokomunikace a.s., ze stávajícího jediného akcionáře 
– společnosti Communications Investments Europe S.a r.l., se sídlem Luxembourg, Place 
Guillaume II 46, L-1648, Lucemburské velkovévodství, Registrační číslo: B 153536, na 
nového jediného akcionáře – společnost Communications Investments Holdings s.r.o., se 
sídlem Skokanská 2117/1, Břevnov, 169 00 Praha 6, IČO: 046 07 422, dle oznámení ze 
dne 24. března 2016, č.j.: RRTV/2446/2016-P. 

10-0-0 



24. 2016/269/zem/Růz: Různí provozovatelé; převzaté rozhlasové a televizní vysílání 
šířené prostřednictvím kabelových systémů - změna programové nabídky - oznámení 

-  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, spočívající ve 
změně programové nabídky, a to v jejím rozšíření o převzaté programy: televizní české 
MŇAM TV a RTM Plus; rozhlasové české ČRo Retro, Český Impuls a Rádio Čas Rock; 
televizní zahraniční FilmboxArtHouse, FastnandFun, Docubox HD, Fightbox HD, 
Fashionbox HD, Tunebox HD (360 Tunebox HD), Crime & Investigatin, Erox HD, Eroxxx 
HD, v rozsahu dle podání doručeného dne 29. března 2016, č.j.: RRTV/2474/2016-P  

10-0-0 

-  Rada se seznámila s oznámením provozovatele KABEL OSTROV, s.r.o., IČ 63508834, 
se sídlem Ostrov, Mírové náměstí 733, PSČ 363 01, dle § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 
Sb., o změně ostatních skutečností uvedených v přihlášce k registraci převzatého 
rozhlasového a televizního vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů č.j. 
Rg/4/97 ze dne 19. srpna 1996, spočívající ve změně programové nabídky, a to v jejím 
rozšíření o zahraniční televizní program Auto Motor Sport, v rozsahu dle podání 
doručeného dne 31. března 2016, č.j.: RRTV/2545/2016-P.  

10-0-0 

25. 2016/265/SMP/Růz: Různí provozovatelé; Přehled doručených oznámení 

-  Rada se seznámila s 11 oznámeními 

10-0-0 

26. 2016/279/NEJ/CET: CET 21 spol.s r.o.; Analýza kontinuálního úseku vysílání 
programu Telka z období 28. března 2016 16:00 hodin – 29.března 2016 4:00 hodin  

-  Rada se seznámila s analýzou kontinuálního úseku vysílání programu Telka z období 
28. března 2016 16:00 hodin - 29. března 2016 04:00 hodin. 

10-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své kompetence dané 
§ 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního 
vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a 
v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen 
„zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele CET 21 spol. s r. o., IČ: 45800456, sídlem 
Kříženeckého náměstí 1078/5, 15200 Praha, o podání vysvětlení, jakým způsobem 
naplňuje ve vysílání programu Telka podmínky licence, resp. základní programovou 
specifikaci, dle níž má být na tomto programu vysíláno rovněž zpravodajství. Rada 
stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 20 dní ode dne doručení této výzvy. 

9-0-0 

27. 2016/281/BUR/MTV: MTV NETWORKS s.r.o.; kontinuální analýza/Prima Comedy 
Central/28.2.2016/10:00–22:00 

-  Rada se seznámila s analýzou kontinuálního záznamu vysílání programu Prima 
Comedy Central provozovatele MTV NETWORKS s.r.o., IČ 289 70 438, se sídlem Praha 
4, Na strži 1702/65, PSČ 140 00, ze dne 28. února 2016 v čase od 10:00 do 22:00 hodin. 

10-0-0 

28. 2016/285/BUR/Faj: Fajn Rock Media, s.r.o.; kontinuální analýza/Slušnej 
kanál/2.3.2016/10:00–22:00 

-  Rada se seznámila s analýzou kontinuálního záznamu vysílání programu SLUŠNEJ 
KANÁL provozovatele Fajn Rock Media, s.r.o., IČ 241 76 214, se sídlem Praha 10, 
Hradešínská 1825/36, PSČ 101 00, ze dne 2. března 2016 v čase od 10:00 do 22:00 
hodin. 



10-0-0 

29. 2016/238/vis/Med: Mediapoint Consulting s. r. o.; TV Plzeňská 1 ve dnech 21.-22. 
února 2016 

-  Rada se seznámila s monitoringem vysílání programu TV Plzeňská 1 provozovatele 
Mediapoint Consulting s. r. o. ze dnů 21.–22. února 2016. 

10-0-0 

-  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 Mediapoint Consulting s. r. o., IČ: 
27970043, se sídlem Zahradní 173/2, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň, o podání 
vysvětlení, z jakého důvodu vysílal ve dnech 21.–22. února 2016 program TV Plzeňská 
1 bez infografiky s aktuálními informacemi z plzeňského regionu, jejíž vysílání 
předpokládají programové podmínky licence sp. zn. 2012/879/zem/Sty. Rada stanovuje 
lhůtu k podání vysvětlení 14 dní ode dne doručení této výzvy. 

10-0-0 

-  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 Mediapoint Consulting s. r. o., IČ: 
27970043, se sídlem Zahradní 173/2, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň, o podání 
vysvětlení, jestli v neděli 21. února 2016 vysílal na programu TV Plzeňská 1 jen 
60minutovou programovou smyčku aktualizovanou v 17:00 hodin, nebo dvouhodinovou 
smyčku, kterou podle informací pro diváky programu na internetové adrese 
http://www.plzenska1.cz/cz/textpages/read/71/Plzenska_1_Schema vysílá o víkendu. 
Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 14 dní ode dne doručení této výzvy. 

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 Mediapoint Consulting s. r. o., IČ: 
27970043, se sídlem Zahradní 173/2, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň, o podání 
vysvětlení k obsahu označení sponzora programu „Pension Tyrol a Pension Gemshorn“ 
ve sponzorském spotu vysílaném v rámci programové smyčky programu TV Plzeňská 1 
ve dnech 21. a 22. února 2016, a to o vysvětlení, která část sdělení v tomto spotu 
sponzora programu označuje jméno nebo název sponzora a která část sdělení uvádí 
hlavní předmět jeho činnosti. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 14 dní ode dne 
doručení této výzvy. 

10-0-0 

-  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 Mediapoint Consulting s. r. o., IČ: 
27970043, se sídlem Zahradní 173/2, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň, o podání 
vysvětlení, na základě jakého smluvního ujednání nebo neformální dohody vysílal v rámci 
programové smyčky programu TV Plzeňská 1 dne 21. února 2016 v průběhu celého dne 
a 22. února 2016 v úseku 00:00-17:00 hodin pořad Stopy slavných s prezentací 
propagačního sdělení ve prospěch hotelu Continental včetně prezentace pochvaly 



obsluhy a naservírovaného dezertu a pasáže v závěru pořadu, během které účinkující 
opustili téma pořadu a věnovali se jen naservírovanému dezertu. Rada stanovuje lhůtu k 
podání vysvětlení 14 dní ode dne doručení této výzvy. 

10-0-0 

30. 2016/280/BUR/MTV: MTV NETWORKS s.r.o.; Nickelodeon HD + Nickelodeon (do 17. 
11. 2015 Nickelodeon European)/komparace  

-  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 MTV NETWORKS s.r.o., IČ: 28970438, se 
sídlem Na Strži 65/1702, PSČ 140 62 Praha 4, o podání vysvětlení, zda je programová 
nabídka programu Nickelodeon (dříve Nickelodeon European) a Nickelodeon HD trvale 
totožná, a pokud ano, jak se tato skutečnost slučuje s udělenými licencemi, opravňujícími 
k vysílání dvou různých programů. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode 
dne doručení této výzvy.  

10-0-0 

31. 2016/241/HLI/Růz: Různí provozovatelé; Analýza obchodních sdělení - leden 2016 + 
screening leden 2016 

-  Rada se seznámila s výsledky analýzy obchodních sdělení a screeningu za měsíc leden 
2016. 

10-0-0 

-  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, zda reklamní spot 
„Dr.Max lékárna“ odvysílaný dne 11. ledna 2016 v čase 12:57:01 hodin na programu 
ŠLÁGR TV obsahoval doprovodný text v dolní části obrazovky, a pokud ano, z jakého 
důvodu byl tento text překryt redakčním rozhodnutím provozovatele, konkrétně 
prostřednictvím informační lišty/propagace prodeje DVD nosičů. Rada stanovuje lhůtu k 
podání vysvětlení 20 dní ode dne doručení této výzvy. 

10-0-0 

-  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 CET 21 spol. s r.o., IČ 45800456, 
se sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 1078/5, PSČ 15200, o podání vysvětlení, z jakého 
důvodu nebyly v rámci obchodního sdělení s motivem „Psí sádlo“, které bylo premiérově 
odvysíláno dne 22. ledna 2016 v čase 19:29:06 hodin na programu NOVA, obsaženy 
povinné informace stanovené § 53 odst. 5 zákona č. 231/2001 Sb., respektive jaký je 
název/jméno sponzora a hlavní předmět jeho činnosti. Rada stanovuje pro podání 
vysvětlení lhůtu 15 dní ode dne doručení této žádosti.  

10-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) jako orgán dozoru pro oblast 
regulace reklamy dle § 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 pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 40/1995 Sb.), vyzývá dle § 7a odst. 4 
zákona č. 40/1995 Sb., ve spojení s § 1 odst. 10 téhož zákona, provozovatele vysílání 
CET 21 spol. s r.o., IČ 45800456, se sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 1078/5, PSČ 



15200, který byl ve smyslu ustanovení § 1 odst. 7 zákona č. 40/1995 Sb. šiřitelem 
označení sponzora s motivem „Psí sádlo“, premiérově odvysílaného dne 22. ledna 2016 
v čase 19:29:06 hodin na programu NOVA, ke sdělení osoby, která si u něj šíření 
předmětného obchodního sdělení objednala, a ke sdělení zadavatele a zpracovatele 
předmětného obchodního sdělení. Rada stanovuje lhůtu 15 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) 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 Stanice O, a.s., IČ: 26509911, se sídlem Karla Engliše 519/11, Smíchov, 
150 00 Praha 5, o podání vysvětlení, o jaký druh obchodního sdělení se jedná v případě 
obchodního sdělení s motivem „Studentské konto G2 od Komerční banky“, odvysílaného 
dne 1. prosince 2015 v čase 6:15:42 hodin na programu O („Óčko“). Rada stanovuje lhůtu 
k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy. 

10-0-0 

-  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 
provozovatele Stanice O, a.s., IČ: 26509911, se sídlem Karla Engliše 519/11, Smíchov, 
150 00 Praha 5, o podání vysvětlení, k jakému pořadu konkrétně se vztahují označení 
sponzora pořadu s motivy „YOLI“ a „HP“, která byla odvysílána dne 1. prosince 2015 v 
časech 13:18:58 hodin a 13:19:28 hodin na programu O („Óčko“), a dále, za jakou část 
vysílání považuje prvek/vstup pod označením „Óčko soutěž“ odvysílaný mezi dvěma 
předmětnými sponzoringy, kdy moderátor představuje tiskárnu značky Hewlett-Packard, 
prostřednictvím které je dle sdělení možné vyrobit potisk na tričko. Rada stanovuje lhůtu 
k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy. 

10-0-0 

32. 2016/271/VEZ/Růz: Různí provozovatelé; Souhrn podání (38 podání) 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s následujícími podáními k 
obsahu televizních programů doručenými v období od 29. března 2016 do 12. dubna 
2016: ČESKÁ TELEVIZE/ČT1 - pořad Reportéři ČT, reportáž Rozvod rozvědčíka, 8. 2. 
2016 od 21:35 hod.; ČESKÁ TELEVIZE/ČT24 - pořad Studio ČT24 - informování o 
návštěvě čínského prezidenta (9 podání); CET 21 spol. s r.o./NOVA - pořad Co na to 
Češi, 24. 3. 2016 od 17:35 hod.; AMC Networks Central Europe s.r.o./Minimax - obchodní 
sdělení Zaplo.cz; FTV Prima, spol. s r.o. /Prima - upoutávka na pořad V.I.P. vraždy; 
Vyškovská TV, s.r.o./ Vyškovský městský informační program - neobjektivita, 
nevyváženost, nedodržování licenčních podmínek; FTV Prima, spol. s r.o. /Prima - 
nevhodné upoutávky pro dětského diváka, nevhodné obchodní sdělení Hornbach; 
ČESKÁ TELEVIZE/ČT1 - pořad Události, reportáž Den kratší o hodinu, 26. 3. 2016 od 
19:00 hod.; ČESKÁ TELEVIZE/ČT24 - oslovení politiků; nespecifikovaný 
provozovatel/nespecifikovaný program - obchodní sdělení na přípravek Clavin - 
stereotypní zobrazování žen; ČESKÁ TELEVIZE/ČT1 - pořad Díra u Hanušovic, 3. 4. 
2016 od 20:05 hod.; Barrandov Televizní Studio a.s./Barrandov PLUS - Rychlá hra, 2. 1. 
2016 od 23:42 hod.; ČESKÁ TELEVIZE/ČT1 - pořad Studio 6, vystoupení ministra vnitra, 
7. 4. 2016 od 5:59 hod.; ČESKÁ TELEVIZE/nespecifikovaný program - nezveřejňování 
informací o tzv. Pankrácké výzvě; ČESKÁ TELEVIZE/nespecifikovaný program - zákaz 
vstupu do vysílání ČT; Barrandov Televizní Studio a.s./Kino Barrandov - Rychlá hra, 27. 
3. 2016; FTV Prima, spol. s.r.o. /Prima - pořad Zprávy FTV Prima, reportáž o irácké 
rodině; CE Media s.r.o./Mňam TV - pořad Hostiny génia Hestona, 7. 4. 2016 od 16:56 
hod.; Česká televize/ČT:D - pořad Kouzelná školka, 4. 4. 2016 od 17:00 hod.; Česká 



televize/ČT1 - pořad Ceny Anděl 2015, 9. 4. 2016 od 20:00 hod. (5 podání); Česká 
televize/ČT2 - pořad Nedej se plus, reportáž Megapodvod s vodou?; ČESKÁ 
TELEVIZE/nespecifikovaný program - neobjektivita a nevyváženost vysílání; ČESKÁ 
TELEVIZE/ČT2 - popis pořadu Intolerance, 7. 4. 2016 od 22:00 hod.; FTV Prima, spol. s 
r.o./Prima - teleshopping Vychytávky Extra, 6. 3. 2016; CET 21 spol. s r.o./Fanda/Nova 
Cinema - upozorňování na konec vysílání v SD režimu; MTV NETWORKS s.r.o./Comedy 
Central Extra – pořad Tosh O, 9. 2. 2016 od 14:15 hod. a 22. 2. 2016 od 19:15 hod. 
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-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané 
ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 
231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele ČESKÁ TELEVIZE, IČ: 
00027383, sídlem Kavčí hory, Praha 4, PSČ 14070, na porušení ustanovení § 32 odst. 1 
písm. j) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 3. dubna 2016 odvysílal 
od 20:05 hodin na programu ČT1 pořad Díra u Hanušovic, který obsahoval vulgarismy 
„svině“ (0:03:37 – od začátku pořadu), „sviňa“ (0:22:47, 0:23:09), „kurva“ (0:05:27, 
0:10:02, 0:10:16, 0:11:56, 0:23:18, 0:27:42, 0:28:54, 0:43:52, 0:54:41, 1:03:24, 1:08:38, 
1:19:36, 1:19:41, 1:19:58, 1:34:07), „kurvo“ (1:05:46, 1:05:49, 1:20:24), „chčije“ (0:10:23), 
„na piču“ (0:11:05), „čurák“ (0:12:31), „ser“ (0:15:53), „sere“ (0:16:37), „srát“ (1:20:17), 
„zasraná“ (0:22:48), „neposrali“ (0:31:47, 0:53:39), „poseru“ (0:39:55), „vysral“ (0:41:36), 
„serete“ (0:57:25), „neser mě“ (1:15:09), „chcát“ (0:24:11), „pičo“ (0:17:11), „pičus“ 
(0:31:58, 0:54:35), „prdel“ (0:41:13), „nachcalo“ (0:43:37), „šuline“ (0:44:24), „hovado“ 
(0:54:51), „pícháte“ (0:57:36), „drž tlamu“ (0:57:38, 1:05:44, 1:20:09), „šulini“ (0:57:47), 
„čuráci“ (0:58:06, 1:04:58), „hovno“ (1:01:55), „hajzli“ (1:05:23, 1:06:08), „zmrdi“ (1:05:44), 
„buzerante“ (1:05:48), „šukali“ (1:15:19). Porušil tak povinnost nezařazovat do programů 
pořady a reklamy, které obsahují vulgarismy a nadávky, kromě uměleckých děl, v nichž 
je to z hlediska líčeného kontextu nutné; taková díla je však možné vysílat pouze v době 
od 22:00 hodin do 6:00 hodin druhého dne. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dnů od 
doručení upozornění.  
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-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) jako orgán dozoru pro oblast 
regulace reklamy dle § 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 pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 40/1995 Sb.), vyzývá dle § 7a odst. 4 a 
5 zákona č. 40/1995 Sb. provozovatele vysílání FTV Prima, spol. s r.o., IČ 48115908, se 
sídlem Praha 8 - Libeň, Na Žertvách 24/132, PSČ 18000, který byl ve smyslu ustanovení 
§ 1 odst. 7 zákona č. 40/1995 Sb. šiřitelem teleshoppingu s motivem „Klokan“, který byl 
součástí teleshoppingového bloku Vychytávky extra, odvysílaného dne 6. dubna 2016 v 
čase 13:20 hodin na programu Prima, ke sdělení osoby zadavatele a zpracovatele 
předmětného teleshoppingu. Rada stanovuje lhůtu 20 dní ode dne doručení výzvy. 
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- 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 v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 
(dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele CET 21 spol. s r.o., IČ: 45800456, 
se sídlem Kříženeckého nám. 1078/5, 152 00 Praha 5, o podání vysvětlení, z jakého 
důvodu nebyl uveden jako sponzor pořadu Co na to Češi, vysílaného dne 24. března 
2016 od 17:35 hodin na programu NOVA, také e-shop plodyslunce.cz, když spot 
zařazený v rámci přerušení pořadu (v čase 0:18:41 a 0:34:23 hodin od začátku vysílání 
pořadu Co na to Češi) sděloval, že sponzorem pořadu tento e-shop je. Rada stanovuje 
lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení výzvy. 



10-0-0 

 

 

33. 2016/257/LOJ/Bar: Barrandov Televizní Studio a.s.; BARRANDOV PLUS/změna 
dalších programových podmínek - DVB-T 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") coby ústřední správní úřad v 
souladu s ustanovením § 5 písm. b) a § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., o 
provozování rozhlasového a televizního vysílání, v platném znění (dále jen "zákon č. 
231/2001 Sb.") a ustanovením § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen 
"zákon č. 500/2004 Sb.") vydala toto rozhodnutí: Rada vydává provozovateli Barrandov 
Televizní Studio, a. s., Kříženeckého nám. 322, 150 00 Praha 5, IČ: 41693311, DIČ: 
CZ41693311 souhlas se změnou licenčních podmínek licence sp.zn.: 2015/108/FIA/Bar 
č.j.: RRTV/821/2015-FIA ze dne 17. 2. 2015 k provozování celoplošného zemského 
digitálního televizního programu BARRANDOV PLUS, spočívající v úpravě znění Dalších 
programových podmínek, a to dle žádosti provozovatele doručené Radě dne 17.3.2016. 
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34. 2016/260/LOJ/Bar: Barrandov Televizní Studio a.s.; BARRANDOV PLUS/změna 
dalších programových podmínek LP 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") coby ústřední správní úřad v 
souladu s ustanovením § 5 písm. b) a § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., o 
provozování rozhlasového a televizního vysílání, v platném znění (dále jen "zákon č. 
231/2001 Sb.") a ustanovením § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen 
"zákon č. 500/2004 Sb.") vydala toto rozhodnutí: Rada vydává provozovateli Barrandov 
Televizní Studio, a. s., Kříženeckého nám. 322, 150 00 Praha 5, IČ: 41693311, DIČ: 
CZ41693311 souhlas se změnou licenčních podmínek licence sp.zn.: 2015/109/FIA/Bar 
č.j.: RRTV/823/2015-FIA ze dne 17. 2. 2015 k provozování televizního vysílání programu 
BARRANDOV PLUS šířeného prostřednictvím družice, spočívající v úpravě znění 
Dalších programových podmínek, a to dle žádosti provozovatele doručené Radě dne 
17.3.2016. 
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36. 2015/1087/PIM/Čes: Československá filmová společnost, s.r.o.;/CS Film 09.09.2015 
21-22/ Překročení času reklamy 

-  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 v souladu s ustanovením § 
60 odst. 1 písm. l) 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 dne 19. dubna 2016 toto rozhodnutí: Rada podle ustanovení § 60 odst. 1 písm. l) 
zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, v platném 
znění, ukládá provozovateli, Československá filmová společnost, s.r.o., IČ 27168425, se 
sídlem Praha 1, Václavské nám. 831/21, PSČ 113 60, pokutu ve výši 20 000,-Kč za 
porušení ustanovení § 50 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., podle něhož čas vyhrazený 
reklamě a teleshoppingovým šotům v televizním vysílání provozovatelů vysílání nesmí 
přesáhnout v průběhu jedné vysílací hodiny 12 minut. Ve vysílání programu CS Film dne 
09. září 2015 v časovém úseku od 21:00 do 22:00 hodin bylo odvysíláno 753 sekund 
reklamy a teleshoppingu, a byla tak o 33 sekund překročena přípustná délka času, který 
může být v jedné hodině vyhrazen reklamě a teleshoppingu. 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 20151087. 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 20151087. 
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37. 2015/647/had/APO: APOTEX (ČR), spol. s r.o.; Provakcin 
Plus/reklama/27.4.2015/6:38:13hod/NOVA/označení 
sponzora27.4.2015/21:36:20hod/Prima-nekalé praktiky- po vyjádření 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada) jakožto ústřední správní úřad 
na základě ustanovení § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně 
a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, 
ve znění v době odvysílání obchodních sdělení (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“) a podle 
ustanovení § 66 odst. 2 a ustanovení § 76 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v 
platném znění (dále jen zákon č. 500/2004 Sb.), vydala dne 19. dubna 2016 toto 
usnesení: Rada zastavuje správní řízení se zadavatelem obchodního sdělení, 
společností APOTEX (ČR), spol. s r.o., IČ: 45314306, sídlem Praha – Praha 1, Na Poříčí 
1079/3a, PSČ 11000, vedené pro možné porušení § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 40/1995 
Sb., ke kterému mělo dojít odvysíláním reklamy na produkt Provakcin Plus dne 27. dubna 
2015 v čase 6:38:13 hodin na programu NOVA (repríza) a označení sponzora dne 27. 
dubna 2015 v čase 21:36:20 hodin na programu Prima (repríza), neboť se porušení 
zákona neprokázalo, čímž odpadl důvod pro vedení správního řízení. 
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38. 2016/165/RUD/FTV: FTV Prima, spol. s r.o.; Prima/Zprávy FTV Prima, reportáž Irácké 
rodině se nelíbí byty/11.2.2016/od 18:55 hodin - VYSVĚTLENÍ 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele FTV Prima, spol. s r.o., IČ: 
48115908, se sídlem Na Žertvách 24/132, 18000 Praha 8, ve věci reportáže s názvem 
"Irácké rodině se nelíbí byty", která byla odvysílaná v rámci pořadu Zprávy FTV Prima 
dne 11. února 2016 od 18:55 hodin na programu Prima. 
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-  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 FTV Prima, spol. s r.o., IČ: 
48115908, se sídlem Na Žertvách 24/132, 18000 Praha 8, na porušení § 31 odst. 3 
zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že v pořadu Zprávy FTV Prima 
vysílaném dne 11. února 2016 od 18:55 hodin na programu Prima v reportáži Irácké 
rodině se nelíbí byty , zaměnil vyjádření respondenta Georgise Batta, jenž s rodinou 
přicestoval z Libanonu, o odhodlání se vrátit, pokud by azylové bydlení nebylo vyhovující, 
za vyjádření o odhodlání kvůli případnému nevyhovujícímu azylovému bydlení se vrátit 
specificky do Iráku, tedy do země ve válce, přičemž doplnění zmínky o Iráku bylo 
nepravdivé; k témuž dále přispělo, že provozovatel v téže reportáži konfrontoval obecně 
vyjádřené znepokojení respondenta z úrovně azylového bydlení, které bude jeho rodině 
nabídnuto, s pozitivním vyjádřením další osoby o kvalitě konkrétních bytů nabídnutých 
této rodině, jako by šlo o stejnou věc, ačkoliv v prvním případě šlo o obecné, hypotetické 
vyjádření a ve druhém případě o vyjádření ke konkrétním bytům, takže konfrontace obou 
vyjádření byla zavádějící; a k témuž dále přispělo, že redakční tvrzení o tom, že se irácké 
rodině vůbec nelíbí nabízené bydlení, které bylo vyjádřeno v moderátorském uvedení 
reportáže a reportérem v průběhu reportáže, nemělo oporu v přímém vyjádření člena 
rodiny Battových. Tím se provozovatel dopustil porušení povinnosti zajistit, aby ve 
zpravodajských a politicko-publicistických pořadech bylo dbáno zásad objektivity a 
vyváženosti. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 15 dní ode dne doručení tohoto upozornění. 
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                                                Neplatné hlasování 
 



 

 

39. 2016/173/LOJ/TP: TP Pohoda s.r.o.; POHODA - RELAX/2015/zpřístupňování pořadů 
pro osoby se zrakovým postižením - podání vysvětlení 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele TP Pohoda s.r.o., jaké jsou 
celkové podíly pořadů, které byly na programu RELAX v období roku 2015 zpřístupněny 
osobám se sluchovým (pořady opatřené titulky) a zrakovým (pořady opatřené 
audiopopisy) postižením vzhledem k faktu, že provozovatel za toto období vykázal pouze 
podíly vycházející z premiérově odvysílaných pořadů. Povinnost plynoucí z § 32 odst. 2 
zákona č. 231/2001 Sb. se však vztahuje na veškeré odvysílané pořady, tedy jak na 
pořady uvedené v premiéře, tak na pořady reprízované. 
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40. 2016/174/LOJ/Dig: Digital Broadcasting s.r.o.; Digital Broadcasting s. r. 
o./Rebel/Zpřístupňování televizního vysílání osobám se sluchovým a zrakovým 
postižením v roce 2015 - podání vysvětlení 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele Digital Broadcasting s.r.o., 
jaké jsou celkové podíly pořadů, které byly na programu Rebel v období roku 2015 
zpřístupněny osobám se sluchovým (pořady opatřené titulky) a zrakovým (pořady 
opatřené audiopopisy) postižením vzhledem k faktu, že provozovatel za toto období 
vykázal pouze podíly vycházející z premiérově odvysílaných pořadů. Povinnost plynoucí 
z § 32 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb. se však vztahuje na veškeré odvysílané pořady, 
tedy jak na pořady uvedené v premiéře, tak na pořady reprízované. 
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41. 2016/187/PIM/AID: AIDEM & Vyšší odborná škola televizní Brno a.s.; Brno 
TV/6.1.2016 10-22/ porušení licenčních podmínek, po podání vysvětlení 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele televizního vysílání AIDEM 
& Vyšší odborná škola televizní Brno a.s., IČ: 27695964, se sídlem Zengrova 2693/2, 
Brno-Židenice, PSČ 61500, z jakého důvodu vysílal 6. ledna 2016 v úseku 10-22 hodin 
program Brno TV výrazně odlišně oproti programovým podmínkám licence sp. zn. 
2008/166/sve/AID, zejména z jakého důvodu úsek obsahoval jen jeden přibližně 
7minutový zpravodajský pořad Žurnál, zatímco programové podmínky licence 
předpokládají vysílání denního zpravodajství cca 15 minut jak v Celostátní hodině, tak v 
Regionální hodině vysílání, z jakého důvodu nebyly obsaženy sportovní zprávy cca 5 
minut v Regionální hodině vysílání, a z jakého důvodu nebylo patrné členění vysílání do 
Celostátních hodin a Regionálních hodin, ale tematicky profilovaných bloků. 
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-  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 televizního vysílání AIDEM & 
Vyšší odborná škola televizní Brno a.s., IČ: 27695964, se sídlem Zengrova 2693/2, Brno-
Židenice, PSČ 61500, na porušení licenčních podmínek tím, že ve vysílání programu 
Brno TV nejsou dodržovány jednotlivé bloky vysílání tak, jak je uvedeno v licenčních 
podmínkách a to způsobem, kdy vysílání není členěno do Celostátních hodin a 
Regionálních hodin a není dodržen časový rozsah sportovního zpravodajství. Rada 
stanovuje lhůtu k nápravě 60 dnů ode dne doručení tohoto upozornění.  
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42. 2016/194/RUD/ZAK: ZAK TV s.r.o.; TV ZAK/3.1.2016/od 17:00 hodin - zařazení dvou 
vydání pořadu Zprávy - VYSVĚTLENÍ 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele vysílání ZAK TV s.r.o., IČ: 
0064835669, se sídlem Prokopova 26, 30100 Plzeň, z jakého důvodu byla ve smyčce 



odvysílané dne 3. 1. 2016 od 00.00 do 17.00 hod. místo rubriky Diskuzní 
pořad/Publicistika/Magazín a rubriky Regionální informační servis – kultura, sport apod. 
uvedených v programové skladbě, která je součástí licenčních podmínek, zařazena dvě 
vydání pořadu Zprávy. 

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, v platném znění, 
upozorňuje provozovatele vysílání ZAK TV s.r.o., IČ: 0064835669, se sídlem Prokopova 
26, 30100 Plzeň, na porušení licenčních podmínek licence č.j. Ru/32/97 ze dne 17. 
prosince 1996 (prodloužené rozhodnutím sp.zn. 2006/154/sve/ZAK/ č.j. sve/3468/06), 
kterého se dopustil tím, že ve smyčce odvysílané dne 3. 1. 2016 od 00.00 do 17.00 hod. 
na programu Televize ZAK ("TV ZAK") místo rubriky Diskuzní pořad/Publicistika/Magazín 
a rubriky Regionální informační servis – kultura, sport apod. uvedených v programové 
skladbě, která je součástí licenčních podmínek, zařadil pořad s názvem Zprávy - přehled 
týdne, tj. pořad zpravodajský. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 30 dní ode dne doručení 
tohoto upozornění. 

10-0-0 

43. 2016/136/RUD/Bar: Barrandov Televizní Studio a.s.; KINO BARRANDOV/Linka 
lásky/3.2.2016/od 12:59 hodin - nevysílání na vlastní redakční odpovědnost - reakce na 
upozornění 

-  Rada se seznámila s reakcí provozovatele Barrandov Televizní Studio a.s., IČ 
41693311, sídlem Kříženeckého náměstí 322/5, Praha, PSČ 152 00, na uložené 
upozornění na porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého 
se dopustil tím, že dne že dne 3. února 2016 od 12:59 hodin odvysílal na programu KINO 
BARRANDOV teleshoppingový blok s názvem "Linka lásky", přičemž v sekci „Program“ 
internetových stránek umístěných na adrese http://www.barrandov.tv jej anoncoval pod 
názvem „Rychlá hra“, pročež lze na základě jeho dřívějšího vyjádření, že oznámení o 
vysílání teleshoppingového bloku s názvem „Rychlá hra“ činil vůči divákům v souladu s 
informací o názvu obdrženou od zadavatele teleshoppingu, předpokládat zařazení tohoto 
teleshoppingového bloku do vysílání bez vědomí provozovatele, neboť jeho odvysílání 
záviselo zcela na libovůli zadavatele, a provozovatel tedy v dané chvíli nevysílal program 
na vlastní odpovědnost.  

10-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své kompetence dané 
§ 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního 
vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a 
v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen 
„zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele vysílání Barrandov Televizní Studio a.s., IČ: 
41693311, se sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 322, PSČ 15200, o podání vysvětlení, 
jaké bylo přesné znění smluvního ujednání, na jehož základě došlo k zařazení 
teleshoppingového bloku s názvem "Linka lásky" do vysílání programu KINO 
BARRANDOV dne 3. února 2016 od 12:59 hodin, respektive Rada žádá o předložení 
obchodní smlouvy uzavřené mezi provozovatelem vysílání a společností TELEMEDIA 
INTERACTV HOME LIMITED, na jejímž základě došlo k zařazení teleshoppingového 
bloku s názvem "Linka lásky" do vysílání programu KINO BARRANDOV dne 3. února 
2016 od 12:59 hodin. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 14 dní ode dne doručení 
této žádosti. 

10-0-0 

44. 2016/142/PIM/PK : PK 62, a.s.; LEO TV/Evropská tvorba 2015/nepředložení údajů/po 
lhůtě k nápravě 



-  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 PK 62, a.s., IČ: 26211416, se sídlem 
Bohdalecká 1420/6, Praha, PSČ 101 00, správní řízení z moci úřední pro možné porušení 
§ 47 odst. 1 písm. a), b), c) a d) zákona č. 231/2001 Sb., neboť na výzvu Rady neposkytl 
žádné údaje o evropských dílech, evropských dílech vyrobených nezávislými výrobci a 
současných dílech evropských nezávislých výrobců odvysílaných v roce 2015 na 
programu LEO TV a rovněž neposkytl údaje o počtu a délce odvysílaných českých děl v 
roce 2015 na programu LEO TV a tyto údaje neposkytl ani v dodatečně stanovené lhůtě 
k nápravě v rámci vydaného upozornění na porušení zákona. 

10-0-0 

45. 2010/568/RUD/PUB: Lion Communications s.r.o.; Nova/Pevný internet/mut 
1/15.1.2010/13:27/zpracovatel - nekalá praktika - 300 000Kč - po rozsudku MS 

-  Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 30. března 2016, 
č.j. 6A 17/2011, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady ze dne 21. prosince 2010, sp.zn. 
2010/568/RUD/PUB, č.j. RUD/80/2011, jímž byla společnosti Lion Communications s.r.o. 
(dříve PUBLICIS PRAGUE s.r.o.) uložena pokuta ve výši 300 000 Kč za porušení 
povinnosti stanovené v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 40/1995 Sb., kterého se dopustila 
tím, že zpracovala reklamu T-Mobile na produkt Pevný internet (mutace 1), vysílanou 
premiérově dne 15. ledna 2010 ve 13:27:14 hodin na programu Nova a 405x 
reprízovanou do 31. ledna 2010 na programech Barrandov, ČT1, ČT2, Nova, Nova 
Cinema, Prima televize a Z1. 

10-0-0 

-  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.),a podle ustanovení § 66 odst. 2 a ustanovení § 
76 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen zákon č. 500/2004 
Sb.) vydala dne 19. dubna 2016 toto usnesení: Rada zastavuje správní řízení vedené se 
společnosti Lion Communications s.r.o. (dříve PUBLICIS PRAGUE s.r.o.), IČ 27384802, 
sídlem Jankovcova 1114/23, Praha 7, pro porušení ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) 
zákona č. 40/1995 Sb., kterého se mohla dopustit zpracováním reklamy T-Mobile na 
produkt Pevný internet (mutace 1), vysílanou premiérově dne 15. ledna 2010 ve 13:27:14 
hodin na programu Nova a 405x reprízovanou do 31. ledna 2010 na programech 
Barrandov, ČT1, ČT2, Nova, Nova Cinema, Prima televize a Z1, neboť porušení zákona 
nebylo prokázáno, čímž odpadl důvod správního řízení.  

10-0-0 

46. 2014/356/LOJ/FTV: FTV Prima, spol. s r.o.; Prima COOL/11.3.2014/7:45/Grimm - 
Krysař - naturalistické záběry znetvořeného těla 

-  Rada se seznámila s rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 22. března 2016, 
č.j. 9 As 70/2015-42, jímž byl zrušen rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 24. února 
2015, č.j. 6 A 233/2014-48, kterým byla zamítnuta žaloba proti správnímu rozhodnutí 
Rady sp.zn.: 2014/356/LOJ/FTV, č.j. LOJ/3318/2014, a současně bylo zrušeno dotčené 
správní rozhodnutí Rady sp.zn.: 2014/356/LOJ/FTV, č.j. LOJ/3318/2014, jímž byla 
provozovateli FTV Prima, spol. s r. o. udělena sankce ve výši 200.000,- Kč pro porušení 
ustanovení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., které ukládá povinnost 
provozovateli vysílání nezařazovat v době od 06:00 hodin do 22:00 hodin pořady a 
upoutávky, které by mohly ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a 
mladistvých. Provozovatel se porušení zákonné povinnosti dopustil odvysíláním pořadu 
Grimm, epizody Krysař, dne 11. března 2014 od 7:45 hodin na programu Prima COOL, 
který ohrozil psychický a mravní vývoj dětí a mladistvých, konkrétně tím, že uvedený 



pořad, který byl vysílán v úseku od 6:00 hodin do 22:00 hodin, kdy mohou být u obrazovky 
děti, obsahoval scény, kdy mrtvého učitele nalezne kolegyně (v čase 04:53-04:55 od 
začátku záznamu), scéna ohledávání místa činu (v čase 06:10-06:45 od začátku 
záznamu) a záběry zohaveného těla ve scéně z pitevny (v čase 14:38-15:43 od začátku 
záznamu). Předmětné scény obsahují záběry na brutálně zavražděného člověka, 
zobrazují znetvořené lidské pozůstatky. Rovněž detaily zohaveného těla na pitevně jsou 
ztvárněny naturalisticky s vysokou mírou drastičnosti a děsivosti. Dětský divák, který není 
schopen odlišovat fikci od reality a distancovat se od děje, může být zhlédnutým obsahem 
šokován. Následkem pro dětského diváka může být vyvolání psychického otřesu a 
traumatizace, či snížení citlivosti vůči násilí nebo povzbuzení vlastní agrese. Věc byla 
Radě vrácena zpět k dalšímu řízení. 

10-0-0 

47. 2016/278/BUR/růz: různí; Umístění produktu - Product Placement (PP)/regulace v 
zahraničí 

-  Rada se seznámila s odpověďmi evropských regulátorů na dotazy týkající se regulace 
umístění produktu v dětských pořadech.  

10-0-0 

48. 2016/195/PIM/CZE: CZECH NEWS CENTER a.s.; www.blesk.cz/nepředložení zprávy 
o evropské tvorbě/po vysvětlení 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením poskytovatele audiovizuální mediální 
služby na vyžádání Blesk.cz Video, umístěné na internetové adrese www.blesk.cz, 
společnosti CZECH NEWS CENTER a.s. IČ 02346826, sídlo Komunardů 1584/42, Praha 
7, PSČ 170 00, z jakého důvodu nepředložil Radě zprávu o způsobu plnění povinnosti 
stanovené ust. § 7 odst. 1, 2 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních 
službách na vyžádání. 

10-0-0 

49. 2016/196/PIM/CZE: CZECH NEWS CENTER a.s.; tv.isport.blesk.cz/nepředložení 
zprávy o evropské tvorbě/po vysvětlení 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením poskytovatele audiovizuální mediální 
služby na vyžádání iSport TV, umístěné na internetové adrese tv.isport.blesk.cz, 
společnosti CZECH NEWS CENTER a.s. IČ 02346826, sídlo Komunardů 1584/42, Praha 
7, PSČ 170 00, z jakého důvodu nepředložil Radě zprávu o způsobu plnění povinnosti 
stanovené ust. § 7 odst. 1, 2 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních 
službách na vyžádání. 

9-0-0 

50. 2016/132/KRO/Sez: Seznam.cz, a.s.; Analýza služby Stream.cz 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s analýzou audiovizuální 
mediální služby na vyžádání Stream.cz poskytovatele Seznam.cz, a.s. 

10-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané 
ustanovením § 4 odst. 1 a odst. 2 písm. c) zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních 
mediálních službách na vyžádání a o změně některých zákonů (dále jen zákon č. 
132/2010 Sb.), v platném znění, a na základě ustanovení § 137 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, žádá poskytovatele Seznam.cz a.s., IČ 26168685, sídlem Praha 5, Radlická 
608/2, PSČ 15000, o podání vysvětlení, v jakém obchodním vztahu je s portálem kupi.cz 
v souvislosti s pořadem Tipy z regálů, díl Nevýhodné balení Pribináčka a hermelín v top 
slevě, umístěném dne 2. března 2016 do audiovizuální mediální služby na vyžádání 
Stream.cz. Rada stanovuje poskytovateli lhůtu pro podání vysvětlení 30 dnů ode dne 
doručení žádosti. 

10-0-0 



-  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 Seznam.cz a.s., IČ 
26168685, sídlem Praha 5, Radlická 608/2, PSČ 15000, na porušení § 10 odst. 3 zákona 
č. 132/2010, neboť pořad Snídaně s Ivou, díl Skvělá víkendová snídaně: Netradiční pizza, 
umístěný dne 5. března 2016 do audiovizuální mediální služby na vyžádání Stream.cz, 
byl označen jako pořad obsahující umístění produktu pouze na svém začátku, na jeho 
konci tato informace absentovala. Do pořadu byly začleněny výrobky s viditelným logem 
Sancor. Rada stanovuje poskytovateli lhůtu k nápravě 7 dnů ode dne doručení tohoto 
upozornění. 

10-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané 
ustanovením § 4 odst. 1 a odst. 2 písm. c) zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních 
mediálních službách na vyžádání a o změně některých zákonů (dále jen zákon č. 
132/2010 Sb.), v platném znění, a na základě ustanovení § 137 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, žádá poskytovatele Seznam.cz a.s., IČ 26168685, sídlem Praha 5, Radlická 
608/2, PSČ 15000, o podání vysvětlení, v jakém obchodním vztahu je se subjektem 
insportline, respektive jakým způsobem tato společnost participovala na pořadu Zpátky 
na vrchol, díl Kuchařská soutěž: Který tým připraví výživnější a zdravější oběd, 
umístěném dne 2. března 2016 do audiovizuální mediální služby na vyžádání Stream.cz. 
Rada stanovuje poskytovateli lhůtu pro podání vysvětlení 30 dnů ode dne doručení 
žádosti. 

10-0-0 

-  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 Seznam.cz a.s., IČ 
26168685, sídlem Praha 5, Radlická 608/2, PSČ 15000, na porušení § 10 odst. 3 zákona 
č. 132/2010, neboť pořad Zpátky na vrchol, díl Kuchařská soutěž: Který tým připraví 
výživnější a zdravější oběd?, umístěný dne 2. března 2016 do audiovizuální mediální 
služby na vyžádání Stream.cz, byl označen jako pořad obsahující umístění produktu 
pouze na svém začátku, na jeho konci tato informace absentovala. Do pořadu byly 
začleněny předměty s viditelným logem Penny Market. Rada stanovuje poskytovateli 
lhůtu k nápravě 7 dnů ode dne doručení tohoto upozornění. 

10-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané 
ustanovením § 4 odst. 1 a odst. 2 písm. c) zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních 
mediálních službách na vyžádání a o změně některých zákonů (dále jen zákon č. 
132/2010 Sb.), v platném znění, a na základě ustanovení § 137 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, žádá poskytovatele Seznam.cz a.s., IČ 26168685, sídlem Praha 5, Radlická 
608/2, PSČ 15000, o podání vysvětlení, v jakém obchodním vztahu je se subjektem Café 
Fara. v souvislosti s pořadem Výleťák, díl Děvičky – hrad, na kterém straší dívky zakleté 
do skal, umístěném dne 2. března 2016 do audiovizuální mediální služby na vyžádání 
Stream.cz. Rada stanovuje poskytovateli lhůtu pro podání vysvětlení 30 dnů ode dne 
doručení žádosti. 

10-0-0 

51. 2016/214/KRO/Sez: Economia, a.s.; Analýza služby Aktuálně.TV 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s analýzou audiovizuální 
mediální služby na vyžádání Aktuálně.TV poskytovatele Economia, a.s. 

10-0-0 



-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané 
ustanovením § 4 odst. 1 a odst. 2 písm. c) zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních 
mediálních službách na vyžádání a o změně některých zákonů (dále jen zákon č. 
132/2010 Sb.), v platném znění, a na základě ustanovení § 137 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, žádá poskytovatele Economia, a.s., IČ 28191226, sídlem Praha, Pernerova 
673/47, PSČ 18600, o podání vysvětlení, v jakém obchodním vztahu je se subjekty 
NaCesty.cz a O2 TV, pokud je ve sponzorském vzkazu zařazeném na konci pořadu 
DVTV, který je umístěn do audiovizuální mediální služby na vyžádání Aktuálně.TV, 
uvedeno, že tyto subjekty jsou „sponzoři programu“, přičemž zákon č. 132/2010 Sb. 
termín program nezná. Rada stanovuje poskytovateli lhůtu pro podání vysvětlení 30 dnů 
ode dne doručení žádosti. 

10-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané 
ustanovením § 4 odst. 1 a odst. 2 písm. c) zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních 
mediálních službách na vyžádání a o změně některých zákonů (dále jen zákon č. 
132/2010 Sb.), v platném znění, a na základě ustanovení § 137 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, žádá poskytovatele Economia, a.s., IČ 28191226, sídlem Praha, Pernerova 
673/47, PSČ 18600, o podání vysvětlení, v jakém obchodním vztahu je se subjekty Rock 
Point a ERV Evropská pojišťovna v souvislosti s pořadem Cesty do neznáma, díl 
Kamenná lavina nás donutila se vrátit, říká o cestě na nepálský Bokta Peak cestovatel 
Cejpek, umístěném dne 15. března 2016 do audiovizuální mediální služby na vyžádání 
Aktuálně.TV. Rada stanovuje poskytovateli lhůtu pro podání vysvětlení 30 dnů ode dne 
doručení žádosti. 

10-0-0 

52. 2016/264/KRO/Eco: Economia, a.s.; Analýza služby Vaření.cz 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s analýzou audiovizuální 
mediální služby na vyžádání Vaření.cz poskytovatele Economia, a.s. 

10-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané 
ustanovením § 4 odst. 1 a odst. 2 písm. c) zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních 
mediálních službách na vyžádání a o změně některých zákonů (dále jen zákon č. 
132/2010 Sb.), v platném znění, a na základě ustanovení § 137 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, žádá poskytovatele Economia, a.s., IČ 28191226, sídlem Praha, Pernerova 
673/47, PSČ 18600, o podání vysvětlení, z jakého důvodu nezařazuje pořady zveřejněné 
na webových stránkách http://video.vareni.cz, u nichž je uveden jako zdroj Aktuálně.TV, 
do jednotlivých kategorií katalogu pořadů, a dále o podání vysvětlení, jakým způsobem 
plní povinnost dle § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 132/2010 Sb., tj. povinnost umožnit 
příjemcům služby snadný, přímý a trvalý přístup k informaci o tom, že orgánem dohledu 
nad poskytováním audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání je Rada. Rada 
stanovuje poskytovateli lhůtu pro podání vysvětlení 30 dnů ode dne doručení žádosti. 

10-0-0 

53. 2016/262/chr/Koc: Kocmanová Dita; Analýza služby Internetovka.cz 

-  Rada se seznámila s analýzou služby poskytované paní Ditou Kocmanovou. 

10-0-0 

54. 2016/274/HLI/MAF: MAFRA, a. s.; Analýza služby VIDEO iDNES.cz (www.idnes.tv) 

-  Rada se seznámila s analýzou audiovizuální mediální služby na vyžádání VIDEO 
iDNES.cz poskytovatele MAFRA, a.s. 

10-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v souladu s § 7 písm. i) 
zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a § 12 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v 
platném znění postupuje Magistrátu hl. m. Prahy – živnostenskému a občanskoprávnímu 



odboru zjištění týkající se obchodního sdělení „Penoxal“ prezentovaného na 
internetových stránkách www.idnes.cz dne 23. března 2016, které dává do přímé 
souvislosti léčbu rakoviny, případně posílení obranyschopnosti organismu, s užitím 
potraviny/doplňku stravy Penoxal („Penoxal – k léčbě rakoviny. Přírodní doplněk stravy, 
posiluje obranyschopnost organismu“), což je v možném rozporu s § 5d odst. 2 zákona 
č. 40/1995 Sb., respektive adaptačního ustanovení Nařízení č. 1169/2011, dle kterého 
reklama na potraviny musí splňovat požadavky stanovené přímo použitelným předpisem 
Evropské unie o poskytování informací o potravinách spotřebitelům a přímo použitelnými 
předpisy Evropské unie, které stanoví pravidla pro použití označení původu, zeměpisných 
označení a tradičních výrazů. 

10-0-0 

-  Rada informuje SZPI o postoupení zjištění týkajícího se obchodního sdělení Penoxal 
Magistrátu hl. m. Prahy – živnostenskému a občanskoprávnímu odboru. Jedná se o 
prezentaci v podobě reklamního odkazu umístěného na internetových stránkách 
www.idnes.cz dne 23. března 2016, který dává do přímé souvislosti léčbu rakoviny, 
případně posílení obranyschopnosti organismu, s užitím potraviny/doplňku stravy 
Penoxal („Penoxal – k léčbě rakoviny. Přírodní doplněk stravy, posiluje obranyschopnost 
organismu“), což může být v rozporu s § 5d odst. 2 zákona č. 40/1995 Sb. 

10-0-0 

55. 2016/306/ZAH/Nes: Nespecifikován .; CERF 2016 

-  Rada bere na vědomí informaci o setkání Středoevropského fóra regulátorů v Košicích 
ve dnech 16.-17. 6. 2016 a účastí pověřuje: Bezouška, Richterová, Jaklová 

10-0-0 

56. 2016/289/ZAH/Nes: Nespecifikován .; Žádost o spolupráci 

-  Rada souhlasí s přijetím moldavské delegace.  

10-0-0 

57. 2016/320/KOD/Rad: Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky 

-  Rada se seznámila se Zprávou nezávislého auditora o ověření účetní závěrky k 31. 12. 
2015 

10-0-0 

58. 2016/303/KOD/Rad: Národní akreditační úřad pro vysoké školství - návrh na člena 
rady 

-  Rada se seznámila se zněním dopisu ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ve 
věci Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství a v případě zájmu navrhuje za 
člena rady Akreditačního úřadu Václava Jehličku. 

10-0-0 

59. 2016/304/KOD/Rad: Pozvánka na 30. schůzi volebního výboru 

-  Rada se seznámila s pozvánkou na 30. schůzi volebního výboru Poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR. 

10-0-0 

60. 2016/286/KOD/Rad: 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. 

10-0-0 

ověřovatel:  

P. Bartoš 


