
Zápis z 9. zasedání, konaného dne 19. 5. 2015  

Přítomni: Bouška, Šenkýř, Richterová, Kasalová, Kostrhun, Ondrová, Jehlička, Svoboda 
Omluveni:  
Ověřovatel: Bartoš 

 

1. Schválení programu 9. zasedání 

-  Rada schvaluje program ve znění projednaných změn. 

8-0-0 

2. 2015/412/NEJ/SAT: SAT Plus, s.r.o.; Analýza kontinuálního úseku vysílání programu 
HD+ z období 13.2.2015, 15:00-21:00 hodin. 

-  Rada se seznámila s analýzou kontinuálního úseku vysílání programu HD Plus (HD+) 
ze dne 13. února 2015, časového úseku 15:00 - 21:00 hodin. 

8-0-0 

3. 2015/372/KRO/HBO: HBO Europe s.r.o.; Analýza záznamu vysílání programu HBO 
Comedy (určený pro Bulharsko, Chorvatsko, Slovinsko, Srbsko, Černá Hora, Bosna a 
Hercegovina, Makedonie) ze dne 13. února 2015 v čase 10:00–24:00 hodin 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s analýzou kontinuálního 
záznamu vysílání programu HBO Comedy (určeného pro Bulharsko, Chorvatsko, 
Slovinsko, Srbsko, Černou Horu, Bosnu a Hercegovinu a Makedonii) provozovatele 
HBO Europe s.r.o. ze dne 13. února 2015 v čase od 10:00 do 24:00 hodin. 

8-0-0 

-  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 televizního vysílání 
programu HBO Comedy (určeného pro Bulharsko, Chorvatsko, Slovinsko, Srbsko, 
Černou Horu, Bosnu a Hercegovinu a Makedonii), HBO Europe s.r.o., IČ 61 466 786, se 
sídlem Jankovcova 1037/49, PSČ 170 00 Praha 7, o podání vysvětlení, z jakého 
důvodu došlo dne 13. února 2015 v čase od 10:00 do 24:00 hodin k odchylce od 
jazykových podmínek stanovených v licenci, která spočívá v absenci titulků příslušné 
jazykové mutace, a dále z jakého důvodu na dodaném záznamu vysílání obsahujícím 
pět souborů záznam 1 (označený jako hbo-comedy_bg-hr-si-rs-me-ba-mk_2015-02-
13_10.00-13.00) a záznam 2 (označený jako hbo-comedy_bg-hr-si-rs-me-ba-mk_2015-
02-13_13.00-16.00) na sebe nenavazují, přičemž záznam 1 končí filmem Disorderlies 
(děj není u konce) a záznam 2 začíná animovaným filmem Frozen, nikoli však od jeho 
počátku, tedy zejména zda dodaný záznam odpovídá záznamu všech pořadů včetně 
dalších částí vysílání v odvysílané podobě, v jaké byl distribuován divákovi. Rada 
stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení výzvy.  

7-0-0 

4. 2015/385/KRO/HBO: HBO Europe s.r.o.; Analýza záznamu vysílání programu HBO 2 
(určený pro Polsko) ze dne 13. února 2015 v čase 10:00 – 24:00 hodin 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s analýzou záznamu vysílání 
programu HBO 2 (určený pro Polsko) provozovatele HBO Europe s.r.o. ze dne 13. 
února 2015 v čase 10:00–24:00 hodin. 

8-0-0 

5. 2015/396/TIC/AMC: AMC Networks Central Europe s.r.o.; Analýza kontinuálního 
záznamu vysílání programu AMC CHANNEL (Bulharsko, Bosna a Hercegovina, 



Chorvatsko, Makedonie, Černá Hora, Srbsko, Albánie, Kosovo) ze dne 23. 2. 2015 v 
časovém úseku od 10:00 do 22:00 hodin 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s analýzou kontinuálního 
záznamu vysílání programu AMC CHANNEL (Bulharsko, Bosna a Hercegovina, 
Chorvatsko, Makedonie, Černá Hora, Srbsko, Albánie, Kosovo) provozovatele AMC 
Networks Central Europe s.r.o. ze dne 23. února 2015 v časovém úseku od 10:00 do 
22:00 hodin 

8-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané 
ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 
231/2001Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele AMC Networks Central 
Europe s.r.o., IČ 27112501, sídlem Pobřežní 620/3, Praha, PSČ 186 00, na porušení 
ustanovení § 32 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb., neboť na písemnou výzvu 
Rady zapůjčil záznamy programu AMC CHANNEL (Bulharsko, Bosna a Hercegovina, 
Chorvatsko, Makedonie, Černá Hora, Srbsko, Albánie, Kosovo), které nebyly záznamy 
vysílání v náležité technické kvalitě, neboť dodané záznamy ze dne 23. února 2015 v 
časovém úseku 10:00 – 22:00 hodin byly poruchové, nekompletní a v některých úsecích 
postrádaly synchronizaci zvuku a obrazu. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne 
doručení upozornění 

8-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své působnosti 
dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a 
televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), v 
platném znění, a na základě ustanovení § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní 
řád, žádá provozovatele AMC Networks Central Europe s.r.o., IČ 27112501, sídlem 
Pobřežní 620/3, Praha, PSČ 186 00, o podání vysvětlení, z jakého důvodu nebyla dne 
23. února 2015 v časovém úseku 10:00 – 22:00 hodin hlavním jazykem vysílání 
programu AMC CHANNEL (Bulharsko, Bosna a Hercegovina, Chorvatsko, Makedonie, 
Černá Hora, Srbsko, Albánie, Kosovo) bulharština, jak stanovují licenční podmínky (Sp. 
zn. 2012/672/FIA/Che), resp. z jakého důvodu příslušné záznamy vysílání, zapůjčené 
provozovatelem na písemnou výzvu Rady, neobsahovaly žádné titulky, ačkoli dle 
licenčních podmínek je vysílání opatřeno titulky v bulharském, srbském a chorvatském 
jazyce. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 20 dní ode dne doručení této výzvy 

8-0-0 

6. 2015/397/TIC/AMC: AMC Networks Central Europe s.r.o.; Analýza kontinuálního 
záznamu vysílání programu FILM CAFE ROMANIA ze dne 23. 2. 2015 v časovém úseku 
od 10:00 do 22:00 hodin 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s analýzou vysílání programu 
FILM CAFE ROMANIA provozovatele AMC Networks Central Europe s.r.o. ze dne 23. 
února 2015 v časovém úseku od 10:00 do 22:00 hodin 

8-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané 
ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 
231/2001Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele AMC Networks Central 
Europe s.r.o., IČ 27112501, sídlem Pobřežní 620/3, Praha, PSČ 186 00, na porušení 
ustanovení § 32 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb., neboť na písemnou výzvu 
Rady zapůjčil záznamy programu FILM CAFE ROMANIA, které nebyly záznamy 
vysílání v náležité technické kvalitě, neboť dodané záznamy ze dne 23. února 2015 v 
časovém úseku 10:00 – 22:00 hodin nesplňovaly podmínky ohledně minimálního 
doporučeného rozlišení obrazu a minimálního datového toku stereofonního zvuku. 



Záznamy vykazovaly rozlišení obrazu pouze 384 x 288 bodů a datový tok stereofonního 
zvuku 64 kbit/s. V obrazové složce byly záznamy deformované, textová sdělení, která 
byla součástí vysílání, byla v některých případech nečitelná. Rada stanovuje lhůtu k 
nápravě 7 dní ode dne doručení upozornění 

8-0-0 

7. 2015/404/CHU/Qua: Quadriga EMEA Limited - Czech Republic - organizační složka; 
Nedodání záznamu vysílání programů FILM2, FILM17, PROGRAM2  

-  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 Quadriga EMEA Limited - 
Czech Republic - organizační složka IČ 70104131, se sídlem Praha, Sluneční náměstí 
2583/11, PSČ 15800, na porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 
Sb., jež provozovatelům ukládá uchovávat v odvysílané podobě a 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, kterého se dopustil tím, 
že na písemnou výzvu Rady nezapůjčil záznamy programů FILM2, FILM17 a 
PROGRAM2 ze dne 1. dubna 2015.  

8-0-0 

8. 2015/369/HLI/Růz: Různí provozovatelé; Analýza obchodních sdělení - únor 2015 

-  Rada se seznámila s výsledky analýzy obchodních sdělení za měsíc únor 2015 

8-0-0 

-  Rada postupuje Ministerstvu dopravy ČR k posouzení, zda způsob použití clony ve 
výhledu řidiče, prezentovaný v rámci reklamního spotu „Perfect View“, který byl 
odvysílán dne 16. února 2015 v čase 13:53:48 hodin na programu Televize Barrandov, 
je v souladu se zákonem.  

8-0-0 

-  Rada postupuje ČNB k posouzení dle svých kompetencí obchodní sdělení zadavatele 
ZUNO BANK AG, organizační složka, který byl odvysílán dne 11. února 2015 v čase 
11:02:39 hodin na programu Prima ZOOM (repríza).  

8-0-0 

-  Rada postupuje ČNB k posouzení dle svých kompetencí obchodní sdělení zadavatele 
Ferratum Czech s.r.o., jehož premiéra byla odvysílána dne 13. února 2015 v čase 
20:45:47 hodin na programu Nova Cinema. 

8-0-0 

-  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 FTV Prima, spol. s r.o., IČ: 48115908, se sídlem Na 
Žertvách 24/132, 18000 Praha 8, o podání vysvětlení, o jaký druh obchodního sdělení 
se jedná v případě obchodního sdělení „World of Tanks“, odvysílaného dne 23. března 
2015 v čase 14:15:31 hodin na programu Prima COOL, jelikož jsou v jeho rámci 
obsaženy protichůdné informace v podobě obrazové složky („SPONZOR PROGRAMU“) 
a zvukové složky („Tento pořad vám přináší …“). Rada stanovuje lhůtu k podání 
vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy. 

8-0-0 

9. 2015/381/KRO/Růz: Různí provozovatelé; Souhrn podání 9/2015 (30 podnětů) 

-  Rada se seznámila s následujícími podáními k obsahu televizních programů 
doručenými v období od 20. dubna do 11. května 2015 (celkem 30 podání): FTV Prima, 
spol. s r.o./Prima – Zprávy FTV Prima, reportáž Pořádkové jednotky použily gelové 



kapsle na označení nežádoucích osob, 3. 5. 2015 od 18.55 hod.; FTV Prima, spol. s 
r.o./Prima – Zprávy FTV Prima, reportáž Pojišťovny vědomě ohrožují české řidiče 
odvysílaná, 19. 4. 2015 od 18.55 hod.; ČESKÁ TELEVIZE / ČT2 – Nedej se, reportáž 
Megapodvod s pražskou vodou, 12. 4. 2015 od 10.30 hod.; ČESKÁ TELEVIZE / ČT24 – 
upoutávka na pořad Ekonomika ČT24, 2. 2. 2015 v 8.13 hod.; ČESKÁ TELEVIZE / 
ČT24 – Zprávy, reportáž Nová státní energetická koncepce, 19. 4. 2015 od 17.00 hod.; 
FTV Prima spol. s r. o. /Prima – teleshoppingový blok MediaShop, produkt Harry 
Blackstone, 18. 3. 2015 od 8.00 hod.; ČESKÁ TELEVIZE, ČESKÝ ROZHLAS / 
nespecifikovaný program – obecně nevyvážené komentování domácích i světových 
událostí; ČESKÁ TELEVIZE / ČT24 – zpravodajský blok – zpráva Amnesty International 
týkající přístupu Romů ke vzdělávání v České republice, 23. 4. 2015 od 11.33 hod.; 
ČESKÁ TELEVIZE / nespecifikovaný pořad – objektivita vysílání; ČESKÁ TELEVIZE / 
ČT2 – nekritické propagování Slavností svobody v Plzni, formou reklamy, 26. 4. 2015 v 
22.00 hod.; CET spol. s r.o. / NOVA – product placement v pořadu Ulice, 17. 4., 21. 4. a 
24. 4. 2015 vždy od 18.30 hod.; Barrandov Televizní Studio a.s. / Televize Barrandov – 
Vtip za stovku 7. 5. 2015 od 17.15. hod.; Barrandov Televizní Studio a.s. / Televize 
Barrandov – Trampoty paní Babišové, Naše zprávy speciál, 24. 4. 2015 od 20.10 hod.; 
ČESKÁ TELEVIZE / ČT1 – Události, reportáž Plné ordinace kvůli zrušení poplatků? 26. 
4. 2015 od 19.00 hod.; CET spol. s r.o. / NOVA – Televizní noviny, reportáž Kauza 
Kramný: skandální fotky z patologie, 28. 4. 2015 od 19.30 hod.; ČESKÁ TELEVIZE / 
ČT1 – Reportéři ČT, reportáž Na západní frontě klid, 30. 3. 2015 od 21.45 hod.; ČESKÁ 
TELEVIZE / ČT1 – Události v regionech, reportáž Protesty proti průjezdu amerického 
konvoje Českem, 26. 3. 2015 od 18.00 hod.; ČESKÁ TELEVIZE / webové stránky – 
manipulativní zpracování informace; AMC Networks Central Europe s.r.o. / Minimax – 
reklamní spot, produkt tampóny o.b. Pro Comfort, 2. 5. 2015 v 10.58.29 hod.; ČESKÁ 
TELEVIZE / ČT sport – přímý přenos MS v hokeji, Nejlepší kapitán, medailon Dária 
Rusnáka Splněný úkol, 4. 5. 2015 od 19.45 hod.; ČESKÁ TELEVIZE / ČT sport – 
reklamní spoty a sponzorské vzkazy, přímý přenos MS v hokeji; ČESKÁ TELEVIZE / 
nespecifikovaný program – absence pořadů k výročí okupace Československa 15. 
března 1939; ČESKÁ TELEVIZE, ČESKÝ ROZHLAS / nespecifikovaný program – 
titulování politiků a politických uskupení; ČESKÁ TELEVIZE / ČT24 – @online, 
příspěvek Jak posílat zprávy na internet bez internetu?, 18. dubna 2015 od 12.32 hod.; 
CET spol. s r.o. / Nova Cinema – Upíří deníky, bez časové specifikace; ČESKÁ 
TELEVIZE / ČT24 – zpravodajský blok věnovaný oslavám 70. výročí konce 2. světové 
války, 9. 5. 2015 od 9.00 hod.; ČESKÁ TELEVIZE / nespecifikovaný program – žádost 
týkající se informací k pořadu Dobrodruh; ČESKÁ TELEVIZE / nespecifikovaný program 
– stížnost na vysílání obecně. 

8-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své působnosti 
dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a 
televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), v 
platném znění, a na základě ustanovení § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní 
řád, žádá provozovatele FTV Prima, spol. s r.o., IČ: 48115908, sídlem Na Žertvách 
24/132, 180 00 Praha 8 - Libeň, o podání vysvětlení, z jakých zdrojů vycházel, když dne 
19. dubna 2015, v rámci zpravodajské relace Zprávy FTV Prima, vysílané od 18.55 
hodin na programu Prima, konkrétně pak v reportáži Pojišťovny vědomě ohrožují uvedl, 
že podle některých advokátů se pojišťovny záměrně snaží dostat vozy svých klientů do 
smluvených servisů, kde jim ale do auta namontují namísto originálního dílu lacinější díl 
z druhovýroby a že laciné díly nemusí být tak kvalitní a mohou ohrozit při další nehodě 
na životě, a dále z jakého důvodu nebyl na tato tvrzení dán v reportáži prostor k 
vyjádření protistraně (tj. zástupcům pojišťoven či zmíněných servisů). Rada stanovuje 
lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy. 

8-0-0 



-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své kompetence 
dané § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a 
televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 
231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele vysílání Česká 
televize, IČ 00027383, sídlem Kavčí hory, Praha 4, PSČ 140 70, o podání vysvětlení, z 
jakého důvodu nezajistil v reportáži s názvem Megapodvod s pražskou vodou 
odvysílané v rámci pořadu Nedej se dne 12. dubna 2015 od 10.30 hodin na programu 
ČT2 prostor k vyjádření názorové protistraně k situaci ve fungování pražského 
vodárenství. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této 
výzvy. 

8-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své působnosti 
dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a 
televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), v 
platném znění, a na základě ustanovení § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní 
řád, žádá provozovatele CET 21 spol. s.r.o., IČ 45800456, sídlem Praha 5, 
Kříženeckého nám. 1078/5, PSČ 152 00, o podání vysvětlení, na základě jakých 
smluvních ujednání došlo v rámci tří vydání pořadu Ulice odvysílaných ve dnech 17. 4. 
2015, 21. 4. 2015 a 24. 4. 2015 vždy od 18.30 hodin na programu NOVA k prezentaci 
projektu HateFree Culture. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 20 dní ode dne 
doručení této výzvy. 

8-0-0 

10. 2015/239/LOJ/Dig: Digital Broadcasting s.r.o.; Digital Broadcasting s. r. 
o./Rebel/Zpřístupňování televizního vysílání osobám se sluchovým a zrakovým 
postižením v roce 2014  

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) na základě ustanovení § 5 
písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o 
změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.) a podle 
ustanovení § 66 odst. 2 a ustanovení § 76 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v 
platném znění (dále jen zákon č. 500/2004 Sb.), vydala toto usnesení: Rada zastavuje 
správní řízení vedené s provozovatelem Digital Broadcasting s.r.o., IČ: 26839407, se 
sídlem Ostrava - Poruba, Stavební 992/1, PSČ 708 00, pro možné porušení § 32 odst. 2 
zákona č. 231/2001 Sb., kterého se měl dopustit tím, že v roce 2014 na programu Rebel 
neopatřil alespoň 15 % vysílaných pořadů skrytými nebo otevřenými titulky pro osoby se 
sluchovým postižením a alespoň 2 % vysílaných pořadů nezpřístupnil pro osoby se 
zrakovým postižením, neboť nebylo prokázáno porušení zákona, a tím odpadl důvod 
správního řízení. 

8-0-0 

11. 2015/183/VAL/Měs: Město Kralupy nad Vltavou/představitelé kandidátních listin - 
podání vysvětlení 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele Město Kralupy nad 
Vltavou, IČ: 00236977, se sídlem Palackého nám. 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou, z 
jakého důvodu v rámci série čtyř pořadů s diskusí kandidátů ve volbách do 
zastupitelstev obcí, vysílané v období 22. září–7. října 2014 na programu TV KRALUPY, 
informoval diváky o důvodech nepřítomnosti zástupců dvou kandidátních listin pouze v 
prvním pořadu, jakým způsobem pozval účastníky do diskuze v této sérii pořadů, 
zejména jestli bylo pozvání adresováno stejným způsobem představitelům všech 
kandidátních listin a jestli byla všem nabídnuta možnost vyslat do diskuze stejný počet 
účastníků, a dále z jakého důvodu neinformoval diváky o důvodech účasti různého 
počtu představitelů kandidátních listin v této sérii pořadů. 

8-0-0 



12. 2015/184/VAL/Měs: Město Kralupy nad Vltavou; RT-zpravodajství - podání 
vysvětlení 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele Město Kralupy nad 
Vltavou, IČ: 00236977, se sídlem Palackého nám. 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou, z 
jakého důvodu nevysílal v období 22. září-10. října 2014 na programu TV KRALUPY 
pořad RT – zpravodajství, tj. regionální zpravodajský blok z celých Čech, který by podle 
licence měl být stabilní součástí programu.  

8-0-0 

13. 2015/185/VAL/Měs: Město Kralupy nad Vltavou/povinné informace - podání 
vysvětlení 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele Město Kralupy nad 
Vltavou, IČ: 00236977, se sídlem Palackého nám. 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou, z 
jakého důvodu neinformuje na webu televizního programu TV KRALUPY 
http://www.tv.kralupy.cz/ o tom, že orgánem dohledu nad provozováním televizního 
vysílání je Rada, a z jakého důvodu tuto informaci uvádí jen na webu města 
http://www.mestokralupy.eu/, resp. http://www.mestokralupy.cz/.  

8-0-0 

14. 2015/92/VAL/Měs: Město Přibyslav/záznam vysílání programu TV PŘIBYSLAV/22.9. 
- 10.10. 2014 - podání vysvětlení 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele Město Přibyslav, IČ 
268097, se sídlem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1/0, PSČ 58222, z jakého důvodu 
zaslal Radě na její žádost o poskytnutí záznamu vysílání programu TV PŘIBYSLAV ze 
dnů 22. 9. – 10. 10 2014 v časovém úseku od 00.00 do 24.00 hodin, tj. z období 19 dnů, 
DVD označená požadovaným časovým obdobím (tj. první DVD označené 22. 9. – 30. 9. 
2014, druhé DVD označené 30. 9. – 10. 10. 2014), avšak samotné záznamy, které DVD 
obsahovala, byly označeny časovým obdobím, které neodpovídá žádosti Rady (tj. první 
DVD 27.–37. týden 2014, druhé DVD 38.–39. týden 2014).  

8-0-0 

15. 2015/267/VAL/Měs: Město Město Albrechtice/záznam vysílání Infokanál Město 
Albrechtice - podání vysvětlení 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele Město Město Albrechtice, 
IČ 296228, se sídlem Město Albrechtice, nám. ČSA 27/10, PSČ 79395, z jakého 
důvodu zaslal Radě na její žádost o poskytnutí záznamu vysílání programu Infokanál 
Město Albrechtice ze dnů 22. 9. – 10. 10. 2014 v časovém úseku od 00.00 do 24.00 
hodin, tj. z období 19 dnů, 2 DVD s 15 záznamy rozdílných stopáží, tj. první DVD 
označené časovým úsekem 22. 9. – 30. 9. 2014, tj. 9 dnů, obsahovalo pouze 7 
záznamů rozdílných stopáží, druhé DVD označené časovým úsekem 1. 10. – 10. 10. 
2014, tj. 10 dnů, obsahovalo pouze 8 záznamů rozdílných stopáží, a dále z jakého 
důvodu některé záznamy obsahují 2 typy aktualizovaných smyček s rozdílným 
videopořadem, pokud dle licenčních podmínek má být videopořad premiérově vysílán 
zpravidla v pondělí v 17:00 hodin a jeho reprízy jsou pak uváděny denně v 17:00 hod., 
19:00 hod. a 22:00 hod.  

8-0-0 

16. 2015/47/DRD/Sta: Stanice O, a.s.; O ("Óčko")/Pouze národ dobře 
informovaných.../2.10.2014/7:13:45 - VYSVĚTLENÍ 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením společnosti MEDEA KULTUR s.r.o., se 
sídlem Praha 1 - Nové Město, Vodičkova 710/31, PSČ 11000, IČ: 49686780, k 
obchodnímu sdělení s motivem „Pouze národ dobře informovaných občanů, kteří znají 
cenu svých práv, nemůže být zotročen. Jenom tam, kde převládne ignorance, vzniká 
tyranie“, jehož premiéra byla odvysílána dne 2. října 2014 v čase 7:13:45 hodin na 
programu O („Óčko“), respektive s vysvětlením, kdo byl v případě daného sdělení 



objednatelem, zadavatelem a zpracovatelem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., a jaké a 
čí zájmy a cíle toto sdělení sleduje.  

7-0-0 

-  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 REGANON s.r.o., se sídlem Praha 5 - Jinonice, 
Bochovská 623/2, PSČ 1580 00, IČ: 24808491, o podání vysvětlení k obchodnímu 
sdělení s motivem „Pouze národ dobře informovaných občanů, kteří znají cenu svých 
práv, nemůže být zotročen. Jenom tam, kde převládne ignorance, vzniká tyranie“, jehož 
premiéra byla odvysílána dne 2. října 2014 v čase 7:13:45 hodin na programu O 
(„Óčko“). Rada žádá zejména o podání vysvětlení, kdo byl v případě daného sdělení 
objednatelem, zadavatelem a zpracovatelem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., a jaké a 
čí zájmy a cíle toto sdělení sleduje. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 20 dní ode 
dne doručení této výzvy. 

8-0-0 

17. 2015/331/DRD/Str: Strakonická televize, s.r.o.; Strakonická televize/videotext ve 
vysílání - VYSVĚTLENÍ 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele Strakonická televize, s.r.o., 
IČ 26076357, se sídlem Strakonice, Mírová 831, PSČ 386 01, zda vysílání televizního 
programu Strakonická televize obsahuje videotext tak, jak jej deklarují licenční 
podmínky.  

8-0-0 

-  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 Strakonická televize, s.r.o., 
IČ 26076357, se sídlem Strakonice, Mírová 831, PSČ 386 01, 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 k zapůjčení záznamu programu 
Strakonická televize z období 30 dní před doručením žádosti (respektive záznamu 
všech premiérových vysílacích bloků, zařazených do vysílání v průběhu 30 dní zpětně 
ode dne doručení žádosti), a to v odvysílané podobě a v náležité technické kvalitě, 
zapůjčil Radě záznamy týdenních magazínů, nikoli však již záznamy vysílání 
hodinového informačního bloku, tj. videotextového zpravodajství. Rada stanovuje lhůtu 
k nápravě 30 dní ode dne doručení tohoto upozornění.  

8-0-0 

18. 2015/225/LOJ/HBO: HBO Europe s.r.o.; HBO směřovaný na území Rumunska a 
Moldávie - dětský zámek 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s podaným vysvětlením 
provozovatele HBO Europe s. r. o., č.j. RRTV/3865/2015-P, doručeným Radě dne 16. 4. 
2015, v němž osvětluje, jaké jeho programy, šířené na území Rumunska Moldávie, jsou 
dostupné koncovým uživatelům pouze na základě smlouvy s osobou starší 18ti let, a 
jsou k němu poskytována technická opatření, která umožňují této osobě omezit dětem a 
mladistvým přístup k vysílání.  

8-0-0 

19. 2010/1153/LOJ/ČES: ČESKÁ TELEVIZE; ČT4 Sport/30.9.2010/překročení denního 
limitu reklamy - 300 000Kč 



-  Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 7. dubna 2015, č.j. 
8 A 61/2011-178-185, kterým byla sankce ze dne 2. 11. 2010, sp.zn.: 
2010/1153/LOJ/ČES, č.j. LOJ/4030/2010, uložená České televizi pro porušení čl. IV, 
bodu 12 zákona č. 304/2007 Sb., ve spojení se zákonem č. 231/2001 Sb., za 
překročení denního limitu reklamy o 43 sekund na programu ČT 4 Sport dne 30. září 
2010, v původní výši 300 000 Kč snížena na 100 000 Kč.  

8-0-0 

20. 2010/568/RUD/PUB: PUBLICIS Prague, s.r.o.; Nova/Pevný internet/mut 
1/15.1.2010/13:27/zpracovatel - nekalá praktika - 300 000Kč 

-  Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 30. března 2015, 
č.j. 6A 17/2011, kterým byla zamítnuta žaloba společnosti Lion Communications s.r.o. 
(dříve PUBLICIS Prague, s.r.o.), IČ 27384802, sídlem Praha 7, Jankovcova 1114/23, 
PSČ 17000, proti rozhodnutí Rady ze dne 21. prosince 2010, sp.zn. 
2010/568/RUD/PUB, č.j. RUD/80/2011, jímž byla této společnosti uložena pokuta ve 
výši 300 000 Kč za porušení povinnosti stanovené v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 
40/1995 Sb., kterého se dopustil tím, že zpracoval reklamu T-Mobile na produkt Pevná 
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, která byla nekalou obchodní 
praktikou, jelikož v reklamě byly rozhodné údaje o tom, že uvedená nabídka platí pouze 
pro tarif Rodina, a rovněž odkaz na webové stránky www.t-mobile.cz/2v1, kde by bylo 
možno dohledat vysvětlující informace, zveřejněny po příliš krátkou dobu a téměř 
nečitelnou formou a mohly tedy vzhledem k okolnostem a souvislostem, za nichž byly 
užity, uvést spotřebitele v omyl. 

8-0-0 

21. 2015/408/TIC/Růz: Různí poskytovatelé; Souhrn podání ONS 9/2015 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s následujícími podáními k 
obsahu audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání doručenými v období od 21. 
dubna do 11. května 2015: Seznam.cz, a.s./VIDEO NOVINKY - videa zachycující 
následky zemětřesení v Nepálu; CET 21 spol. s r.o./nova.cz - video zachycující 
nevhodné výroky učitele základní školy 

8-0-0 

22. 0456(2014): Zavadil Martin; Sleduj divadlo/Změna skutečností 

-  Rada zapisuje změnu skutečností týkajících se změny právní formy poskytovatele 
audiovizuální mediální služby na vyžádání umístěné na internetové adrese 
http://www.sledujdivadlo.cz, sídla, IČ a korespondenční adresy, a to na: Sleduj divadlo 
s.r.o., IČ 038 73 706, se sídlem Radlická 3294/10, Praha 5 PSČ 150 00 a 
korespondenční adresou Křížkovského 844/3, Olomouc PSČ 779 00 ČR.  

8-0-0 

23. 2014/1172/zab/RAD: RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o. / Kiss Morava - 
rozhlasové vysílání prostřednictvím vysílačů - žádost o změnu stanoviště a polarizace 
antény kmitočtu Ostrava Slezská Ostrava 89,8 MHz / 50 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 RADIO UNITED 
BROADCASTING s.r.o. IČ: 29131901, se sídlem Říčanská 2399/3, 10100 Praha o 
změnu skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání 
prostřednictvím vysílačů programu Kiss Morava (licence Ru/117/01), spočívající ve 
změně stanoviště kmitočtu OSTRAVA SLEZSKA OSTRAVA I 89,8 MHz / 50 W, toto 
rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o. IČ: 
29131901, se sídlem Říčanská 2399/3, 10100 Praha souhlas ke změně skutečností 
uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím 
vysílačů programu Kiss Morava (licence Ru/117/01), spočívající ve změně stanoviště 



kmitočtu OSTRAVA SLEZSKA OSTRAVA I 89,8 MHz / 50 W na souřadnice WGS 84: 
18 18 21 / 49 50 51. 

8-0-0 

24. 2014/1169/zab/RAD: RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o. / Country MORAVA 
SEVER - rozhlasové vysílání prostřednictvím vysílačů - žádost o změnu stanoviště a 
zvýšení výkonu kmitočtu Ostrava Slezská Ostrava 87,6 MHz / 0,031 kW - 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 RADIO UNITED 
BROADCASTING s.r.o. IČ: 29131901, se sídlem Říčanská 2399/3, 10100 Praha o 
změnu skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání 
prostřednictvím vysílačů programu Country MORAVA SEVER (licence Ru/108/05), 
spočívající ve změně stanoviště a zvýšení výkonu kmitočtu OSTRAVA SLEZSKA 
OSTRAVA II 87,6 MHz, toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli RADIO UNITED 
BROADCASTING s.r.o. IČ: 29131901, se sídlem Říčanská 2399/3, 10100 Praha 
souhlas ke změně skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování 
rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Country MORAVA SEVER 
(licence Ru/108/05), spočívající ve změně stanoviště a výkonu kmitočtu OSTRAVA 
SLEZSKA OSTRAVA II 87,6 MHz na 50 W, souřadnice WGS 84: 18 18 21 / 49 50 51. 

8-0-0 

25. 2014/645/zab/MED: MEDIA BOHEMIA a.s. / Rádio Blaník - rozhlasové vysílání 
prostřednictvím vysílačů - žádost o změnu stanoviště kmitočtu Česká Lípa 107,1 MHz / 
158 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 Rádio BLANÍK (licence sp. zn.: 2013/682/zab, Č.j.: zab/1258/2014), 
spočívající ve změně stanoviště kmitočtu Česká Lípa Sever 107,1 MHz / 158 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 Rádio 
BLANÍK (licence sp. zn.: 2013/682/zab, Č.j.: zab/1258/2014), spočívající ve změně 
stanoviště kmitočtu Česká Lípa Sever 107,1 MHz / 158 W na souřadnice WGS 84: 14 
32 20 / 50 41 45. 

8-0-0 

26. 2015/4/zab/BBC: BBC Radiocom (Praha) s.r.o. / ZET - rozhlasové vysílání 
prostřednictvím vysílačů - žádost o změnu stanoviště kmitočtu Liberec Proseč 99,2 
MHz / 1kW - 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 BBC Radiocom 
(Praha) s.r.o., IČ: 25616803, se sídlem Dlouhá 705/16, 11000 Praha o změnu 
skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání 
prostřednictvím vysílačů programu ZET (licence č.j.: Ru/193/98), spočívající ve změně 
stanoviště kmitočtu Liberec Proseč 99,2 MHz / 1 kW, toto rozhodnutí: Rada uděluje 
provozovateli BBC Radiocom (Praha) s.r.o., IČ: 25616803, se sídlem Dlouhá 705/16, 
11000 Praha souhlas ke změně skutečností uvedených v žádosti o licenci k 
provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu ZET (licence č.j.: 
Ru/193/98), spočívající ve změně stanoviště kmitočtu Liberec Proseč 99,2 MHz / 1 kW 
na souřadnice WGS 84: 15 07 47 / 50 44 32. 

8-0-0 



27. 2014/1165/zab/MED: MEDIA BOHEMIA a.s. / Rádio Blaník - rozhlasové vysílání 
prostřednictvím vysílačů - žádost o změnu souřadnic a polarizace kmitočtu Jablonec 
nad Nisou 92,7 MHz / 100 W - zastavení řízení 

-  Rada podle ustanovení § 66 odst. 1 písm. a) správního řádu zastavuje řízení o 
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 Rádio Blaník (licence sp. zn.: 
2013/975/zab, č.j.: zab/3393/2014), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru 
technických parametrů spočívající ve změně souřadnic a polarizace kmitočtu Jablonec 
nad Nisou 92,7 MHz / 0,1 kW, neboť žadatel vzal v celém rozsahu svou žádost zpět. 

8-0-0 

28. 2015/75/bar/BBC: BBC Radiocom (Praha) s. r. o. / ZET; rozhlasové vysílání 
prostřednictvím vysílačů; žádost o udělení předchozího souhlasu se změnou 
licenčních podmínek (zařazování hudby) – rozhodování 

-  Rada podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb. uděluje 
provozovateli BBC Radiocom (Praha) s. r. o. se sídlem Dlouhá 16/705, 110 00 Praha-
Staré Město, identifikační číslo 25616803, předchozí souhlas se změnou skutečností 
uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu ZET 
prostřednictvím pozemních vysílačů (licence udělena rozhodnutím Rady čj. Ru/193/98 
ze dne 24. 2. 1998) spočívající ve změně znění popisu vysílání v českém jazyce v 
programovém a vysílacím schématu tak, že nově bude znít „v českém jazyce – 
zpravodajství, publicistika, vzdělávání, sport, zábava a hudba“, a v doplnění nové 
licenční podmínky tohoto znění: „V rámci vysílání (bloků) v českém jazyce musí časový 
rozsah vysílaného zpravodajství, publicistiky, vzdělávání, sportu a zábavy ve svém 
souhrnu převažovat nad celkovým rozsahem vysílané hudby.“ 

8-0-0 

29. 2015/364/bar/BBC: BBC Radiocom (Praha) s. r. o. / ZET; rozhlasové vysílání 
prostřednictvím vysílačů; žádost o udělení předchozího souhlasu se změnou 
licenčních podmínek (rozšíření bloků v českém jazyce) – rozhodování 

-  Rada podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb. uděluje 
provozovateli BBC Radiocom (Praha) s. r. o. se sídlem Dlouhá 16/705, 110 00 Praha-
Staré Město, identifikační číslo 25616803, předchozí souhlas se změnou skutečností 
uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu ZET 
prostřednictvím pozemních vysílačů (licence udělena rozhodnutím Rady čj. Ru/193/98 
ze dne 24. 2. 1998) spočívající ve změně licenčních podmínek takto: „V pracovní dny 
bude blok v českém jazyce zařazován v čase od 6.00 hod. do 19.00 hod. a o víkendech 
a svátcích bude zařazován v čase od 7.00 hod. do 18.00 hod. V ostatních časech bude 
zařazováno vysílání BBC WS v angličtině. V rámci bloku denního vysílání v českém 
jazyce bude vysílaná i souhrnná 3minutová zpravodajská relace BBC WS v angličtině, a 
to zpravidla každou hodinu ve 30. minutě.“ 

8-0-0 

30. 2015/337/STR/RAD: RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o.; rozhlasové vysílání 
prostřednictvím vysílačů; žádost o změnu názvu programu z původního názvu Rádio 
Orchidej na nový název SIGNÁL RÁDIO BRNO - rozhodování 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v souladu s ustanovením § 
5 písm. b) a § 21 odst. 1, písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového 
a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 
231/2001 Sb.“), a ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v 
platném znění (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“), vydala toto rozhodnutí: Rada uděluje 
provozovateli RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o., IČ: 29131901, se sídlem 
Říčanská 2399/3, PSČ 101 00, Praha 10, souhlas se změnou skutečností uvedených v 
žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím pozemních 



vysílačů programu Rádio Orchidej (licence sp. zn. 2012/78/zab, č.j. STR/3899/2012 ze 
dne 2. října 2012) podle § 21 odst. 1, písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve 
změně označení (názvu) programu ze stávajícího názvu Rádio Orchidej na nový název 
SIGNÁL RÁDIO BRNO, neboť tato požadovaná změna názvu programu by nevedla k 
neudělení licence ve veřejném slyšení. 

8-0-0 

31. 2015/422/POT/Růz: Různí provozovatelé RV; Souhrn podání (9/2015) 

-  Rada se seznámila se stížností (č. j. 4215/2015) posluchače na vysílání programu 
ČRo 1 Radiožurnál ze dne 24. dubna 2014 (1); Rada se seznámila se stížností (č. j. 
4472/2015) posluchače na vysílání programů provozovatele Český rozhlas (2); Rada se 
seznámila se stížností (č. j. 4171/2015) posluchače na vysílání programu Radio Spin ze 
dne 22. dubna 2015 od 9:35 hodin (3) 

8-0-0 

-  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 (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), v platném znění, upozorňuje provozovatele 
RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o., IČ: 29131901, sídlem Říčanská 2399/3, 
Praha, PSČ 101 00, na porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. g zákona č. 231/2001 
Sb., kterého se provozovatel dopustil tím, že dne 22. dubna 2015 v čase 09:35– 09:37 
hodin odvysílal na programu Radio Spin příspěvek, ve kterém vedli dva moderátoři 
rozhovor na téma „výuka pornografie v Dánsku“ doplněný o ukázku pornografického 
obsahu, který by mohl ohrozit mravní či psychický vývoj dětí a mladistvých. Rada 
provozovateli stanovuje lhůtu k nápravě 7 dnů ode dne doručení tohoto upozornění 

8-0-0 

32. 2015/423/SPM/Růz: Různí provozovatelé RV; analýza obchodních sdělení 
odvysílaných dne 4. května 2015 

-  Rada se seznámila s analýzami obchodních sdělení odvysílaných provozovateli 
ULTRAVOX s.r.o. (program Radio COLOR; 90,7 MHz Praha) dne 4. května 2015, RKR 
s.r.o. (program CLASSIC PRAHA; 98,7 MHz Praha) dne 4. května 2015, Rádio Samson 
spol. s r.o. (program Rádio SAMSON; 105,0 MHz Karlovy Vary) dne 4. května 2015, 
Rádio Dobrý den, spol. s r.o. (program Hitrádio FM; 93,3 MHz Liberec) dne 4. května 
2015, RÁDIO BONTON a.s. (program Radio Bonton; 96,9 MHz Praha) dne 4. května 
2015 a RTV Cheb, k. s. (program RÁDIO EGRENSIS; 88,3 MHz Karlovy Vary) dne 4. 
května 2015. 

8-0-0 

33. 2015/424/hak/AKJ: AKJO. Media s. r. o._Rock Radio Gold; rozhlasové vysílání 
prostřednictvím vysílačů; analýza vysílání ze dne 20.4. 2015, 00:00 - 24:00 hodin  

-  Rada se seznámila s analýzou programu Rock Radio Gold provozovatele AKJO. 
Media, s r.o., ze dne 20. dubna 2015 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 

8-0-0 

34. 2015/420/FIA/MET: METEOPRESS, spol. s r.o. / MeteoTV - televizní vysílání 
prostřednictvím kabelových systémů a družice – žádost o ukončení platnosti licence  

-  Rada bere na vědomí, že provozovateli METEOPRESS, spol. s r.o., IČ: 471 25 381, 
se sídlem Praha 5, Kříženeckého náměstí 1079, PSČ 152 00 zanikla dne 30. dubna 
2015 dle § 24, písm. f) zákona č. 231/2001 Sb. licence k provozování televizního 
vysílání programu MeteoTV šířeného prostřednictvím kabelových systémů a družice, 
udělená rozhodnutím, č.j.: Ru/128/03/1278, ze dne 10. června 2003 ve znění pozdějších 
změn, dle žádosti ze dne 5. května 2015, č.j.: RRTV/4422/2015-P. O této skutečnosti 
Rada vydává osvědčení v souladu s ustanovením § 154 správního řádu. 



7-0-0 

36. 2015/224/zem/TV : TV FASHION s.r.o./FASHION TV (Czech & Slovak); televizní 
vysílání šířené prostřednictvím kabelových systémů a družice - neoznámení změny 
specifikace družice - podání vysvětlení  

-  Rada se seznámila s vysvětlením podaným provozovatelem TV FASHION s.r.o., IČ 
018 97 845, se sídlem Thámova 166/18, Karlín, 186 00 Praha 8, ve věci možné 
neoznámené změny specifikace družice, v rozsahu podání doručeného dne 22. dubna 
2015, č.j. RRTV/4169/2015-P. 

8-0-0 

37. 2015/300/FIA/POD: PODA a.s. / převzaté rozhlasové a televizní vysílání 
prostřednictvím kabelových systémů - změna územního rozsahu vysílání - předchozí 
souhlas 

-  Rada registruje provozovateli převzatého rozhlasového a televizního vysílání 
prostřednictvím kabelových systémů (registrace, sp. zn.: 2007/159/sve/POD, č.j.: 
sve/4630/07 ze dne 24. dubna 2007) PODA a.s., IČ: 258 16 179 se sídlem 28. října 
1168/102, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava, dle § 29 odst. 1 písm. d) zákona č. 
231/2001 Sb., změnu registrace spočívající ve změně územního rozsahu vysílání 
rozšířením o výčet katastrálních území a okresů v rozsahu podání ze dne 25. března 
2015, č.j.: RRTV/3144/2015-P ve znění upřesnění a doplnění žádosti ze dne 29. dubna 
2015, č.j.: RRTV/4295/2015-P.  

8-0-0 

38. 2015/379/FIA/Top: Topfun Media a.s. – převzaté vysílání prostřednictvím zvláštních 
přenosových systémů – neoznámená změna seznamu akcionářů a převod akcií, 
neoznámené změny v osobách statutárního orgánu – představenstva a dozorčí rady 
společnosti – upozornění 

-  Rada upozorňuje provozovatele převzatého vysílání prostřednictvím zvláštních 
přenosových systémů, Topfun Media a.s., IČ: 286 36 589, se sídlem Praha 10 - Michle, 
Bohdalecká 1483, PSČ 10100, (registrace sp. zn.: 2012/897/FIA/Top, č.j.: 
FIA/4510/2012 ze dne 18. prosince 2012), podle § 59 odst. 1- 3 zákona č. 231/2001 
Sb., na porušení §§ 29 odst. 1, písm. b) a 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., kterého 
se dopustil tím, že Radě neoznámil: 1) předem změnu seznamu akcionářů a převod 
akcií společnosti TRADE and TECHNOLOGY, a.s., IČ: 258 73 873 na společnost 
KROKOLA, a.s., IČ: 247 68 821; 2) změnu v osobách statutárního orgánu 
(představenstva) a dozorčí rady společnosti a stanovuje mu lhůtu k nápravě do 15 dnů 
ode dne doručení tohoto upozornění.  

8-0-0 

39. 2015/401/SMU/Růz: Různí provozovatelé převzatého vysílání - oznámení změn 
programové nabídky 

-  Rada se dle § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. seznámila s oznámením 
provozovatele O2 Czech Republic a.s., IČ: 60193336, se sídlem: Praha 4, Za 
Brumlovkou 266/2, PSČ: 140 00, o změně ostatních skutečností uvedených v přihlášce 
k registraci převzatého rozhlasového a televizního vysílání šířeného prostřednictvím 
kabelových systémů, č.j. Rg/32/05/2186 ze dne 26. 7. 2005, spočívající ve změně 
programové nabídky, a to v jejím rozšíření o český televizní program SPORT 3, v 
rozsahu dle podání č.j. RRTV/3871/2015-P ze dne 16. 4. 2015. 

8-0-0 

-  Rada se dle § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. seznámila s oznámením 
provozovatele O2 Czech Republic a.s., IČ: 60193336 se sídlem: Praha 4, Za 
Brumlovkou 266/2, PSČ: 140 00, o změně ostatních skutečností uvedených v přihlášce 
k registraci převzatého rozhlasového a televizního vysílání šířeného prostřednictvím 
kabelových systémů, č.j. Rg/32/05/2186 ze dne 26. 7. 2005, spočívající ve změně 



programové nabídky, a to v jejím rozšíření o český televizní program KINO 
BARRANDOV, v rozsahu dle podání č.j. RRTV/4212/2015-P ze dne 24. 4. 2015. 

8-0-0 

-  Rada se dle § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. seznámila s oznámením 
provozovatele Czech Digital Group, a.s. IČ: 25842609, se sídlem: Praha 6, Skokanská 
2117/1, PSČ: 169 00, o změně ostatních skutečností uvedených v přihlášce k registraci 
převzatého rozhlasového a televizního vysílání šířeného prostřednictvím pozemních 
vysílačů, sp. zn.: 2008/70/fia/CDG, č.j. fia/645/08 ze dne 22. ledna. 2008, spočívající ve 
změně programové nabídky, a to v jejím rozšíření o český televizní program 
BARRANDOV PLUS ve vysílací síti 3, dne 7. května 2015, v rozsahu dle podání č.j. 
RRTV/4491/2015-P ze dne 11. května 2015.  

8-0-0 

40. 2015/394/SMP/Růz: Přehled doručených oznámení 

-  Rada se seznámila se 7 oznámeními 

8-0-0 

41. 2015/439/KOD/Rad: Oznámení o volbě předsedy a místopředsedů RRTV 

-  Rada se seznámila s oznámením předsedy Rady o volbě předsedy a místopředsedů 
RRTV 

8-0-0 

42. 2015/419/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  

8-0-0 

ověřovatel:  

P. Bartoš 

 


