
Zápis z 18. zasedání, konaného ve dnech 30. 9. 2014 - 1. 10. 2014 

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

 

1. Schválení programu 18. zasedání 

-  Rada schvaluje program ve znění projednaných změn. 

8-0-0 

2. 2014/879/DRD/ČTV: ČESKÁ TELEVIZE; ČT1/Sama doma//25.4.2014/12:30 - 
PP/Lenovo - dokazování od 13:30 hodin 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání v rámci správního řízení spis. zn. 
2014/879/DRD/ČTV provedla důkaz zhlédnutím záznamu pořadu Sama doma 
odvysílaného dne 25. dubna 2014 od 12:30 hodin na programu ČT1. 

9-0-0 

3. 2014/703/RUD/TV: TV CZ s.r.o.; ACTIVE TV/19.5.2014/05:00-06:00 hodin - erotický 
teleshopping - DOKAZOVÁNÍ 30.9.2014 OD 15:05 hodin 

-  Rada v rámci správního řízení sp.zn. 2014/703/RUD/TV provedla důkaz zhlédnutím 
záznamu vysílání teleshoppingového bloku na erotickou zpoplatněnou telefonickou 
linku, který byl odvysílán dne 19. května 2014 v čase od 05:00 do 06:00 hodin na 
programu ACTIVE TV.  

9-0-0 

4. 2014/810/RUD/TV : TV CZ s.r.o.; ACTIVE TV/Kvíz/29.5.2014/od 19:30 hodin - 
DOKAZOVÁNÍ 30.9.2014 od 16:05 hodin 

-  Rada v rámci správního řízení sp.zn. 2014/810/RUD/TV provedla důkaz zhlédnutím 
záznamu vysílání teleshoppingového bloku s názvem „Kvíz“ odvysílaného dne 29. 
května 2014 od 19:30 hodin na programu ACTIVE TV, respektive úseku vysílání tohoto 
bloku, v jehož rámci probíhala audiotexová služba, prostřednictvím níž měl divák 
správně odpovědět na soutěžní otázku, kolik je litrů na obrázku.  

9-0-0 

5. 2014/808/RUD/TV: TV CZ s.r.o.; ACTIVE TV/Sexy výhra/18.5.2014/od 01.00 hodin - 
DOKAZOVÁNÍ 30.9.2014 od 17:00 hodin 

-  Rada v rámci správního řízení sp.zn. 2014/808/RUD/TV provedla důkaz zhlédnutím 
záznamu vysílání teleshoppingového bloku s názvem „Sexy výhra“ odvysílaného dne 
18. května 2014 od 01:00 hodin na programu ACTIVE TV. 

10-0-0 

6. 2014/807/RUD/TV : TV CZ s.r.o.; ACTIVE TV/Kvíz/16.5.2014/od 19:30 hodin - 
DOKAZOVÁNÍ 1.10.2014 od 09:00 hodin 

-  Rada v rámci správního řízení sp.zn. 2014/807/RUD/TV provedla důkaz zhlédnutím 
záznamu vysílání teleshoppingového bloku s názvem „Kvíz“ odvysílaného dne 16. 
května 2014 od 19:30 hodin na programu ACTIVE TV. 

10-0-0 

7. 2013/992/zab: licenční řízení – rozhlasové vysílání šířené prostřednictvím vysílačů 
na kmitočtu 98,3 MHz o vyzářeném výkonu 100 W z vysílacího stanoviště Moravské 
Budějovice – udělení licence 



-  Rada podle ustanovení § 18 zákona č. 231/2001 Sb. uděluje společnosti MEDIA 
BOHEMIA a.s.licenci k provozování rozhlasového vysílání programu RÁDIO BLANÍK 
JIŽNÍ MORAVA prostřednictvím pozemních vysílačů na kmitočtu 98,3 MHz o 
vyzářeném výkonu 100 W z vysílacího stanoviště Moravské Budějovice na dobu 8 let, 
nejdéle však do 10. 10. 2025 

13-0-0 

8. 2014/43/zab: licenční řízení k provozování rozhlasového vysílání na kmitočtu Dačice 
98,5 MHz / 250 W_ROZHODNUTÍ VE VĚCI 

-  Rada uděluje NONSTOP s.r.o.podle § 18 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k 
provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem 
technických parametrů Dačice 98,5 MHz / 250 W pro program Rádio Krokodýl na dobu 
8 let, nejdéle však do 10. října 2025. 

13-0-0 

9. 2014/233/zab: licenční řízení k provozování rozhlasového vysílání na kmitočtu Nový 
Jičín silo 91,6 MHz / 100 W_ROZHODNUTÍ VE VĚCI 

-  Rada uděluje JUKE BOX, spol. s.r.o. podle § 18 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k 
provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem 
technických parametrů Nový Jičín silo 91,6 MHz / 100 W pro program Rádio Čas Rock 
na dobu 8 let, nejdéle však do 10. října 2025. 

13-0-0 

10. 2014/836/STR/AZ : AZ Media a.s.; žádost o udělení předchozího souhlasu se 
změnou stanov 

-  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 AZ Media, a. s. se sídlem, Filmová 174, PSČ 761 79 Zlín, IČ: 25648837, 
předchozí souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci spočívající ve 
změně obsazení a počtu osob ve statutárních a kontrolních orgánech společnosti a s 
tím související změně stanov provozovatele. 

13-0-0 

11. 2014/850/STR/LIN: LIN a.s; žádost o souhlas se změnou výše základního kapitálu, 
seznamu akcionářů a stanov společnosti 

-  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 LIN, a. s. se sídlem Křemencova 4/175, 110 00 Praha-Nové Město, IČ: 
25720767, předchozí souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci 
spočívající ve změně základního kapitálu společnosti s tím související změně seznamu 
akcionářů a stanov společnosti provozovatele. 

13-0-0 

12. 2014/820/STR/Gam: Gama media s.r.o.; žádost o souhlas s převodem obchodního 
podílu 

-  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 Gama media, s.r.o., IČ: 25028499, se sídlem Bělehradská 360/6, PSČ 
434 01 Most, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci dle § 21 
odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající v převodu obchodního podílu ze 
stávajícího společníka paní Petry Kutové, MBA na nového společníka paní Pavlínu 
Borovskou. 

13-0-0 

13. 2013/434/zab/Rád: RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o. / Rádio Kiss 98 FM - 
rozhlasové vysílání prostřednictvím vysílačů - žádost o změnu stanoviště a zvýšení 
výkonu kmitočtu Praha 98,1 MHz / 1 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, Praha, PSČ 101 00, 
o změnu skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání 
prostřednictvím vysílačů programu Rádio Kiss 98 FM (licence Ru/116/01), ve znění 
pozdějších změn žádosti, spočívající ve zvýšení výkonu vysílače a změně stanoviště 
kmitočtu Praha 98,1 MHz z 1 kW na 2 kW na nové souřadnice WGS84: 14 23 04 / 50 
04 52, toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli RADIO UNITED BROADCASTING 
s.r.o., IČ: 29131901 se sídlem Říčanská 2399/3, Praha, PSČ 101 00 souhlas ke změně 
skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání 
prostřednictvím vysílačů programu Rádio Kiss 98 FM (licence Ru/116/01), ve znění 
pozdějších změn žádosti, spočívající ve zvýšení výkonu vysílače a změně stanoviště 
kmitočtu Praha 98,1 MHz na 2 kW, nové souřadnice WGS84: 14 23 04 / 50 04 52. 

13-0-0 

14. 2013/361/zab/Sta: RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o. / Country SEVER - 
rozhlasové vysílání prostřednictvím vysílačů - žádost o změnu stanoviště a snížení 
výkonu kmitočtu Liberec-Lidové sady 97,1 MHz / 1 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, Praha, PSČ 101 00 
o změnu skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání 
prostřednictvím vysílačů programu Country SEVER (licence Ru/224/05), spočívající ve 
změně stanoviště a snížení výkonu kmitočtu Liberec Výšina 97,1 MHz / 1 kW na 500 W, 
toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o., 
IČ: 29131901 se sídlem Říčanská 2399/3, Praha, PSČ 101 00 souhlas ke změně 
skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání 
prostřednictvím vysílačů programu Country SEVER (licence Ru/224/05), spočívající ve 
změně stanoviště a snížení výkonu kmitočtu Liberec Výšina 97,1 MHz / na 500 W, nové 
souřadnice WGS 84: 15 05 30 / 50 46 42. 

13-0-0 

15. 2014/755/STR/Fre: Frekvence 1, a.s.; Dámský klub F1_19.5.2014 - seznámení se 
znaleckým posudkem PhDr. Heleny Zemánkové, MBA 

-  Rada se seznámila se znaleckým posudkem PhDr. Heleny Zemánkové, MBA (č.j. 
7926/2014), předloženým účastníkem Frekvence 1, a.s. ve správním řízení vedeném 
pro možné porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl 
provozovatel dopustit tím, že dne 19. května 2014 odvysílal v čase od 10:00 do 12:00 
pořad „Dámský klub". 

13-0-0 

16. 0874(2014): Česká rozhlasová s. r. o. / Rádio Orlík; zánik platnosti licence na 
žádost provozovatele 

-  Rada bere na vědomí žádost provozovatele Česká rozhlasová s. r. o. o ukončení 
vysílání rozhlasového programu Rádio Orlík na základě licence udělené rozhodnutím 



Rady sp. zn. 2007/244/FIA ze dne 26. 9. 2007, a to ke dni 24. 8. 2014, a vydává o této 
skutečnosti osvědčení 

13-0-0 

17. 0968(2014): Různí provozovatelé; Souhrn podání 

-  Rada se seznámila se stížností (č.j. 7939/2014) posluchače na personální obsazení 
dechovkového pořadu, který vysílá program Český rozhlas Plzeň 

13-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své kompetence 
dané ustanovením § 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.“), zahajuje v souladu s ustanovením § 46 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) s provozovatelem Český rozhlas IČ: 
45245053 sídlem Vinohradská 1409/12 PSČ 120 00 Praha, správní řízení z moci úřední 
pro možné porušení § 31 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl provozovatel 
dopustit tím, že dne 30. července 2014 odvysílal na programu Český rozhlas 1 - 
Radiožurnál v čase od 8:52 hodin pořad Ranní interview s Jankem Kroupou věnovaný 
problematice pedofilie a v časech 9:10, 11:09, 11:15, 11:23, 12:08, 13:11 a 15:11 hodin 
seriál publicistický reportáží též věnovaných problematice pedofilie, neboť osobní 
domněnky reportéra Janka Kroupy a reportérky Markéty Chaloupské byly vydávány za 
ověřená fakta, osobní hodnotící komentáře obou reportérů nebyly odděleny od 
informací zpravodajského charakteru, poskytované informace byly deformovány 
opomenutím důležitých skutečností, reportáž jako celek byla z hlediska zdrojů informací 
netransparentní a některé prezentované informace nebyly dostatečně vyvážené pro 
svobodné vytváření názorů. 

13-0-0 

18. 0977(2014): návrh dopisu Syndikátu novinářů ČR  

-  Rada se seznámila s návrhem dopisu pro Syndikát novinářů ČR ve věci 
investigativních pořadů na programu ČRo 1 Radiožurnál a souhlasí s odpovědí dle 
návrhu 

13-0-0 

19. 0978(2014): Různí provozovatelé; obchodní sdělení 

-  Rada se seznámila s analýzami obchodních sdělení odvysílaných provozovateli 
MEDIA BOHEMIA a.s. (Rádio BLANÍK; 94,5 MHz Ústí nad Labem) dne 17. září 2014, 
EVROPA 2, spol. s r.o. (EVROPA 2; 88,2 MHz Praha) dne 17. září 2014, RADIO 
UNITED BROADCASTING s.r.o. (program Kiss; 98,1 MHz Praha, program SIGNÁL 
RÁDIO PRAHA; 95,7 MHz Praha a program KISS PUBLIKUM; 90,3 MHz Zlín) dne 17. 
září 2014, 4S PRODUCTION a.s. (program Expres radio; 90,3 MHz Praha) dne 17. září 
2014 a Radio Černá Hora II. s.r.o. (program RADIO ČERNÁ HORA; 96,2 MHz Hradec 
Králové) dne 17. září 2014. 

13-0-0 

20. 2014/857/hak/MED: MEDIA BOHEMIA a. s. / Hitrádio FM Labe - reakce na 
upozornění na porušení zákona 

-  Rada se seznámila s reakcí (č.j. 7952/2014) provozovatele MEDIA BOHEMIA, a.s. na 
upozornění na porušení § 32 odst. 1 písm. o) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se 
provozovatel dopustil tím, že dne 28.7. 2014 od 00:00 do 24:00 hodin neidentifikoval 
rozhlasový program Hitrádio FM Labe plným a platným názvem programu alespoň 
jedenkrát za hodinu, ale vždy pouze jeho zkrácenou verzí – Hitrádio FM. 

13-0-0 

21. 2013/942/bar/MED: MEDIA BOHEMIA a. s. / RADIO BLANÍK ZÁPADNÍ ČECHY, 20. 9. 
2013, 0.00-24.00 hodin, analýza – reakce na upozornění na porušení zákona 



-  Rada se seznámila s reakcí provozovatele MEDIA BOHEMIA a. s. na upozornění na 
porušení zákona, kterého se provozovatel dopustil tím, že dne 20. 9. 2013 v čase od 
0.00 do 24.00 hodin nedodržel ve vysílání rozhlasové stanice RÁDIO BLANÍK ZÁPADNÍ 
ČECHY licenčními podmínkami stanovený podíl country a folkové hudby ve výši 50-70 
% z celkového hudebního vysílání 

13-0-0 

22. 2012/902/FOL/Dyn: Dynamo Films, s.r.o.; Rádio BLANÍK/12.6.2012/6:59:03/Lipoxal 
Xtreme/zpracování reklamy, která je nekalou obchodní praktikou_pokuta 70 000,- 
Kč_INFORMACE O ROZSUDKU 

-  Rada se seznámila s usnesením Městského soudu v Praze, které bylo vydáno dne 1. 
září 2014, pod sp. zn. 8A 114/2014 – 18 a kterým Městský soud v Praze zastavil řízení 
v právní věci žalobce Dynamo Films, s.r.o. proti rozhodnutí Rady č. j. FOL/2079/2014 ze 
dne 27. května 2014, kterým byla žalobci udělena pokuta ve výši 70 000,- Kč, neboť se 
zpracováním reklamy na doplněk stravy Lipoxal Xtreme, která byla odvysílána dne 12. 
června 2012 v časech 6:59:03 hodin, 10:26:50 hodin, 13:58:04 hodin a 16:56:25 hodin 
na programu Rádio BLANÍK (94,5 MHz Ústí nad Labem), dopustil nekalé obchodní 
praktiky. 

13-0-0 

23. 2014/945/zem/Kab: Kabelová televize Kopřivnice, s.r.o./KTK; televizní vysílání 
šířené prostřednictvím kabelových systémů - prodloužení doby platnosti licence 

-  Rada prodlužuje provozovateli Kabelová televize Kopřivnice, s.r.o., IČ 60318988, se 
sídlem Kopřivnice, Záhumenní 1152, PSČ 742 21, podle § 12 odst. 8 zákona č. 
231/2001 Sb., dobu platnosti licence, č.j. Ru/258/02/2886 ze dne 22. října 2002, k 
provozování místního televizního vysílání šířeného prostřednictvím kabelových 
systémů, o dobu 12 let, na základě žádosti doručené dne 11. září 2014, č.j. 7788.  

12-0-0 

24. 0946(2014): Miroslav Maštalíř - MD Elektronik/RTP - regionální televize Posázaví; 
televizní vysílání šířené prostřednictvím kabelových systémů - zánik platnosti licence 

-  Rada konstatuje, že provozovateli fyzické osobě Miroslav Maštalíř - MD Elektronik, IČ 
40926834, bytem Divišov 5, okres Benešov, PSČ 257 26, zanikla dne 11. září 2014 
podle § 24 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., licence k provozování televizního vysílání 
programu RTP – regionální televize Posázaví, šířeného prostřednictvím kabelových 
systémů, udělená rozhodnutím Rady, č.j. Ru/208/02 ze dne 27. srpna 2002, ve znění 
pozdějších změn. O této skutečnosti Rada vydá osvědčení v souladu s ustanovením § 
154 správního řádu. 

13-0-0 

25. 0952(2014): Kabelová televize Jeseník, spol. s r. o./JESENICKÝ INFOKANÁL; 
televizní vysílání šířené prostřednictvím kabelových systémů - zánik platnosti licence 

-  Rada konstatuje, že provozovateli Kabelová televize Jeseník, spol. s r. o., IČ 
47683163, se sídlem Jeseník, Dukelská 1240/27, PSČ 790 01, zanikla dne 19. září 
2014 podle § 24 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., licence k provozování televizního 
vysílání programu JESENICKÝ INFOKANÁL (zkráceně INFO), šířeného prostřednictvím 
kabelových systémů, udělená rozhodnutím Rady, č.j. Ru/210/02 ze dne 27. srpna 2002, 
ve znění pozdějších změn. O této skutečnosti Rada vydá osvědčení v souladu s 
ustanovením § 154 správního řádu. 

13-0-0 

26. 0947(2014): Progress Digital s.r.o. - převzaté rozhlasové a televizní vysílání 
prostřednictvím pozemních vysílačů – změna programové nabídky, rozšíření 
Regionální sítě 7 (RS7) o nová stanoviště - oznámení  

-  Rada se seznámila s oznámením provozovatele Progress Digital s.r.o., IČ 294 50 
420, se sídlem Stavební 992/1, Poruba, 708 00 Ostrava, dle § 29 odst. 3 zákona č. 



231/2001 Sb., o změně ostatních skutečností uvedených v přihlášce k registraci 
převzatého rozhlasového a televizního vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů 
(registrace, sp. zn. 2013/460/FIA/Pro, č.j.: FIA/2607/2013 ze dne 11. června 2013), 
spočívající: a) ve změně programové nabídky, jejím rozšířením o český televizní 
program kinoSvět; b) v rozšíření Regionální sítě 7 (RS7) o nová stanoviště k 1. září 
2014, dle podání ze dne 10. září 2014, č.j.: 7786  

13-0-0 

27. 0934(2014): KABEL OSTROV, s.r.o.; oznámení změny registrace - rozšíření 
programové nabídky 

-  Rada se dle § 29, odst 3 zákona č. 231/2011 Sb. seznámila s oznámením 
provozovatele KABEL OSTROV s.r.o., IČ: 63508834, se sídlem Ostrov, Mírové náměstí 
733, PSČ: 363 01, o změně ostatních skutečností uvedených v přihlášce k registraci 
převzatého rozhlasového a televizního vysílání prostřednictvím kabelových systémů č.j. 
Rg/4/9, spočívající ve změně programové nabídky, a to v jejím rozšíření o české 
televizní programy: Relax, COUNTRY No.1, ŠLÁGR TV, Óčko Expres, kinoSvět; 
zahraniční televizní programy: STV 1, STV 2, TA3, TV MARKÍZA, TV Doma, JOJ, JOJ 
PLUS, Slovak Sport TV, v rozsahu dle podání č.j. 7726 ze dne 9. září 2014 a jeho 
doplnění č.j.7998 ze dne 18. září 2014. 

13-0-0 

28. 0949(2014): Prague Digital TV s.r.o.; oznámení změny registrace - rozšíření 
programové nabídky 

-  Rada se dle § 29, odst 3 zákona č. 231/2011 Sb. seznámila s oznámením 
provozovatele Prague Digital TV s.r.o., IČ: 28991800, se sídlem: Praha 7, Ortenovo 
nám. 1571/15a, PSČ: 170 00, o změně ostatních skutečností uvedených v přihlášce k 
registraci převzatého rozhlasového a televizního vysílání prostřednictvím pozemních 
vysílačů, sp.zn. 2012/767/sve/adm, č.j. sve/4200/2012 ze dne 30. října 2012, spočívající 
ve změně programové nabídky, a to v jejím rozšíření o český rozhlasový program: 
Český Impuls, v rozsahu dle podání č.j. 7727 ze dne 9. září 2014. 

12-0-0 

29. 0958(2014): Různí provozovatelé; Oznámené změny 

-  Rada se seznámila se 7 oznámeními 

13-0-0 

30. 0908(2014): ČESKÁ TELEVIZE; Monitoring vysílání se zaměřením na ztvárnění 
menšin a specifických skupin, programy ČT1, ČT24, únor a březen 2014  

-  Rada se seznámila s analýzou pořadů programů ČT1 a ČT24 z hlediska informování 
o příslušnících menšin a specifických skupin za období únor a březen 2014. 

13-0-0 

31. 0907(2014): CET 21 spol.s r.o.; Monitoring vysílání z hlediska informování o 
příslušnících menšin a specifických skupin, NOVA, únor a březen 2014  

-  Rada se seznámila s analýzou pořadů programu NOVA z hlediska informování o 
příslušnících menšin a specifických skupin za období únor a březen 2014. 

13-0-0 

32. 0909(2014): FTV Prima, spol. s r.o.; Monitoring vysílání se zaměřením na ztvárnění 
menšin a specifických skupin, Prima, únor a březen 2014  

-  Rada se seznámila s analýzou pořadů programu Prima z hlediska informování o 
příslušnících menšin a specifických skupin za období únor a březen 2014. 

13-0-0 

33. 0959(2014): STAR - MONT Pardubice, s. r. o.; Analýza kontinuálního úseku vysílání 
programu Informační kanál Hostinné a programu Informační kanál Mladé Buky ze dnů 
17.–18. srpna 2014 od 00.00 do 24.00 hod. 



-  Rada se seznámila s analýzou kontinuálního úseku vysílání programu Informační 
kanál Hostinné a programu Informační kanál Mladé Buky ze dnů 17.–18. srpna 2014 od 
00.00 do 24.00 hod. 

11-0-0 

34. 0963(2014): CET 21 spol.s r.o.; NOVA/Odložené případy (13)/15.9.2014/13:25 - 
kontrola DaTel 

-  Rada se seznámila s analýzou pořadu Odložené případy (13), odvysílaného dne 15. 
září 2014 od 13.25 hodin na programu NOVA. 

13-0-0 

35. 0965(2014): TV CZ s.r.o.; ACTIVE TV/analýza kontinuálního záznamu vysílání ze 
dne 9. června 2014 od 14:00 do 15:00 hodin 

-  Rada se seznámila s analýzou vysílání programu ACTIVE TV provozovatele TV CZ 
s.r.o. ze dne 9. června 2014 v časovém úseku od 14:00 do 15:00 hodin 

13-0-0 

36. 0793(2014): Různí provozovatelé; screening červenec - srpen 2014 

-  Rada se seznámila se zprávou o kontrole televizního vysílání prostřednictvím 
screeningu za období červenec - srpen 2014, která pokrývala úseky následujících 
programů v těchto dnech a v těchto časech: JTV a.s./JIHOČESKÁ TELEVIZE 7. 
července 2014 06:00 – 18:00; ŠLÁGR TV, spol. s r.o./ŠLÁGR TV 8. července 2014 
06:00 – 24:00; ATV CZ, s.r.o./GOLF CHANNEL 11. července 2014 10:00 – 20:00, 18. 
července 2014 10:00 – 20:00; Československá filmová společnost, s.r.o./CS Film 12. 
srpna 2014 12:00 – 24:00, 13. srpna 2014 14:00 – 20:00, 15. srpna 2014 16:00 – 24:00, 
19. srpna 2014 18:00 – 24:00; WALT DISNEY COMPANY LIMITED, organizační 
složka/DISNEY CHANNEL 17. července 2014 12:00 – 24:00, 30. července 2014 12:00 
– 24:00; Stanice O, a.s./O (Óčko) 17. července 2014 10:00 – 20:00; FILM EUROPE, 
s.r.o./DOKU CS 17. července 2014 15:00 – 22:00, 18. července 2014 16:00 – 22:00, 
21. července 2014 14:00 – 17:00, 24. července 2014 16:00 – 20:00, 25. července 2014 
15:00 – 22:00, 22. srpna 2014 10:00 – 20:00, 28. srpna 2014 18:00 – 22:00; AIDEM 
a.s./Brno TV 19. července 2014 10:00 – 20:00, 28. července 2014 10:00 – 20:00; HBO 
Europe s.r.o./CINEMAX 2 19. července 2014 15:00 – 20:00; HBO Europe s.r.o./HBO 
22. července 2014 00:00 – 04:00, 27. července 2014 14:00 – 24:00; FILM EUROPE, 
s.r.o./KINO CS 23. července 2014 15:00 – 24:00, 31. července 2014 13:00 – 22:00, 19. 
srpna 2014 11:00 – 24:00, 21. srpna 2014 12:00 – 17:00; HBO Europe s.r.o./HBO 
Comedy 25. července 2014 08:00 – 24:00; HBO Europe s.r.o./HBO 2 31. července 
2014 12:00 – 24:00, 29. srpna 2014 18:00 – 24:00; FTV Prima, spol. s r.o./Prima love 1. 
srpna 2014 08:00 – 24:00, 4. srpna 2014 08:00 – 24:00, 7. srpna 2014 08:00 – 24:00, 
11. srpna 2014 08:00 – 24:00, FILM EUROPE, s.r.o./MUZIKA CS 11. srpna 2014 12:00 
- 24:00, 30. srpna 2014 10:00 – 20:00; J.D.Production, s.r.o./Regionální televize TVS 
18. srpna 2014 00:00 – 12:00 

13-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané 
ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 
231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele Stanice O, a. s., IČ 
26509911, sídlem Vrchlického 439/29, Praha 5- Košíře, PSČ 150 00, na porušení 
ustanovení § 53a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., neboť se odvysíláním pořadu 
Limuzína dne 17. července 2014 od 17:29 hodin na programu O (Óčko), který nebyl na 
svém konci zřetelně označen jako pořad obsahující umístění produktu, dopustil 
porušení povinnosti, podle které musejí být pořady obsahující umístění produktu na 
začátku, na konci a v případě přerušení reklamou nebo teleshoppingovými šoty rovněž 
po tomto přerušení zřetelně označeny jako pořady obsahující umístění produktu, aby 



diváci nemohli být žádným způsobem uvedeni v omyl o povaze těchto pořadů. Rada 
stanovuje lhůtu k nápravě 7 dnů od doručení upozornění 

13-0-0 

-  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 Stanice O, a. s., IČ 26509911, sídlem Vrchlického 439/29, 
Praha 5- Košíře, PSČ 150 00, o podání vysvětlení, na základě jakých smluvních 
ujednání bylo na programu O (Óčko) dne 17. července 2014 v časech 10:40, 13:18, 
15:18 a 17:16 odvysíláno v rámci rubriky „Óčko ti doporučuje …“ sdělení 
„Óčkomobil.cz“. A dále, z jakého důvodu bylo totožné sdělení, jakožto reklamní spot, 
zařazeno v témže dni do vysílání v rámci reklamních bloků (časy začátků bloků: 10:12, 
10:36, 11:17, 11:41, 12:12, 12:42, 13:13, 13:43, 14:12, 14:42, 15:14, 15:43, 16:44, 
17:12, 17:45, 18:15, 18:42, 19:13 a 19:42 hodin), resp. jaká je povaha spotu, a z jakého 
důvodu s tímto spotem nakládá v některých případech jakožto s reklamou, a v dalších 
jako s jiným typem sdělení. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 20 dní ode dne 
doručení této výzvy. 

13-0-0 

-  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 AIDEM a.s., IČ: 27695964, se sídlem Zengrova 2693/2, 615 00 
Brno – Židenice, o podání vysvětlení, jaký je charakter sdělení 
„Thewaytohappiness.org“ odvysílaných na programu Brno TV ve dnech 19. července 
2014 (v časech 10:22, 10:27, 10:58, 11:29, 11:57, 12:09, 12:55, 13:29, 13:41, 15:51, 
16:21, 16:27, 17:34, 17:39, 18:41, 18:58, 19:11 hodin) a 28. července 2014 (v časech 
11:45, 12:04, 12:33, 12:52, 13:13, 13:23, 13:54, 14:18, 14:41, 14:54, 15:08, 15:15, 
15:21, 16:04, 16:15, 17:04, 17:14, 18:00, 18:23, 18:30, 18:55, 19:31, 19:44, 19:52 
hodin), resp. na základě jakých smluvních ujednání byla tato sdělení (celkem 12 mutací) 
odvysílána. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 20 dní ode dne doručení této 
výzvy. 

12-0-0 

-  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 AIDEM a.s., IČ: 27695964, se sídlem Zengrova 2693/2, 615 00 
Brno – Židenice, o podání vysvětlení, zda v souvislosti s epizodou pořadu Jak se co 
dělá, která byla odvysílána na programu Brno TV dne 19. července 2014 od 17:34 
hodin, a jež se věnovala tématu mléčných bio výrobků, byla uzavřena smluvní ujednání 
se společnostmi AHOLD Czech Republic, a.s. a OLMA, a.s., a pokud ano, o jaké 
smluvní vztahy se jedná. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 20 dní ode dne 
doručení této výzvy. 

13-0-0 

37. 0953(2014): Různí provozovatelé; Souhrn podání OT (31 podání) 

-  Rada se seznámila s následujícími podáními k obsahu televizních programů 
doručenými v období od 9. do 22. září 2014: Česká televize/ČT1 a ČT24 – Studio 6, 
zpráva o výročí napadení Polska Sovětským svazem, 18. září 2014 od 5:59 hodin; 
Digital Broadcasting s.r.o./Rebel – Sexy Výhra, od 23:45 hodin 27. srpna 2014; Simply 
You Pharmaceuticals a.s./YouTube – spot ArginMax; Česká televize/ČT1 – Pečený 
sněhulák, 8. září 2014 ve 21:00 hodin; Česká televize/ČT24 – Studio ČT24, zprávy o 



zdraví prezidenta, 10. května 2013 ve 13:10 hodin a v 15:05 hodin; Česká 
televize/ČT24 – Události, Prezidentův plán pro Paskov, 24. září 2013 v 19:00 hodin; 
Česká televize/ČT24 – Události, Personální zemětřesení v resortu dopravy, 1. října 
2013 v 19:00 hodin; Česká televize/ČT2 a ČT1 – informování ČT na téma Opencard, 
zejména Události, reportáž Kauza Opencard, 12. června 2014 v 19:00 hodin; Česká 
televize/ČT24 – Obecní volby: Debata z vesnice roku 2012, 3. září 2014 ve 20:00 hodin; 
Česká televize/ČT 24 – Hyde Park, téma 66 let od komunistického převratu, 25. února 
2014 ve 20:05 hodin; Česká televize/ČT24 – Studio ČT24, ukončení přenosu z 
Poslanecké sněmovny, 10. září 2014 od 14:35 hodin; FTV Prima, spol. s.r.o./Prima – 
reportáže na téma Centrálního registru dlužníků obecně; FTV Prima, spol. s.r.o./Prima 
love – upoutávka na pořad Nejšílenější sexuální úchylky v pauze seriálu Návrat 
komisaře Rexe, 8. září 2014 ve 14:47 hodin; Česká televize/ČT sport – zařazování 
přenosů golfu do vysílání programu ČT sport a na web; CET 21 spol. s r. o./NOVA – 
Snídaně s Novou, rubrika Na vlastní kůži, 11. září 2014 v 7:24 hodin; Hyundai Motor 
Czech s.r.o. – spot Hyundai, premiéra na programu Film+, 15. září 2014 v 6:24 hodin, 
odvysílání na programu Nova Cinema, 16. září 2014 ve 21:33:48 hodin; FTV Prima, 
spol. s.r.o./Prima – čas reklamy ve vysílání 13. září 2014; CET 21 spol. s r. o./NOVA – 
čas reklamy ve vysílání 13. září 2014; FTV Prima, spol. s.r.o./Prima love – hlasitost 
reklamy při vysílání filmu Pravdivé lži, 13.9.2014 ve 13:19 hodin; FTV Prima, spol. 
s.r.o./Prima COOL – hlasitost reklamy při filmu Bournův mýtus, 21. září 2014 ve 20:35 
hodin a ve 21:07 hodin; Alza.cz a.s. – spot MASAKR CEN, premiéra na programu Prima 
7. července 2014 v 8:30 hodin; Mondelez Czech Republic s.r.o. – spot Milka Toffee 
Wholenut, premiéra na programu Rebel, 1. září 2014 v 6:20 hodin; Česká televize/ČT1 
– Sama doma, téma Kvantové vidění pro děti, 16. září 2014 ve 13:25 hodin; TV CZ 
s.r.o./ACTIVE TV – účet za telefonování do kvízu; TV CZ s.r.o./ACTIVE TV – kvízy na 
programu ACTIVE TV obecně; TV CZ s.r.o./ACTIVE TV – telefonování do kvízů na 
programu ACTIVE TV. 

13-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané 
ustanovením § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a 
televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v 
platném znění, v souladu s ustanovením § 46 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v 
platném znění, rozhodla zahájit s provozovatelem Česká televize, IČ: 00027383, sídlem 
Kavčí hory, Praha 4, PSČ 14070, správní řízení z moci úřední pro možné porušení § 31 
odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit tím, že ve zpravodajských 
relacích v rámci pořadu Studio 6 vysílaného dne 18. září 2014 od 5:59 hodin na 
programech ČT1 a ČT24 dvakrát (v 6:33:26 hodin a v 8:34:01 hodin) odvysílal redakční 
skutkové tvrzení, že sovětská invaze do Polska 17. září 1939 „zahájila 2. světovou válku 
v Evropě“, které je nepravdivé, a mohl tím porušit jednu ze stěžejních zásad 
objektivního a vyváženého informování. 

13-0-0 

-  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 vysílání Digital Broadcasting s.r.o., IČ: 26839407, 
Ostrava - Poruba, Stavební 992/1, PSČ 708 00, o podání vysvětlení, na základě jakých 
skutečností uvádí v Podmínkách provozu linky dostupných na internetové adrese 
http://www.sexyvyzva.cz/podminky, na které odkazuje v rámci teleshoppingového bloku 
Sexy Výzva, odvysílaného dne 27. srpna 2014 od 23:45 hodin na programu Rebel, že 
provozovatelem pořadu Sexy Výzva je společnost ABC TV s.r.o., a dále o vysvětlení, 
zda „ABC TV s.r.o.“ je skutečně správný název společnosti, když z veřejně dostupných 
zdrojů je patrno, že žádná taková společnost není v Obchodním rejstříku zapsána.  

13-0-0 



38. 0729(2013): TipTV broadcast s.r.o.; TIP TV/Vědmy radí/19.5.2013/od 22:00 - výzva 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své kompetence 
dané § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění 
zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění 
platných předpisů (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“), v souladu s ustanovením § 46 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) rozhodla zahájit 
s šiřitelem reklamy, TipTV broadcast s.r.o., IČ 24187950, se sídlem Podedvorská 1493, 
Kyje, 198 00 Praha 9, správní řízení pro možné porušení § 6b odst. 2 zákona č. 
40/1995 Sb., čehož se mohl dopustit tím, že Radě pro rozhlasové a televizní vysílání 
jako osobě s oprávněným zájmem neoznámil zadavatele a zpracovatele 
teleshoppingu/reklamy Vědmy radí, vysílaného dne 19. 5. 2013 od 22.00 hodin na 
programu TIP TV. 

10-0-0 

39. 2008/274/HOL/CET: CET 21 spol.s r.o.; Nova/Kriminálka Miami II (13)//Krvavý 
úplněk/24.1.2008/17:35 - 300 000Kč 

-  Rada se seznámila s usnesením Nejvyššího správního soudu ze dne 8. září 2014, č.j. 
8 As 78/2012-34, kterým rozhodl o pokračování v řízení o kasační stížnosti proti 
rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 11.4.2012, č.j. 7 Ca 194/2008, kterým byla 
zamítnuta žaloba proti správnímu rozhodnutí Rady sp. zn.: 2008/274/HOL/CET, č.j. 
hol/3397/08, jímž byla provozovateli CET spol. s r. o. uložena sankce ve výši 300.000,- 
Kč pro porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním 
pořadu Kriminálka Miami dne 24. ledna 2008 od 17:35 hodin na programu Nova se 
dopustil porušení povinnosti nezařazovat do vysílání v době od 06:00 do 22:00 hodin 
pořady a upoutávky, které by mohly ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a 
mladistvých, přičemž NSS současně rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 
11.4.2012, č.j. 7 Ca 194/2008, zrušil a zrušil také rozhodnutí Rady ze dne 22.4.2008, 
č.j. hol/3397/08, a věc vrátil Radě zpět k dalšímu řízení. 

12-0-0 

40. 2012/697/LOJ/CET: CET 21 spol.s r.o.; fanda/upoutávky Konkurz pro Playboy, ATP 
Masters 1000, Netopýři:chuť krve/13.8.2012/19:34 - 20 000 Kč 

-  Rada se seznámila s rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 8. září 2014 č.j. 
8 As 84/2013, kterým byla zamítnuta kasační stížnost provozovatele CET 21 spol. s r. o. 
proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 3. 7. 2013 č.j. 9 A 73/2013-31, jímž 
byla zamítnuta žaloba na zrušení správního rozhodnutí Rady č.j. LOJ/1250/2013 sp.zn.: 
2013/697/LOJ/CET, kterým byla provozovateli CET 21 spol. s r. o. uložena sankce ve 
výši 20 000,- Kč pro porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., jehož se 
dopustil odvysíláním upoutávky na pořady „Konkurz pro Playboy“, „ATP Masters 1000: 
Cincinnati“ a „Netopýři: chuť krve“ dne 13. 8. 2012 v 19:34 hodin na programu Fanda. 

12-0-0 

41. 0866(2014): Saavedramedia spol. s r. o.; TV Regina/Karty, hvězdy radí/13.6.2014/od 
22:30 hodin - služba ATS s.r.o. - podání vysvětlení 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele Saavedramedia spol. s r. 
o., IČ: 01442473, se sídlem Bořivojova 1073/42, 130 00 Praha 3 - Žižkov, z jakého 
důvodu diváky bloku s názvem Karty, hvězdy radí dne 13. června 2014 od 22:30 hodin 
na programu TV Regina informoval v textovém titulku, že provoz inzerovaných 
telefonních linek technicky zajišťuje společnost ATS, s.r.o., ačkoliv ve skutečnosti jde o 
společnost Advanced Telecom Services, s.r.o., a prvně jmenovaný název mají 
registrován jiné společnosti. 

12-0-0 

42. 0750(2014): MAME Moravské Budějovice, s.r.o.; MBi (Moravskobudějovický 
infokanál) - podání vysvětlení 



-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele MAME Moravské 
Budějovice, s.r.o.., IČ 25570161, sídlem Tovačovského sady 98/0, Moravské 
Budějovice PSČ 676 02, jakým způsobem je na teletextu programu MBi 
(Moravskobudějovický infokanál) a na webových stránkách provozovatele 
(http://www.mamenet.cz/) plněna povinnost vyplývající z § 32 odst. 7 písm. c) zákona č. 
231/2001 Sb., které bylo doručeno Radě dne 15. září 2014 pod č.j. 7930/2014 

12-0-0 

43. 0802(2014): Reckitt Benckiser (Czech Republic), spol. s r.o.; Scholl/reklama/CET 21 
spol.s r.o./5.5.2014/9:21:42hodin/kategorie produktů/podání vysvětlení 

-  Rada se seznámila a podaným vysvětlením společnosti Reckitt Benckiser (Czech 
Republic), spol. s r.o., IČ: 41695518, se sídlem Praha 3, Vinohradská 2828/151, PSČ 
130 00, o jakou kategorii produktů se jedná v případě výrobků "Scholl kúra na nehtovou 
mykózu" a "Scholl sprej na odstranění bradavic", které byly propagovány v rámci 
reklamního spotu "Scholl", premiérově odvysílaného dne 5. května 2014 v čase 9:21:42 
hodin na programu fanda.  

13-0-0 

44. 0887(2014): Saavedramedia spol. s r. o.; TV Regina/13.6.2014 - oznámení zahájení 
vysílání;reakce na upozornění 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s reakcí na upozornění na 
porušení zákona, respektive ustanovení § 32 odst. 1 písm. s) zákona č. 231/2001 Sb., a 
zároveň s oznámením provozovatele Saavedramedia spol. s r.o., IČ 0144242473, 
sídlem Bořivojova 1073/42, Praha 3 - Žižkov, o zahájení televizního vysílání programu 
TV Regina, které bylo doručeno Radě dne 5. září 2014 pod č.j. 7588/2014 

13-0-0 

45. 0505(2014): Studio Moderna s.r.o./obchodní sdělení Wellneo - vyřízení podnětu ČOI 

-  Rada se seznámila s odpovědí České obchodní inspekce, která se vztahuje k 
propagaci a prodeji solného inhalátoru „Wellneo“, která byla doručena Radě dne 9. září 
2014 pod č.j. 7728/2014 

12-0-0 

46. 0912(2014): MTV NETWORKS s.r.o.; Analýza obsahu AVMSnv VIVA Hungary On 
Demand a MTV Hungary On Demand 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své působnosti 
dané ustanovením § 4 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních 
službách na vyžádání, v platném znění, a na základě ustanovení § 137 zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád, žádá společnost MTV Networks s.r.o., IČ 28970438, se 
sídlem Praha, Na strži 1702/65, PSČ 140 00, jakožto poskytovatelku audiovizuální 
mediální služby na vyžádání VIVA Hungary On Demand, umístěné na internetové 
adrese www.vivatv.hu, o sdělení názvů společností, které vyrobily a zadaly výrobu 
pořadu A STÁB A TANYÁN 112 umístěného v rámci dané služby. Rada stanovuje lhůtu 
k podání vysvětlení 20 dní ode dne doručení této výzvy. 

13-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své působnosti 
dané ustanovením § 4 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních 
službách na vyžádání, v platném znění, a na základě ustanovení § 137 zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád, žádá společnost MTV Networks s.r.o., IČ 28970438, se 
sídlem Praha, Na strži 1702/65, PSČ 140 00, jakožto poskytovatelku audiovizuální 
mediální služby na vyžádání MTV Hungary On Demand, umístěné na internetové 
adrese www.mtv.co.hu, o sdělení názvů společností, které vyrobily a zadaly výrobu 
pořadů WASHINGTON HEIGHTS - KÜZDJ A CÉLJAIDÉRT! 107, KAMUREG 209 a 
RÖHEJ 308 umístěných v rámci dané služby. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 
20 dní ode dne doručení této výzvy. 



13-0-0 

47. 0954(2014): ROMEA, o.p.s.; Analýza avmsnv Romea TV  

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s analýzou audiovizuální 
mediální služby na vyžádání Romea TV provozovatele ROMEA, o.p.s. 

13-0-0 

-   Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své působnosti 
dané ustanovením § 4 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních 
službách na vyžádání, v platném znění, a na základě ustanovení § 137 zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád, žádá poskytovatele audiovizuální mediální služby na 
vyžádání Romea TV, umístěné na internetové adrese www.romeatv.cz (přesměrováno 
na www.romea.cz/cz/video), společnost ROMEA, o.p.s., IČ 26613573, sídlo Žitná 
21575/49, Praha 1, PSČ 110 00, o podání vysvětlení, z jakého důvodu na internetových 
stránkách služby dne 12. září 2014 uváděl v rámci informací, které je jakožto poskytoval 
audiovizuální mediální služby na vyžádání dle § 6 odst. 1 zákona č. 132/2010 Sb. 
povinen zveřejňovat (záložka „Audiovizuální mediální služby“), název organizace 
„ROMEA, o. s.“ a její sídlo „Nad Primaskou 38, 118 00 Praha 10“, resp. zda se jedná o 
neaktualizované údaje, či zda existuje k takovémuto způsobu zveřejnění povinných 
informací jiný důvod. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 20 dní ode dne doručení 
této výzvy  

13-0-0 

48. 0966(2014): Analýza AVMSnv TV Beskyd 

-  Rada se seznámila s analýzou obsahu audiovizuální mediální služby na vyžádání 
poskytovatele TV Beskyd s.r.o./TV Beskyd.  

13-0-0 

49. 0967(2014): KABEL OSTROV, s.r.o.; Videoarchiv vysílání TV 
Ostrov/http://vimeo.com/tvostrov 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti podle 
ustanovení § 4 odst. 2 písm. a) a § 5 odst. 3 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních 
mediálních službách na vyžádání, a podle ustanovení § 158 odst. 1 zákona č. 500/2004 
Sb., správního řádu, vydává na základě písemného oznámení poskytovatele KABEL 
OSTROV, s r.o., doručeného Radě dne 2. září 2014, toto potvrzení: Poskytovatel 
KABEL OSTROV, s r.o. IČ: 635 08 834, se sídlem v Ostrově, Mírové nám. 733, PSČ 
363 01, byl dne 30. září 2014 zapsán do Evidence poskytovatelů audiovizuálních 
mediálních služeb na vyžádání ve smyslu ustanovení § 5 zákona č. 132/2010 Sb., o 
audiovizuálních mediálních službách na vyžádání; audiovizuální mediální služba na 
vyžádání je poskytována ode dne 1. září 2014 pod názvem Videoarchiv vysílání TV 
Ostrov, umístěná na internetové adrese http://vimeo.com/tvostrov.  

12-0-0 

50. 0922(2014): MF TV s.r.o.; MF TV s.r.o./avmsnv Metropol/žádost o podání vysvětlení 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané 
ustanovením § 4 odst. 1 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních 
službách na vyžádání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 132/2010 Sb.), v 
platném znění, a na základě § 137 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá 
společnost MF TV s.r.o., IČ 271 25 785, se sídlem Praha 4 Modřany, Mezi Vodami 
1952/9, PSČ 143 00 o podání vysvětlení, z jakého důvodu doposud Radě neoznámila 
ukončení poskytování audiovizuální mediální služby na vyžádání Metropol dostupné na 
adrese www.metropol.cz.  

12-0-0 

51. 0923(2014): MTV NETWORKS s.r.o.; MTV Polska On Demand/VIVA Polska On 
Demand/Comedy Central Polska On Demand/Comedy Central Family On 
Demand/ukončení poskytování avmsnv 



-  Rada bere na vědomí oznámení společnosti MTV NETWORKS s.r.o., IČ 289 70 438, 
se sídlem v Praze, Na Strži 65/1702, PSČ 140 62, o ukončení poskytování 
audiovizuální mediální služby na vyžádání MTV Polska On Demand k datu 31. srpna 
2014. 

13-0-0 

-  Rada bere na vědomí oznámení společnosti MTV NETWORKS s.r.o., IČ 289 70 438, 
se sídlem v Praze, Na Strži 65/1702, PSČ 140 62, o ukončení poskytování 
audiovizuální mediální služby na vyžádání VIVA Polska On Demand k datu 31. srpna 
2014. 

13-0-0 

-  Rada bere na vědomí oznámení společnosti MTV NETWORKS s.r.o., IČ 289 70 438, 
se sídlem v Praze, Na Strži 65/1702, PSČ 140 62, o ukončení poskytování 
audiovizuální mediální služby na vyžádání Comedy Central Polska On Demand k datu 
31. srpna 2014. 

13-0-0 

-  Rada bere na vědomí oznámení společnosti MTV NETWORKS s.r.o., IČ 289 70 438, 
se sídlem v Praze, Na Strži 65/1702, PSČ 140 62, o ukončení poskytování 
audiovizuální mediální služby na vyžádání Comedy Central Family On Demand k datu 
31. srpna 2014.  

13-0-0 

ověřovatel:  

P. Bartoš 


