
Zápis z 19. zasedání, konaného dne 21. 10. 2014  

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

 

 

1. Schválení programu 19. zasedání 

-  Rada schvaluje program ve znění projednaných změn. 

11-0-0 

2. 2014/343/zab: licenční řízení – rozhlasové vysílání šířené prostřednictvím vysílačů 
na kmitočtu 99,0 MHz o vyzářeném výkonu 50 W z vysílacího stanoviště Sokolov – 
veřejné slyšení od 13.30 hod. 

-  Rada na veřejném slyšení v licenčním řízení o udělení licence k provozování 
rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů na kmitočtu 99,0 MHz o 
vyzářeném výkonu 50 W z vysílacího stanoviště Sokolov projednala se žadatelem 
otázky týkající se programové skladby navrhované účastníkem licenčního řízení 

11-0-0 

3. 2014/339/zab: licenční řízení – rozhlasové vysílání šířené prostřednictvím vysílačů 
na kmitočtu 101,6 MHz o vyzářeném výkonu 200 W z vysílacího stanoviště Český 
Krumlov, kmitočtu 101,8 MHz o vyzářeném výkonu 200 W z vysílacího stanoviště 
Dačice, kmitočtu 92,0 MHz o vyzářeném výkonu 200 W z vysílacího stanoviště 
Jindřichův Hradec, kmitočtu 107,0 MHz o vyzářeném výkonu 200 W z vysílacího 
stanoviště Klatovy-Štěpánovice, kmitočtu 92,7 MHz o vyzářeném výkonu 100 W z 
vysílacího stanoviště Křivsoudov a kmitočtu 87,9 MHz o vyzářeném výkonu 200 W z 
vysílacího stanoviště Tachov – veřejné slyšení od 13.45 hod. 

-  Rada na veřejném slyšení v licenčním řízení o udělení licence k provozování 
rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů na kmitočtu 101,6 MHz o 
vyzářeném výkonu 200 W z vysílacího stanoviště Český Krumlov, kmitočtu 101,8 MHz o 
vyzářeném výkonu 200 W z vysílacího stanoviště Dačice, kmitočtu 92,0 MHz o 
vyzářeném výkonu 200 W z vysílacího stanoviště Jindřichův Hradec, kmitočtu 107,0 
MHz o vyzářeném výkonu 200 W z vysílacího stanoviště Klatovy-Štěpánovice, kmitočtu 
92,7 MHz o vyzářeném výkonu 100 W z vysílacího stanoviště Křivsoudov a kmitočtu 
87,9 MHz o vyzářeném výkonu 200 W z vysílacího stanoviště Tachov projednala se 
žadatelem otázky týkající se programové skladby navrhované účastníkem licenčního 
řízení 

11-0-0 

4. 2014/491/zab: licenční řízení se souborem technických parametrů Blansko Město 1 
100,6 MHz / 100 W_VEŘEJNÉ SLYŠENÍ_14:00 hodin 

-  Rada na veřejném slyšení v licenčním řízení o udělení licence k provozování 
rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů prostřednictvím souboru 
technických parametrů Blansko Město 1 100,6 MHz / 100 W projednala se žadatelem 
otázky týkající se navrhované programové skladby.  

11-0-0 

5. 2014/596/zab: licenční řízení se souborem technických parametrů Valašské Meziříčí 
87,9 MHz / 100 W_VEŘEJNÉ SLYŠENÍ_14:15 hodin 

-  Rada na veřejném slyšení v licenčním řízení o udělení licence k provozování 
rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů prostřednictvím souboru 



technických parametrů Valašské Meziříčí 87,9 MHz / 100 W projednala se žadatelem 
otázky týkající se navrhované programové skladby  

11-0-0 

6. 2014/660/zab: Licenční řízení – rozhlasové vysílání šířené prostřednictvím vysílačů 
na kmitočtu Děčín město 87,6 MHz / 200 W - veřejné slyšení od 14:30 hod 

-  Rada na veřejném slyšení v licenčním řízení o udělení licence k provozování 
rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů se souborem technických 
parametrů Děčín 87,6 MHz / 200 W projednala se žadatelem otázky týkající se 
programové skladby navrhované účastníkem licenčního řízení. 

10-0-0 

7. 2014/379/FIA/AID: AIDEM a.s., IČ: 276 95 964 /Brno TV – licenční řízení o udělení 
licence k televiznímu vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů v systému DVB-T - 
ústní jednání dne 21. října 2014 ve 14.45 hodin 

-  Rada uděluje společnosti AIDEM a.s., IČ: 276 95 964, se sídlem Brno - Židenice, 
Zengrova 2693/2, PSČ 615 00, dle § 25 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k provozování 
zemského digitálního televizního vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů na 12 let; 
název (označení) programu: Brno TV; základní programová specifikace: Zpravodajsko-
informační a vzdělávací program zaměřený na regionální vysílání; územní rozsah 
vysílání: Jihomoravský kraj v MUX 4, v souladu se stanoviskem Českého 
telekomunikačního úřadu ČTÚ – 20 825/2014-613, ze dne 28. dubna 2014, č. j.: 3406, 
dle přiloženého diagramu využití rádiových kmitočtů; časový rozsah vysílání: 24 hodin 
denně; dle žádosti, č.j.: 2876 ze dne 10. dubna 2014 ve znění upřesnění ze dne 28. 
dubna 2014, č.j.: 3331, 12. května 2014, č.j.: 3638 a č.j.: 7831 ze dne 12. září 2014 

11-0-0 

8. 2014/971/FIA/AMC: AMC Networks Central Europe s.r.o., IČ 271 12 501/ AMC 
CHANNEL HUNGARY – řízení o udělení licence k provozování televizního vysílání 
šířeného prostřednictvím družice – ústní jednání dne 21. října 2014 ve 14.55 hodin  

-  Rada uděluje společnosti AMC Networks Central Europe s.r.o., IČ 271 12 501, se 
sídlem Praha 8 - Karlín, Pobřežní 620/3, PSČ 186 00, dle § 25 zákona č. 231/2001 Sb. 
licenci k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím družice na 12 let; 
označení (název) programu: AMC CHANNEL HUNGARY; základní programová 
specifikace: Filmy a seriály klasické a televizní kinematografie všech žánrů vyrobené 
zejména v USA; výčet států, na jejichž území má být vysílání zcela nebo převážně 
směřováno: Maďarsko; hlavní jazyk vysílání: maďarština; časový rozsah vysílání: 24.00 
hodin denně, dle žádosti ze dne 18. září 2014, č.j.: 8122 

11-0-0 

-  Rada informuje regulační orgán členských států Evropské unie, tj. Maďarska, na jehož 
území bude televizní vysílání zcela nebo převážně směřováno o udělení licence 
společnosti AMC Networks Central Europe s.r.o., IČ 271 12 501, se sídlem Praha 8 - 
Karlín, Pobřežní 620/3, PSČ 186 00, k televiznímu vysílání programu AMC CHANNEL 
HUNGARY šířeného prostřednictvím družice se základní programovou specifikací: 
Filmy a seriály klasické a televizní kinematografie všech žánrů vyrobené zejména v 
USA; hlavní jazyk vysílání: maďarština  

11-0-0 

9. 2014/852/had/Bet: Betstation s.r.o.; Betstation.cz/Nova 
sport/23.6.2014/20:28/24.6.2014/20:40-nekalá praktika-DOKAZOVÁNÍ-15:00 

-  Rada v rámci správního řízení spis. zn. 2014/852/had/Bet provedla důkaz zhlédnutím 
záznamu reklamy na portál nabízející sázkové poradenství „Betstation.cz“, která byla 
odvysílána ve dnech 23. června 2014 v 20:28 hodin a 24. června 2014 v 20:40 hodin na 
programu Nova sport. 

7-0-0 



10. 2014/851/had/GRE: GREEN - SWAN PHARMACEUTICALS CR, a.s.; GS CONDRO 
1500 mg/Televize Barrandov/10.3.2014/11:53:41/neracionální nabádání-DOKAZOVÁNÍ-
15:05 

-  Rada v rámci správního řízení spis. zn. 2014/851/had/GRE provedla důkaz 
zhlédnutím záznamu reklamy na produkt GS CONDRO 1500 mg, odvysílané na 
programu Televize Barrandov dne 10. 3. 2014 v 11:53:41 hodin. 

7-0-0 

11. 2014/796/had/CET: CET 21 spol.s r.o.; CET 21 spol. s r.o./bet-at-home.com/Nova 
sport/19.5.2014/18:26 hod./reklama /šíření zakázané reklamy-DOKAZOVÁNÍ-15:08 

-  Rada v rámci správního řízení spis. zn. 2014/796/had/CET provedla důkaz 
zhlédnutím záznamu reklamy bet-at-home.com, odvysílané na programu Nova sport 
dne 19. května 2014 v 18:26 hodin, a dále tentýž den v 19:10, 19:39, 20:08, 21:17 a 
22:13 hodin. 

7-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své kompetence 
dané § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění 
zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění 
platných předpisů (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“), v souladu s ustanovením § 64 odst. 
1 písm. c) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) 
rozhodla dne 21. října 2014 vydat následující usnesení: Správní řízení spis. zn. 
2014/796/had/CET, vedené z moci úřední se šiřitelem reklamy, společností CET 21 
spol. s r.o., IČ 45800456, sídlem Kříženeckého nám. 1078/5, Praha 5, PSČ 152 00 se 
přerušuje do doby skončení řízení o předběžné otázce, která probíhá v rámci soudního 
řízení 5A 50/2013, které je vedeno při Městském soudu v Praze. 

7-0-0 

12. 2008/274/HOL/CET: CET 21 spol.s r.o.; Nova/Kriminálka Miami II (13)//Krvavý 
úplněk/24.1.2008/17:35 - 300 000Kč - DOKAZOVÁNÍ - 15.15 hod. 

-  Rada v rámci správního řízení sp.zn.: 2008/274/HOL/CET provedla důkaz zhlédnutím 
audivizuálního záznamu pořadu Kriminálka Miami II (13), epizoda Krvavý úplněk, 
odvysílané dne 24.1.2008 do 17:35 hod. na programu Nova. 

7-0-0 

13. 2014/242/zab: licenční řízení se souborem technických parametrů Břeclav město 2 
93,2 MHz / 100 W, Hodonín město 91,4 MHz / 500 W, a Kyjov 91,8 MHz / 100 W - 
rozhodování o udělení licence 

-  Rada uděluje RADIOSPOL s.r.o. podle § 18 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k 
provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem 
technických parametrů Břeclav město 2 93,2 MHz / 100 W, Hodonín město 91,4 MHz / 
500 W, a Kyjov 91,8 MHz / 100 W pro program Rádio Čas na dobu 8 let, nejdéle však 
do 10. října 2025, žádosti ostatních žadatelů zamítá 

10-1-0 

14. 2013/990/zab: licenční řízení se souborem technických parametrů Český Krumlov 
104,7 MHz / 100 W_ROZHODNUTÍ VE VĚCI 

-  Rada uděluje MEDIA BOHEMIA a. s. podle § 18 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k 
provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem 
technických parametrů Český Krumlov 104,7 MHz / 100 W pro program RÁDIO BLANÍK 
JIŽNÍ ČECHY na dobu 8 let, nejdéle však do 10. října 2025. 

11-0-0 

15. 2014/338/zab: licenční řízení se souborem technických parametrů Domažlice 
Vavřinec 99,0 MHz / 200 W_ROZHODNUTÍ VE VĚCI 

-  Rada uděluje RADIO PROGLAS s.r.o. podle § 18 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k 
provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem 



technických parametrů Domažlice Vavřinec 99,0 MHz / 200 W pro program Rádio 
Proglas na dobu 8 let, nejdéle však do 10. října 2025. 

11-0-0 

16. 2014/45/zab: licenční řízení se souborem technických parametrů Pardubice I 88,0 
MHz / 100 W_ROZHODNUTÍ VE VĚCI  

-  Rada uděluje JOE Media s.r.o. podle § 18 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k 
provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem 
technických parametrů Pardubice I 88,0 MHz / 100 W pro program Rádio Sázava na 
dobu 8 let, nejdéle však do 10. října 2025, žádosti ostatních žadatelů zamítá. 

11-0-0 

17. 2013/991/zab: Licenční řízení – rozhlasové vysílání šířené prostřednictvím vysílačů 
na kmitočtu Prachatice 92,8 MHz / 100 W - ROZHODNUTÍ 

-  Rada uděluje MEDIA BOHEMIA a.s. podle § 18 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k 
provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem 
technických parametrů Prachatice 92,8 MHz / 100 W pro program RÁDIO BLANÍK JIŽNÍ 
ČECHY na dobu 8 let, nejdéle však do 10. října 2025. 

11-0-0 

18. 2014/21/zab/InF: RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o. / COUNTRY RADIO - 
rozhlasové vysílání prostřednictvím vysílačů - žádost o změnu souboru technických 
parametrů kmitočtu Rokycany 92,7 MHz / 100 W - rozhodnutí 

-  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: 10100 
o změnu skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání 
prostřednictvím vysílačů programu COUNTRY RADIO (licence č.j.: Ru/91/99), 
spočívající ve změně stanoviště kmitočtu Rokycany I 92,7 MHz / 100 W, toto 
rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o., IČ: 
29131901 se sídlem Říčanská 2399/3, Praha, PSČ: 10100 souhlas ke změně 
skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání 
prostřednictvím vysílačů programu COUNTRY RADIO (licence č.j.: Ru/91/99), 
spočívající ve změně stanoviště kmitočtu Rokycany I 92,7 MHz / 100 W na nové 
souřadnice WGS 84: 13 36 22 / 49 44 30. 

11-0-0 

19. 2014/960/STR/RAD: RADIO ZLÍN, spol. s r. o.; žádost o udělení předchozího 
souhlasu se změnou zakladatelské listiny 

-  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., správní řád, v 
platném znění (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“), vydala toto rozhodnutí: Rada uděluje 
provozovateli RADIO ZLÍN, s.r.o., IČ: 005 68 406, sídlem Mladcová 400, Zlín, PSČ 760 
01 souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování 
rozhlasového vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů programu Radio Zlín (licence 
Ru/108/01) podle § 21 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně 
zakladatelské listiny provozovatele podle přílohy, která je nedílnou součástí tohoto 
rozhodnutí. 

11-0-0 

20. 2014/474/bar/Čes: Česká rozhlasová s. r. o. / Radio Orlík; žádost o udělení 
transformační licence – zamítnutí žádosti o přerušení řízení 

-  Rada zamítá žádost společnosti Česká rozhlasová s. r. o. se sídlem Staré Sedlo 96, 
398 07 pošta Orlík nad Vltavou, identifikační číslo 28067274, o přerušení správního 



řízení vedeného pod sp. zn. 2014/474/bar/Čes, protože toto správní řízení je již 
pravomocně skončeno 

11-0-0 

21. 2014/962/STR/Rou: Route Radio s.r.o.; žádost o prodloužení doby platnosti licence 
č.j.: koz/516/09, sp. zn. 2008/934/zab 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) podle ustanovení § 5 písm. 
b) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání (dále jen 
„zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 
Sb. správního řádu, vydává toto rozhodnutí: Rada podle ustanovení § 12 odst. 8 zákona 
č. 231/2001 Sb. prodlužuje provozovateli Route Radio, s. r. o., IČ: 27852474, se sídlem 
Stavební 1/992, PSČ 708 00 Ostrava-Poruba, dobu platnosti licence udělené 
rozhodnutím Rady č.j.: koz/516/09, sp. zn. 2008/934/zab ze dne 16. prosince 2008 k 
rozhlasovému vysílání programu Rádio Dálnice prostřednictvím pozemních vysílačů na 
kmitočtu Jihlava – Rudný 99,4 MHz / 0,8 kW o dobu 8 let, tj. 11. září 2025. 

11-0-0 

22. 2014/147/FOL/EVR: EVROPA 2, spol. s r. o.; 23. října 2013/ od 08:45:38 do 
08:49:55/EVROPA 2/pořad „Ranní show Evropy 2“/internetový obchod tm 
lewin.cz/skrytá reklama_ ROZHODNUTÍ VE VĚCI 

-  Rada v souladu s ustanoveními § 5 písm. f) a § 60 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 
Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a podle ustanovení § 67 a násl. 
zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ukládá provozovateli EVROPA 2, spol. s.r.o., 
IČ: 15891283, se sídlem Wenzigova 4/1872, Praha 2, 120 00, pokutu ve výši 100 000,-
Kč za porušení § 48 odst. 1 písm. h) zákona č. 231/2001 Sb., neboť dne 23. října 2013 
odvysílal v čase od 08:45:38 hodin do 08:49:55 hodin na programu EVROPA 2 pořad 
„Ranní show Evropy 2“, v jehož rámci byl propagován internetový obchod tm lewin.cz 
(obchod byl opakovaně zmiňován s podrobně popsanými službami a produkty), přičemž 
tato propagace měla charakter skrytého obchodního sdělení. 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 2014147. Provozovateli vysílání, 
EVROPA 2, spol. s. r. o., se podle ustanovení § 79 odst. 5 správního řádu ukládá 
povinnost nahradit náklady řízení paušální částkou, která podle ustanovení § 6 vyhlášky 
č. 520/2005 Sb. činí 1 000,- Kč. Náhrada nákladů řízení je splatná do 5 dnů ode dne 
právní moci tohoto rozhodnutí na účet č. 3711-19223001/0710, vedený u České národní 
banky, variabilní symbol 2014147. 

10-0-1 

23. 2013/955/FOL/Ag.: Ag.LAMA, s.r.o.; léčivý přípravek Traumaplant/21. května 
2013/COUNTRY RADIO/9:02:44 hodin a 11:40:06 hodin/absence informace o správném 
použití přípravku/zpracování reklamy_ROZHODNUTÍ VE VĚCI 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své kompetence 
dané ustanovením § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy (dále 
jen zákon č. 40/1995 Sb.), a v souladu s ustanovením § 66 odst. 2 a ustanovením § 76 
zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen zákon č. 500/2004 
Sb.), zastavuje se zpracovatelem reklamy, společností Ag.LAMA, s.r.o., IČ: 27229238, 
se sídlem Praha 6, Bubenečská 39/355, PSČ 160 00, správní řízení z moci úřední pro 
možné porušení § 5a odst. 5 písm. c) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, 
zpracováním reklamy na léčivý přípravek Traumaplant, vysílané dne 21. května 2013 na 
programu COUNTRY RADIO v časech 9:02:44 hodin a 11:40:06 hodin, neboť se 
porušení zákona neprokázalo, čímž odpadl důvod správního řízení. 

11-0-0 

24. 2013/680/FOL/IBI: IBI, spol. s r.o.; léčivý přípravek Traumaplant/21. května 
2013/COUNTRY RADIO/9:02:44 hodin a 11:40:06 hodin/absence informace o správném 
použití přípravku/zadání reklamy_ROZHODNUTÍ VE VĚCI 



-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své kompetence 
dané ustanovením § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy (dále 
jen zákon č. 40/1995 Sb.), a v souladu s ustanovením § 66 odst. 2 a ustanovením § 76 
zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen zákon č. 500/2004 
Sb.), zastavuje se zadavatelem reklamy, společností IBI, spol. s r.o., IČO: 63674297, 
Myslbekova 25, Praha 6, správní řízení z moci úřední pro možné porušení § 5a odst. 5 
písm. c) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, zadáním reklamy na léčivý 
přípravek Traumaplant, vysílané dne 21. května 2013 na programu COUNTRY RADIO v 
časech 9:02:44 hodin a 11:40:06 hodin, neboť se porušení zákona neprokázalo, čímž 
odpadl důvod správního řízení. 

10-0-0 

25. 2014/153/FOL/Nat: Naturprodukt CZ spol. s r. o.; zadání reklamy na léčivý přípravek 
Additiva Vitamin C/17. října 2013/ 7:22:51 hodin, 8:30:16 hodin a 9:21:21/EVROPA 
2_ROZHODNUTÍ VE VĚCI 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své kompetence 
dané ustanovením § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy (dále 
jen zákon č. 40/1995 Sb.), a v souladu s ustanovením § 66 odst. 2 a ustanovením § 76 
zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen zákon č. 500/2004 
Sb.), zastavuje se zadavatelem reklamy, společností Naturprodukt CZ spol. s r.o., IČ: 
48401722, se sídlem Praha - Východ, Šestajovice, Na Viničkách č.p. 638, PSČ 250 92, 
správní řízení z moci úřední pro možné porušení § 5a odst. 5 písm. c) zákona č. 
40/1995 Sb., o regulaci reklamy, zadáním reklamy na léčivý přípravek Additiva Vitamin 
C, která byla odvysílána dne 17. října 2013 v 7:22:51 hodin, 8:30:16 hodin a 9:21:21 
hodin na programu EVROPA 2 (88,2 MHz Praha), neboť se porušení zákona 
neprokázalo, čímž odpadl důvod správního řízení. 

11-0-0 

26. 0988(2014): Různí provozovatelé; Souhrn podání 19/2014 

-  Rada se seznámila s potvrzeními o převzetí podnětů od Rady Českého rozhlasu (č. j. 
8397/2014 a 8680/2014).  

11-0-0 

27. 0980(2014): ČESKÝ ROZHLAS; Podání vysvětlení ČRo 1 Radiožurnál - kauza Vaněk 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele Český rozhlas ze dne 22. 
9. 2014 na žádost Rady č. j. JUM/2967/2014, jakým způsobem má zjištěné a ověřené 
podklady pro tvrzení, že "Ve Zlíně platí trochu jiná pravidla. To, co by v jiných částech 
republiky vypadalo podivně, se tu děje," které zaznělo v reportáži dne 3. 7. 2014 v 9:11 
na programu ČRo 1 - Radiožurnál.  

9-0-2 

28. 1022(2014): Různí provozovatelé; obchodní sdělení 

-  Rada se seznámila s analýzami obchodních sdělení odvysílaných provozovateli 
RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o. (program COUNTRY RADIO; 89,5 MHz 
Praha) dne 15. září 2014, Frekvence 1, a.s. (program FREKVENCE 1; 102,5 MHz 
Praha) dne 15. září 2014, RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o. (Kiss Proton; 98,2 
MHz Plzeň) dne 1. října 2014, HELLAX spol. s r. o. (program HELAX; 93,7 MHz 
Ostrava) dne 1. října 2014 a První rozhlasová s.r.o. (program Oldies rádio; 103,7 MHz 
Praha) dne 1. října 2014. 

11-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v 
rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) a f) § 59 odst. 1 - 3 zákona č. 
231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších 
zákonů, v platném znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), upozorňuje provozovatele 
rozhlasového vysílání RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o., IČ: 29127599, se 
sídlem Praha 1 - Nové Město, Na poříčí 1079/3a, PSČ 11000, na porušení zákona č. 



231/2001 Sb., spočívající v porušení ustanovení §48 odst. 1 e), kterého se dopustil tím, 
ze dne 1. října 2014 v časech 7:51:06 hodin a 13:01:45 hodin na programu Kiss Proton 
odvysílal reklamu Martina Baxy (mutace „odpad“) z politické strany ODS, čímž se 
dopustil porušení ustanovení, které stanovuje, že provozovatelé vysílání nesmějí 
zařazovat do vysílání obchodní sdělení politických stran a hnutí a obchodní sdělení 
nezávislých kandidátů na poslance, senátory nebo členy zastupitelstva územního 
samosprávného celku, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak. Rada provozovateli 
rozhlasového vysílání stanovuje lhůtu k nápravě 5 dnů ode dne doručení tohoto 
upozornění.  

11-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v 
rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) a f) § 59 odst. 1 - 3 zákona č. 
231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších 
zákonů, v platném znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb., upozorňuje provozovatele 
rozhlasového vysílání RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o., IČ: 29127599, se 
sídlem Praha 1 - Nové Město, Na poříčí 1079/3a, PSČ 11000, na porušení zákona č. 
231/2001 Sb., spočívající v porušení ustanovení § 48 odst. 1 e), kterého se dopustil tím, 
ze dne 1. října 2014 v časech 9:59:32 hodin a 14:58:51 hodin na programu Kiss Proton 
odvysílal reklamu Martina Baxy (mutace „školky“) z politické strany ODS, čímž se 
dopustil porušení ustanovení, které stanovuje, že provozovatelé vysílání nesmějí 
zařazovat do vysílání obchodní sdělení politických stran a hnutí a obchodní sdělení 
nezávislých kandidátů na poslance, senátory nebo členy zastupitelstva územního 
samosprávného celku, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak. Rada provozovateli 
rozhlasového vysílání stanovuje lhůtu k nápravě 5 dnů ode dne doručení tohoto 
upozornění.  

11-0-0 

-   

29. 1026(2014): Radio Contact Liberec spol. s r. o.; Radio Contact Liberec, 27.8. 2014, 
00:00-24:00 hodin, analýza 

-  Rada se seznámila s analýzou programu Radio Contact Liberec, provozovatele Radio 
Contact Liberec, spol. s r.o ., ze dne 27. srpna 2014 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. 

10-0-0 

30. 2014/857/hak/MED: Rádio Dobrý den, spol. s r.o. / Hitrádio FM - 28.7. 2014_porušení 
licenčních podmínek_UPOZORNĚNÍ - NEPŘIHLÍŽET 

-  Rada se seznámila s reakcí (č.j. 8172/2014) provozovatele Rádio Dobrý den, spol. 
s.r.o., IČ: 60279001, se sídlem Papírová 537/0, 46001 Liberec, na upozornění vydané 
pod sp. zn. 2014/857/hak/MED, č. j. STR/3198/2014, jímž byl provozovatel Radou 
upozorněn na porušení licenčních podmínek programu Hitrádio FM, stanovených licencí 
č.j. 2006/1019/zab/KAL ze dne 26. března 2008, kterého se dopustil tím, že dne 28. 
července 2014 od 24:00 do 00:00 hodin nedodržel poměr zahraniční a domácí hudební 
produkce 60% : 40%. 

10-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v souladu s ustanovením § 
154 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, sděluje, že dospěla k závěru, že k 
porušení licenčních podmínek stanovených licencí č. j. 2006/1019/zab/KAL ze dne 26. 
března 2008 (program Hitrádio FM), spočívající v nedodržení poměru zahraniční a 
domácí hudební produkce 60% : 40% ve vysílání dne 28. července 2014 od 24:00 do 
00:00 hodin, nedošlo. Rada ve své další rozhodovací praxi nebude k upozornění 
vydanému pod sp. zn. 2014/857/hak/MED, č.j. STR/3198/2014, nadále, ve smyslu 



ustanovení § 59 zákona č. 231/2001 Sb., přihlížet. Vydané upozornění není tudíž pro 
další rozhodovací praxi Rady relevantní.  

11-0-0 

31. 2013/698/STR/Fre: Frekvence 1, a. s.; Dámský klub_26.6.2013_uložení pokuty - 
seznámení s rozsudkem MS; podání kasační stížnosti; vydání nového rozhodnutí 

-  Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 26. září 2014, č. j. 
3 A 79/2014 – 45, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady sp. zn. 2013/698/STR/Fre, č.j. 
STR/1312/2014 ze dne 1. dubna 2014, kterým Rada uložila provozovateli Frekvence 1, 
a.s., pokutu ve výši 300 000,- Kč za porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. g) zákona 
č. 231/2001 Sb., kterého se provozovatel Frekvence 1, a.s. dopustil tím, že dne 26. 
června 2013 odvysílal v čase od 10:00 do 12:00 hodin na programu FREKVENCE 1 
pořad Dámský klub. 

11-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") coby ústřední správní úřad 
v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a v souladu s ustanovením § 
60 odst. 3 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 § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu (dále jen "zákon č. 500/2004 
Sb.") vydala dne 1. dubna 2014 toto rozhodnutí: Rada podle ustanovení § 60 odst. 3 
písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, v 
platném znění, ukládá provozovateli Frekvence 1, a.s., IČ: 49240226, sídlem 
Wenzigova 1872/4, Praha 2 PSČ 120 00, pokutu ve výši 300 000,- Kč za porušení 
ustanovení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., dle kterého je provozovatel 
vysílání povinen nezařazovat v době od 06:00 do 22:00 hodin pořady a upoutávky, které 
by mohly ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých; tato povinnost 
se na provozovatele vysílání nevztahuje, je-li vysílání koncovému uživateli dostupné na 
základě písemné smlouvy uzavřené s osobou starší 18 let a je k němu poskytnuto 
technické opatření, které této osobě umožňuje omezit přístup k vysílání dětem a 
mladistvým. Porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb. se 
provozovatel Frekvence 1, a.s. dopustil tím, že dne 26. června 2013 odvysílal v čase od 
10:00 do 12:00 hodin na programu FREKVENCE 1 pořad Dámský klub, přičemž 
ohrožující potenciál a škodlivost působení tohoto pořadu pro děti a dospívající mládež 
jsou spatřovány v celkově vulgárním a hrubě pokleslém vedení pořadu, používání 
vulgárních a obhroublých výrazů, primitivním vtipkování a asociování intimní a citlivé 
problematiky s pudově prvosignální problematikou sexuality a partnerských vztahů. 
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 2013698. 
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. 500/2004Sb. a § 6 odst. 1 vyhlášky č. 520/2005 Sb. na účet č. 3711- 
19223001/0710, vedený u České národní banky, variabilní symbol 2013698. 

9-0-1 

32. 2014/1009/zab: V plus P s.r.o. - žádost o zahájení licenčního řízení na kmitočtu 
Orlík nad Vltavou 94,5 MHz / 100 W - informace 

-  Rada se seznámila se stanoviskem Českého telekomunikačního úřadu týkajícím se 
využití rádiových kmitočtů Tábor 94,5 MHz / 200 W, České Budějovice 96 8 MHz / 200 
W, Česnovice-Suchá 95,5 MHz / 400 W, Milevsko 101,1 MHz / 25 W, Orlík nad Vltavou 
94,5 MHz / 100 W, Písek 99,4 MHz / 100 W a Strakonice 101,1 MHz / 400 W. 

11-0-0 

 

 



33. 2014/986/zem/TES: TESAS MEDIC, spol. s r.o./NIKA - TV; televizní vysílání šířené 
prostřednictvím kabelových systémů - prodloužení doby platnosti licence 

-  Rada prodlužuje provozovateli TESAS MEDIC, spol. s r.o., IČ 006 70 146, se sídlem 
U Daliborky 520, 335 01 Nepomuk, podle § 12 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb., dobu 
platnosti licence, č.j. Ru/282/02 ze dne 3. prosince 2002, k provozování místního 
televizního vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů, o dobu 12 let, na 
základě žádosti doručené dne 29. září 2014, č.j. 8307, ve znění doplnění doručeném 
dne 2. října 2014, č.j. 8419.  

10-0-0 

34. 2014/993/zem/TP : TP Pohoda s.r.o./RELAX; digitální televizní vysílání šířené 
prostřednictvím pozemních vysíláčů - změna názvu programu  

-  Rada uděluje provozovateli TP Pohoda s.r.o., IČ 268 52 683, se sídlem Ostrava, 
Stavební 992/1, PSČ 708 00, souhlas podle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 
Sb., ke změně skutečností uvedených v žádosti o licenci č.j. zem/3986/2011, spis. zn.: 
2011/984/zem/TP, ze dne 13. prosince 2011, spočívající ve změně označení (názvu) 
programu RELAX na POHODA s tím, že v období do 30. června 2015 bude používán 
název POHODA - RELAX, v rozsahu dle podání ze dne 29. září 2014, č.j. 8372. 

11-0-0 

35. 2014/279/zem/Kab: Kabelová televize Lelekovice s.r.o./Studio LTV; televizní 
vysílání šířené prostřednictvím kabelových systémů - řízení o odnětí licence 
(nazahájení vysílání v zákonné lhůtě) - po vyjádření provozovatele a vyhodnocení 
druhého vyžádaného záznamu vysílání 

-  Rada se seznámila s analýzou vysílání ze dne 2. září 2014, a to záznamu programu 
Studio LTV ze dnů 21. června a 1. července 2014 zaslaného provozovatelem Kabelová 
televize Lelekovice s.r.o., IČ 292 99 071, se sídlem Brno, Šaldova 560/7, PSČ 615 00, 
dne 21. srpna 2014, č.j. 7133.  

11-0-0 

-  Rada ukládá provozovateli Kabelová televize Lelekovice s.r.o., IČ 292 99 071, se 
sídlem Brno, Šaldova 560/7, PSČ 615 00, podle § 60 odst. 1 písm. e) zákona č. 
231/2001 Sb., pokutu ve výši 5.000 Kč za porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. l) 
zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že na písemnou výzvu Rady nezapůjčil 
záznamy vysílání, ale soubory s jiným obsahem, než je záznam programu v odvysílané 
podobě. Pokuta je splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí na 
účet č. 3754-19223001/0710, vedený u České národní banky, variabilní symbol 
2014279.  

9-0-0 

-  Rada oznamuje provozovateli Kabelová televize Lelekovice s.r.o., IČ 292 99 071, se 
sídlem Brno, Šaldova 560/7, PSČ 615 00, že bylo ukončeno dokazování ve věci řízení, 
č.j. zem/1881/2014/4643, spis. zn.: 2014/279/zem/Kab, ze dne 27. května 2014, o 
odejmutí licence, č.j. zem/45/32/2012, spis. zn.: 2012/793/zem/Kab, ze dne 18. prosince 
2012, k provozování televizního vysílání programu Studio LTV šířeného prostřednictvím 
kabelových systémů. Rada sděluje provozovateli před vydáním rozhodnutí v předmětné 
věci, že v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., se může k 
podkladům řízení písemné vyjádřit, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení tohoto 
oznámení.  

10-0-0 

36. 2014/878/zem/TKR: TKR Jašek, s.r.o./Infokanály; televizní vysílání šířené 
prostřednictvím kabelových systémů - změna územního rozsahu vysílání a licenčních 
podmínek - zastavení řízení 

-  Rada podle ustanovení § 5 odst. 4 věta první zákona č. 634/2004 Sb., o správních 
poplatcích, zastavuje řízení o žádosti provozovatele TKR Jašek, s.r.o., IČ 253 85 780, 
se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, Nádražní 628, PSČ 756 61, o udělení předchozího 



souhlasu se změnou územního rozsahu vysílání a licenčních podmínek (licence č.j. 
Ru/48/03/548, ze dne 4. února 2003), která byla doručena Radě dne 26. srpna 2014, 
pod č.j. 7249/2014, a to z důvodu nezaplacení správního poplatku.  

11-0-0 

37. 0811(2014): Československá filmová společnost, s.r.o./CS Film, CS mini, HOROR 
FILM, kinoSvět; televizní vysílání šířené prostřednictvím družice/družice a kabelových 
systémů - změna společenské smlouvy bez souhlasu Rady - vyjádření po upozornění 
na porušení  

-  Rada se seznámila s vyjádřením provozovatele Československá filmová společnost, 
s.r.o., IČ 27168425, se sídlem Praha 1, Václavské nám. 831/21, PSČ 198 00, ze dne 
17. září 2014, č.j 7996, ve věci porušení ustanovení § 21 odst. 1 písm. e) zákona č. 
231/2001 Sb.  

10-0-0 

38. 0969(2014): TELEKO, s.r.o. – převzaté rozhlasové vysílání prostřednictvím 
pozemních vysílačů v systému T – DAB v pásmu III. a L – bandu – změna programové 
nabídky - oznámení 

-  Rada se seznámila s oznámením provozovatele TELEKO, s.r.o., IČ 256 19 471, se 
sídlem Pod Hvězdárnou 453, Příbram II, PSČ 261 01, dle § 29 odst. 3 zákona č. 
231/2001 Sb., o změně skutečností uvedených v přihlášce k registraci převzatého 
rozhlasového vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů v systému T – DAB v pásmu 
III. a L – bandu, registrace sp. zn.: 2009/333/KOZ/TEL, č.j.: koz/2503/09 ze dne 24. 
března 2009, spočívající ve změně programové nabídky, a to v jejím rozšíření o české 
rozhlasové programy: ČRo Rádio Retro (od 17. září 2014) a Radio Beat (od 1. října 
2014), dle podání č.j.: 8059 ze dne 18. září 2014 a podání ze dne 2. října 2014, č.j.: 
8456 

11-0-0 

39. 1002(2014): Různí provozovatelé – změna programové nabídky - oznámení  

-  Rada se seznámila s oznámením provozovatele RTI cz s.r.o., IČ 252 24 905, se 
sídlem Plzeň, Zikmunda Wintra 1282/21, PSČ 30100, dle § 29 odst. 3 zákona č. 
231/2001 Sb., o změně skutečností uvedených v přihlášce k registraci převzatého 
rozhlasového vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů v systému T – DAB v pásmu 
III. a L – bandu, registrace sp. zn.: 2011/941/FIA/RTI, č.j.: FIA/4132/2011 ze dne 13. 
prosince 2011, spočívající ve změně programové nabídky, a to v jejím rozšíření o český 
rozhlasový program: Radio Beat, dle podání č.j.: 8395 ze dne 30. září 2014 

11-0-0 

-  Rada se seznámila s oznámením provozovatele České Radiokomunikace a.s. , IČ 
247 38 875 , se sídlem Praha 6 - Břevnov, Skokanská 2117/1, PSČ 169 00 , dle § 29 
odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., o změně skutečností uvedených v přihlášce k registraci 
převzatého rozhlasového a televizního vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů v 
systému DVB-T, DVB-T2, DAB, sp. zn.: 2013/736/FIA/Čes, č.j. FIA/975/2014 ze dne 18. 
března 2014, spočívající ve změně programové nabídky, a to v jejím rozšíření v 
Regionální vysílací síti 8 o český televizní program: Óčko Expres, dle podání č.j.: 8609 
ze dne 6. října 2014 

11-0-0 

-  Rada se seznámila s oznámením provozovatele Czech Digital Group, a.s. , IČ 258 42 
609, se sídlem Praha 6 - Břevnov, Skokanská 2117/1, PSČ 169 00, dle § 29 odst. 3 
zákona č. 231/2001 Sb., o změně skutečností uvedených v přihlášce k registraci 
převzatého rozhlasového a televizního vysílání 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 ukončení vysílání českého programu Óčko Expres HD v 
regionální vysílací síti 12, dle podání č.j.: 8624 ze dne 6. října 2014 

11-0-0 



40. 0984(2014): Různí provozovatelé; Oznámené změny 

-  Rada se seznámila s 12 oznámeními 

11-0-0 

41. 1039(2014): Zpráva ze služební cesty - Transparentnost vlastnických vztahů v 
médiích - Brusel 3.10.2014 

-  Rada se seznámila se zprávou ze semináře pořádaného Evropskou komisí k 
problematice transparentnosti vlastnických vztahů v médiích - "Exchange of Best 
Practices on Transparency of Media Ownership", konaného dne 3. října 2014 v Bruselu  

11-0-0 

42. 0998(2014): TETA s.r.o.; Analýza kontinuálního úseku vysílání televizního 
programu Infokanál TETA ze dne 17.-18. 8. 2014 v čase 00:00-24:00 hodin 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s analýzou vysílání programu 
Infokanál TETA ze dne 17.-18. 8. 2014 v čase 00:00-24:00 hodin 

11-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané 
ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 
231/2001Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele TETA s.r.o., IČ 47785781, se 
sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 977/77, PSČ 400 01, na porušení licenčních podmínek 
stanových licencí udělenou rozhodnutím Rady, č. j. Ru/94/02, ze dne 2. května 2002, 
prodlouženou rozhodnutím Rady sp. zn. 2014/357/sve/TET, č.j. sve/1361/2014, ze dne 
15. dubna 2014, kterého se dopustil tím, že se ve dnech 17. a 18. srpna 2014 odchýlil 
od licencí deklarované programové skladby televizního programu Infokanál TETA, 
mutace Ústí nad Labem – Střekov, neboť v uvedené dny neodvysílal informace o 
kulturních a společenských akcích ve městě, programy kin a divadel, informace o 
počasí, horoskopy, kalendáře atd. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 30 dnů ode dne 
doručení upozornění. 

11-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané 
ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 
231/2001Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele TETA s.r.o., IČ 47785781, se 
sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 977/77, PSČ 400 01, na porušení ustanovení § 32 odst. 
1 písm. n) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že ve dnech 17. a 18. srpna 
2014 identifikoval vysílání televizního programu Infokanál TETA, mutace Ústí nad 
Labem – Střekov, odlišným názvem (Tetanet), než jaký je uveden v licenčních 
podmínkách stanovených licencí udělenou rozhodnutím Rady, č. j. Ru/94/02, ze dne 2. 
května 2002, ve znění pozdějších změn. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 30 dnů ode 
dne doručení upozornění. 

11-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané 
ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 
231/2001Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele TETA s.r.o., IČ 47785781, se 
sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 977/77, PSČ 400 01, na porušení ustanovení § 32 odst. 
7 písm. a), b) a c) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že ve dnech 17. a 
18. srpna 2014 neumožnil divákům programu Infokanál TETA, mutace Ústí nad Labem 
– Střekov a mutace Chabařovice, snadný, přímý a trvalý přístup k základním údajům o 
provozovateli televizního vysílání, jimiž jsou název, identifikační číslo a adresa sídla, 
dále k údajům které umožňují rychlé přímé a trvalé navázání kontaktu s provozovatelem 
televizního vysílání, zejména k poštovní adrese pro doručování, telefonnímu číslu, 
popřípadě k adrese pro doručování elektronické pošty, a konečně k informaci o tom, že 



orgánem dohledu nad provozováním televizního vysílání je Rada. Většina 
požadovaných údajů se sice nachází na internetových stránkách provozovatele na 
adrese http://www.teta.eu, avšak vzhledem k tomu, že se jedná o internetové stránky 
provozovatele a nikoliv daného televizního programu, přičemž provozovatel není v 
žádné z mutací vysílání identifikován celým názvem a naopak na internetových 
stránkách není uveden název televizního programu, může být pro diváky obtížné tyto 
internetové stránky dohledat či přiřadit k dotyčnému televiznímu programu. Kontakty 
(vztahující se k obchodní značce Tetanet) uvedené ve vysílání mutace Ústí nad Labem 
– Střekov pak nelze považovat za přímý kontakt na provozovatele televizního vysílání. 
Rada stanovuje lhůtu k nápravě 30 dnů ode dne doručení upozornění. 

11-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané 
ustanovením § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a 
televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v 
platném znění, a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele TETA s.r.o., IČ 
47785781, se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 977/77, PSČ 400 01, o podání 
vysvětlení, zda „aktuální zprávu“ týkající se „prodeje slepiček“ odvysílal ve dnech 17. a 
18. srpna 2014 na televizním programu Infokanál TETA, mutace Chabařovice, za úplatu 
či jinou protihodnotu. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 20 dní ode dne doručení 
výzvy. 

11-0-0 

43. 0961(2014): TV Beskyd s.r.o.; Televize Beskyd: Analýza záznamu vysílání v 
časovém úseku od 00:00 do 24:00 ze dnů 17. a 18. 8. 2014 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s analýzou vysílání programu 
Televize Beskyd provozovatele TV Beskyd s.r.o. ze dnů 17. a 18. srpna 2014 v 
časovém úseku od 00:00 do 24:00 hodin 

11-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané 
ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 
231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele TV Beskyd s.r.o., IČ 
25844334, sídlem Dolní náměstí 1356, Vsetín, PSČ 755 01, na porušení § 32 odst. 1 
písm. l) zákona č. 231/2001 Sb., neboť na písemnou výzvu Rady zapůjčil záznamy 
vysílání programu Televize Beskyd, které nebyly záznamy vysílání v odvysílané 
podobě, neboť dodané záznamy ze dnů 17. a 18. srpna 2014 v časovém úseku od 
00:00 do 24:00 hodin nesplňovaly podmínky o zachování kvality obrazu. Poskytnuté 
záznamy byly zaslány ve formátu mp4, byly poruchové a deformované ve své obrazové 
složce. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení upozornění. 

10-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své působnosti 
dané ustanovením § 5 písm. a) 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 TV Beskyd s.r.o., IČ 25844334, sídlem Dolní náměstí 1356, 
Vsetín, PSČ 755 01, o podání vysvětlení, z jakého důvodu se odchýlil od licencí (č. j. 
FIA/3467/2011) deklarované programové skladby programu Televize Beskyd, když do 
vysílání ve dnech 17. a 18. srpna 2014, a dle vysílacího schématu zveřejněného na 
internetových stránkách programu ani v jiné dny, nezařadil pořad „Studentská televize“, 
či pořad typově shodný. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 20 dní ode dne 
doručení této výzvy.  

11-0-0 



44. 0972(2014): HBO Netherlands Channels s.r.o.; Analýza kontinuálního úseku 
vysílání programů HBO Netherlands, HBO 2 Netherlands a HBO 3 Netherlands ze dne 
19. července 2014 od 12.00 do 24.00 hod. 

-  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 HBO Netherlands Channels s.r.o., 
IČ: 24202461, se sídlem Jankovcova 1037/49, 170 00 Praha, o podání vysvětlení, z 
jakého důvodu byla dodaná DVD se záznamy vysílání programů HBO Netherlands, 
HBO 2 Netherlands a HBO 3 Netherlands označená jako HBO Holland 1, HBO Holland 
2 a HBO Holland 3, jestliže tato identifikace neodpovídá názvu uvedenému v licenci k 
provozování televizního vysílání, tedy zda se jedná pouze o pracovní označení, nebo 
zda jsou pod tímto označením programy distribuovány divákovi, dále o podání 
vysvětlení, jakým způsobem je plněna povinnost vyplývající z § 32 odst. 7 písm. a), b) a 
c) zákona č. 231/2001 Sb., tedy povinnost provozovatele umožnit divákům snadný, 
přímý a trvalý přístup zejména k základním údajům o provozovateli televizního vysílání, 
jimiž jsou název nebo jméno a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, adresa sídla v 
případě právnické osoby nebo bydliště v případě fyzické osoby a u zahraniční osoby 
rovněž adresa podniku nebo organizační složky na území České republiky, byly-li 
zřízeny, k údajům, které umožňují rychlé, přímé a účinné navázání kontaktu s 
provozovatelem televizního vysílání, zejména k poštovní adrese pro doručování, 
telefonnímu číslu, popřípadě k adrese pro doručování elektronické pošty, a k informaci o 
tom, že orgánem dohledu nad provozováním televizního vysílání je Rada. 

11-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané 
ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 
231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele HBO Netherlands Channels 
s.r.o., IČ: 24202461, se sídlem Jankovcova 1037/49, 170 00 Praha, na porušení § 32 
odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb., neboť na písemnou výzvu Rady nezapůjčil 
záznamy vysílání programů HBO Netherlands, HBO 2 Netherlands a HBO 3 
Netherlands ze dne 19. července 2014 v časovém úseku od 12.00 do 24.00 hodin v 
odvysílané podobě a v náležité technické kvalitě, neboť dodané DVD se záznamem 
úseku vysílání ze dne 19. července 2014 od 15.00 do 18.00 hod. programu HBO 2 
Netherlands, respektive DVD provozovatelem označené jako HBO Holland 2 19.7.2014 
15:00 – 18:00, a dodané DVD se záznamem úseku vysílání ze dne 19. července 2014 
od 12.00 do 15.00 hod. programu HBO 3 Netherlands, respektive DVD provozovatelem 
označené jako HBO Holland 3 19.7.2014 12:00 – 15:00, nebyly plně čitelné, u ostatních 
10 dodaných DVD, která obsahovala záznamy vysílání programů HBO Netherlands, 
HBO 2 Netherlands a HBO 3 Netherlands, záznamy trpěly krátkodobým rozpadem 
obrazu. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení upozornění. 

10-0-0 

45. 1017(2014): ČESKÁ TELEVIZE; CET 21 spol. s r.o.; FTV Prima, spol. s r.o.; Resumé 
monitoringu vysílání programů ČT1, ČT24, Prima a NOVA se zaměřením na ztvárnění 
menšin a specifických skupin za období únor a březen 2014  

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

10-0-0 

46. 0994(2014): Analýza obchodních sdělení - srpen 2014 

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



11-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") v rámci své kompetence 
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 Na hřebenech II 1132/4, 147 00 Praha, správní řízení z moci úřední 
pro možné porušení § 49 odst. 1 písm. a) zákona 231/2001 Sb., kterého se 
provozovatel mohl dopustit tím, že dne 30. srpna 2014 v čase 22:35:44 hodin na 
programu ČT sport odvysílal premiérově obchodní sdělení „BEKO“, jehož stopáž činila 
30 sekund. Oznámení „sponzor pořadu“ bylo umístěno v rámci dynamické obrazové 
složky sdělení pouze po dobu 2 sekund. Obchodní sdělení není možné vydávat za 
označení sponzora pouze uvedením odpovídajícího vizuálního oznámení/informace. 
Divákovi/spotřebiteli nebyla poskytnuta adekvátní možnost na základě tak krátkého 
oznámení o sponzorování umístěného v rámci dynamické obrazové složky obchodní 
sdělení vyhodnotit, naopak divák/spotřebitel musel podle stopáže běžné pro reklamní 
spot uvedené obchodní sdělení vnímat jako reklamu. Obchodní sdělení „BEKO“ je 
výrazně zaměřeno na propagaci produktů, resp. výrobce (obrazová složka, vizuální 
oznámení “Společnost a spotřebiče Beko, které vytváří moderní domov a domácí 
pohodu“), ačkoli je spojeno se sportovní událostí. Předmětné obchodní sdělení 
naplňující definiční znaky reklamy tak nebylo ve vysílání jako reklama rozeznatelné a 
nebylo zřetelně zvukově, obrazově nebo zvukově-obrazově nebo prostorovými 
prostředky odděleno od ostatních částí vysílání. 

11-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své kompetence 
dané § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění 
zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění 
platných předpisů (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“), v souladu s ustanovením § 46 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“), rozhodla zahájit 
se zadavatelem obchodního sdělení WALMARK, a.s., IČ: 00536016, sídlem 
Oldřichovice 44, 739 61 Třinec, správní řízení z moci úřední pro možné porušení § 2 
odst. 1 písm. c) zákona č. 40/1995 Sb., kterým se zakazují nekalosoutěžní praktiky, ve 
spojení s ustanovením § 5 odst. 1 písm. b) a d) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně 
spotřebitele, dle kterého je obchodní praktika klamavá dle § 5 odst. 1 písm. b), je-li 
důležitý údaj sám o sobě pravdivý, ale může uvést spotřebitele v omyl vzhledem k 
okolnostem a souvislostem, za nichž byl užit a § 5 odst. 1 písm. d), vede-li způsob 
prezentace výrobku či služby, včetně srovnávací reklamy, nebo jejich uvádění na trh k 
záměně s jinými výrobky či službami, nebo rozlišovacími znaky jiného podnikatele, 
premiérovým odvysíláním reklamy na produkt Urinal MEDICAL dne 11. srpna 2014 v 
čase 12:39:40 hodin na programu Televize Barrandov. K možnému porušení uvedených 
ustanovení došlo deklarací léčebných účinků produktu Urinal MEDICAL při onemocnění 
zánětem/infekcí močových cest, ačkoliv se nejedná o humánní léčivý přípravek, ale o 
zdravotnický prostředek. Současně dochází k informování spotřebitele, že „Urinal 
přináší novinku Urinal Medical, šetrně léčí infekci močových cest tím, že brání uchycení 
bakterií v močových cestách a je také prevencí před opakovanými záněty“. Přípravek je 
tak stavěn na úroveň léčiv a může tak dojít ke klamání spotřebitele, že uvedený 
přípravek má léčivé účinky, ačkoliv je prezentován jako zdravotnický prostředek, který 
léčebné účinky z podstaty své kategorie mít nemůže. Ze strany spotřebitele tak může 
dojít k záměně přípravku za léčivo. 

11-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své kompetence 
dané § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění 
zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění 
platných předpisů (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“), v souladu s ustanovením § 46 



zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) rozhodla zahájit 
se zadavatelem reklamy, společností Reckitt Benckiser (Czech Republic), spol. s r.o., 
IČ: 41695518, se sídlem Praha 3, Vinohradská 2828/151, PSČ 13000, správní řízení z 
moci úřední, neboť zadáním obchodního sdělení na produkt Megared, s premiérou 
vysílání dne 18. srpna 2014 od 6:32:17 hodin na programu Nova Cinema se dopustil 
možného porušení § 5d odst. 1 zákona č. 40/1995 Sb., neboť účinky doplňku stravy 
Megared jsou propagovány v bezprostředním spojení s Českou internistickou 
společností („Dle České internistické společnosti může Megared prospět vašemu srdci“; 
„Megared, partner České internistické společnosti“), což je v rozporu s článkem 11 
Nařízení (ES) č. 1924/2006 o výživových a zdravotních tvrzeních, které nařizuje, aby 
potraviny, včetně doplňků stravy, z hlediska jejich zdravotních účinků, byly 
doporučovány vnitrostátními lékařskými sdruženími a charitativními organizacemi v 
oblasti zdraví do doby přijetí případných opatření na úrovni Evropské unie. K provedení 
tohoto článku bylo zveřejněno oznámení Ministerstva zdravotnictví ČR o seznamu 
vnitrostátních sdružení odborníků v oblasti lékařství, výživy nebo dietologie podle článku 
11 nařízeni (ES) č. 1924/2006 o výživových a zdravotních tvrzeních při označování 
potravin, kde se uvádí seznam organizací, které mohou dávat doporučení ve smyslu 
nařízení. Česká internistická společnost však není jeho součástí. Na základě výše 
uvedeného není tedy možné, aby zdravotní účinky jakékoliv potraviny, a tedy i doplňku 
stravy, byly propagovány a prezentovány osobami, které nejsou lékaři nebo osobami 
vzdělanými v oblasti výživy, a nesplňují přijatá vnitrostátní opatření. 

11-0-0 

47. 1003(2014): Různí provozovatelé; Souhrn podání (40 podání) 

-  Rada se seznámila s následujícími podáními k obsahu televizních programů 
doručenými od 23. 9. 2014 do 13. 10. 2014: ČESKÁ TELEVIZE/ČT1, komerční pořad 
Losování Sportky a Šance (2 podání); ČESKÁ TELEVIZE/ČT1, Pečený sněhulák, 15. 
9., 22. 9., 6. 10. 2014 – vulgarismy v pořadu (4 podání); CET 21 spol. s r.o., /NOVA, 
Zpátky na zem, 12. 10. 2014 – vulgarismy v pořadu; TV CZ s.r.o./AVTIVE TV, Sexy 
výhra, 28. 9. 2014 - podvodné jednání v teleshoppingovém pořadu; ČESKÁ 
TELEVIZE/ČT1 – nevyváženost politického obsahu vysílání; ČESKÁ TELEVIZE/ČT24, 
neobjektivita titulku obrazové zprávy „tygří mláďata, Krym Rusko“, (celkem 13 podání); 
ČESKÁ TELEVIZE/ČT2, Pedofilové mezi námi, 25. 9. 2014 od 21.30 hod. - vhodnost 
pořadu pro děti; ČESKÁ TELEVIZE/ČT art – koncepce programu; CET 21 spol. s r.o., 
/NOVA, neobjektivita reportáže pořadu Střepiny, 31. 8. 2014, od 22.05 hod.; ČESKÁ 
TELEVIZE/ČT1, neobjektivita reportáže pořadu Události, 26. 9. 2014, od 19.00 hod.; 
ČESKÁ TELEVIZE/ČT24, neobjektivita zpravodajství pořadu Studio ČT24, 24. 9. 2014; 
provozovatel vysílání ze zákona/více programů – neobjektivita a nevyváženost vysílání; 
ČESKÁ TELEVIZE/ČT1, Máte slovo, 9. 10. 2014 – hrubost moderátorky pořadu vůči 
diskutujícím; FTV Prima, spol. s r.o. /Prima COOL, Autosalon, 28. 8. 2014 – 
neobjektivní reportáž; FTV Prima, spol. s r.o. /Prima COOL – vhodnost upoutávky na 
pořad „Živí, mrtví“; ČESKÁ TELEVIZE/nespecifikovaný program – vysílání reklamy na 
programech ČT; FTV Prima, spol. s r.o./Prima, hlasitost reklamních bloků v průběhu 
pořadu X-Men: První třída, 10. 10. 2014, od 20.15 hod.; FTV Prima, spol. s r.o./Prima – 
hlasitost reklamního bloku, 12. 10. 2014; ČESKÁ TELEVIZE/nespecifikovaný program, 
nevyváženost obsahu vysílání týkající se moravských událostí; nespecifikovaný 
provozovatel/nespecifikovaný program, komentáře M. Kalouska; ČESKÁ 
TELEVIZE/nespecifikovaný program, záznam operního představení; ČESKÁ 
TELEVIZE/ČT1, obava z neobjektivity a zaujatosti vysílání veřejnoprávní televize; 
Slovak sport TV - podvodné jednání v teleshoppingovém pořadu; ČESKÁ TELEVIZE / 
ČT2, odpověď ČT na stížnost týkající se neobjektivity pořadu Zločin pana Chytila, 30. 4. 
2014 od 20:00 hod. 

11-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své působnosti 
dané ustanovením § 5 písm. a) a f) 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 ČESKÁ TELEVIZE, IČ: 00027383, sídlem 
Kavčí hory, Praha 4, PSČ 14070, o podání vysvětlení, z jakého důvodu začlenil do 
závěrečných titulků pořadu Losování Mimořádné Sportky a Šance v pátek 12. září 2014 
od 19:59 hodin na programu ČT1 sdělení upozorňující na neloterijní produkty pod 
značkou Sazka Ticket, která byla deklarována jako spoluproducent pořadu, avšak která 
není označením žádné společnosti zapsané v Obchodním rejstříku. 

11-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané 
ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 
231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele 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 15. září a 22. září 
2014 odvysílal ve 21.00 hodin na programu ČT1 pořad Pečený sněhulák, který 
obsahoval četné vulgarismy. Konkrétně ve vydání pořadu z 15. září 2014 zaznělo: 
„hajzle“ (4.39 min. – od začátku vysílání pořadu), „hajzl“ (21.53 min.), „flundrou“ (4.41 
min.), „kurvu“ (4.54 min.), „kurva“ (12.39 min.), „debile“ (4.47 min.), „debila“ (10.51 min.), 
„courou“ (5.26 min.), „vole“ (celkem 24x od 6.19-8.18 min.), „drž hubu“ (7.10 min., 7.58 
min.), „pičo“ (7.52 min.), „vyliž prdel“ (8.15 min.), „buzerante“ (8.16 min.), v díle 
odvysílaném 22. září 2014 pak: „vole“ (2.06 min), „prdel“ (9.56 min.), „blbec“ (12.56 
min.). Tímto provozovatel porušil povinnost nezařazovat do programu 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 06.00 hodin druhého dne. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dnů od doručení 
upozornění. 

10-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané 
ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 
231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele CET 21 spol. s r.o., IČ: 
45800456, se sídlem Kříženeckého nám. 1078/5, 152 00 Praha 5, na porušení 
ustanovení § 32 odst. 1 písm. j) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 
12. října 2014 v 9.29 hodin na programu Nova odvysílal pořad Zpátky na zem, který 
obsahoval vulgarismy „kráva“ (9.41 hod. – reálný čas odvysílání), „megera“ (9.41 hod.), 
„sakra“ (9.41 hod., 10.10 hod., 10.44 hod., 11.01 hod.), „pošukama“ (9.42 hod.), „hajzl“, 
(9.48 hod., 2x 9.51 hod.), „hajzle“ (10.12 hod.), „parchante“ (9.50 hod., 9.54 hod.), 
parchant (10.08 hod.), „idiote“ (9.50 hod.), „blbče“ (9.50 hod.), „děvko“ (3x v 9.50 hod., 
2x 10.11 hod., 10.33 hod.), „kreténe“ (9.50 hod., 10.12 hod.), „šukáme“ (9.59 hod.) 
„šmejd“ (9.59 hod.), „nasrané“ (10.16 hod.), „vole“ (10.30 hod.), „neseru“ (10.43 hod.), 
„mrcho“ (10.44 hod.), „chcípáku“ (10.44 hod.). 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 dní ode dne doručení upozornění. 

11-0-0 

- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané 
ustanovením § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a 
televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v 
platném znění, a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele ČESKÁ TELEVIZE, 
sídlem Kavčí hory, 140 70 Praha 4, IČ: 00027383, o podání vysvětlení, z jakého důvodu 



zařadil v titulku popisujícím videoklip tygřích mláďat, který odvysílal na programu ČT 24 
dne 23. 9. 2014 od 16.28 hodin, informaci, že poloostrov Krym spadá pod Rusko, když 
(nejen) Česká republika neuznala referendum stvrzující připojení Krymu k Rusku. Rada 
stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení 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 vysílání ČESKÁ TELEVIZE, IČ: 00027383, sídlem 
Kavčí hory, Praha 4, PSČ 14070, o podání vysvětlení, zda byl přímý přenos opery 
Prodaná nevěsta, který byl odvysílán na programu ČT art dne 2. září 2014 od 20.00 
hodin sponzorován, a v případě, že ano, kdo byl tímto sponzorem. Rada stanovuje lhůtu 
k podání vysvětlení 15 dní ode dne doručení. 

10-0-0 

48. 2014/1004/RUD/CEL: CELMAR MEDIA s.r.o.; Figurebites/reklama(mutace 
1)/teleshopping(mutace 2)/31.1.2014/9:28:49 hodin (mutace 1) a 02:58:42 hodin 
(mutace 2)/Televize Barrandov - zdravotní tvrzení, klamavá reklama - SPOJENÍ 
2014/381/RUD/CEL + 2014/383/RUD/CEL 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání podle ustanovení § 140 odst. 1 zákona č. 
500/2004 Sb., správního řádu, tímto spojuje z moci úřední správní řízení vedená se 
společností CELMAR MEDIA s.r.o., IČ 02145669, se sídlem Rybná 716/24, Staré 
Město, 110 00 Praha 1, pod spis. zn. 2014/381/RUD/CEL a sp.zn. 2014/383/RUD/CEL 
do jednoho společného řízení nadále vedeného pod sp. zn. 2014/1004/RUD/CEL. 

9-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada), jakožto ústřední správní 
úřad v rámci své kompetence dané § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci 
reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a 
televizního vysílání, ve znění platných předpisů, účinných v době odvysílání obchodního 
sdělení (dále jen zákon č. 40/1995 Sb.), dle § 8a odst. 2 písm. g), § 8a odst. 6 písm. b), 
§ 8a odst. 2 písm. d) a podle § 8a odst. 6 písm. c) téhož zákona a dle § 67 odst. 1 
zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen zákon č. 500/2004 
Sb.), rozhodla dne 21. října 2014 takto: Rada dle ustanovení § 8a odst. 2 písm. g), § 8a 
odst. 6 písm. b), § 8a odst. 2 písm. d) a podle § 8a odst. 6 písm. c) zákona č. 40/1995 
Sb., ukládá zadavateli, společnosti CELMAR MEDIA s.r.o., IČ 02145669, se sídlem 
Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, pokutu ve výši 50 000,- Kč, za porušení 
ustanovení § 5d odst. 1 zákona č. 40/1995 Sb. a zároveň za porušení ustanovení § 2 
odst. 1 písm. c) zákona č. 40/1995 Sb., kterého se dopustil zadáním obchodních 
sdělení - reklamy „Figurebites (mutace 1) a reklamy/teleshoppingu "Figurebites" 
(mutace 2) odvysílaných dne 31. ledna 2014 v čase od 09:28:49 hodin (mutace 1) a od 
02:58:42 hodin (mutace 2) na programu Televize Barrandov. V rámci obchodních 
sdělení jsou užita tato výživová tvrzení: „Jsou zdravé, přírodní, s nízkým obsahem tuku 
a vysokým obsahem kalcia a jsou kvalitním zdrojem vitamínů.“ Dle nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 ze dne 20. prosince 2006, o výživových a 
zdravotních tvrzení, lze tvrzení, že se jedná o nízkotučnou potravinu, a jakékoli tvrzení, 
které má pro spotřebitele pravděpodobně stejný význam, použít pouze tehdy, 
neobsahuje-li produkt více než 3 g tuku na 100 g v případě potravin pevné konzistence 
nebo 1,5 g tuku na 100 ml v případě tekutin (1,8 g tuku na 100 ml v případě 
polotučného mléka), což není případ produktu Figurebites. Uvedená obchodní sdělení 
jsou rovněž nekalou obchodní praktikou podle zvláštního předpisu, respektive klamavou 
obchodní praktikou dle ustanovení § 5 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/1992 Sb., o 
ochraně spotřebitele, neboť jsou v jejich rámci deklarovány následující nepravdivé 
údaje: „Představujeme vám Figurebites, skvěle chutnající čokoládové bonbóny, které 



vstřebávají tuk a pomáhají vám tak rychle shodit přebytečná kila.“; „ Nejen, že snižují 
množství tuku v těle, ale také přirozeně naplní váš žaludek a dodají tak pocit sytosti, 
aniž by zanechávaly tuk ve vašem těle.“;“To je celé, jednoduché, snadné a chutné, 
silnou vůli nepotřebujete. Figurebites fungují tak, že vstřebávají tuk z jídla, aby se ho 
vaše tělo mohlo zbavit přirozenou cestou. Tuk se neukládá ve vašem těle, takže 
nehledě na to, co jíte, hubnete.“; „S touto čokoládou zhubnete“, „Jednoduše, si před 
každým jídlem dejte kousek čokolády a nechte ji pracovat, tuk se přestane 
shromažďovat ve vašem těle, takže se nemůže stát nic jiného, než že začnete 
hubnout.“; „Tmavá čokoláda umí vstřebávat tuk a pomáhá ovládat chutě a nedovolí vám 
jíst více sladkostí. Navíc je plná látek, díky kterým se cítíme lépe a máme více energie“; 
„Garcinie kambodžská je malé sladké exotické ovoce, které spaluje a vstřebává tuk ve 
vašem těle, hlavně pak uhlohydráty jako jsou těstoviny a cukr a zároveň vám dodává 
energii“;„V krátkosti – Figurebites zamezují tomu, aby se z jídla stal tuk, který se tak 
nikdy neusadí ve vašem těle a vy už nebudete přibývat na váze.“; „Připravte se na 
shození pěti kilogramů v tak krátké době, jako jsou dva týdny a deset kilogramů v tak 
krátké době, jako jsou čtyři týdny. Všechen tuk bude brzy pryč a s ním i přebytečná kila, 
která jste se tak dlouho snažila shodit.“ Čokoládové bonbony Figurebites však 
neobsahují žádné látky, které prokazatelně vedou k omezení vstřebávání tuků a 
nedochází tedy k žádné vazbě na molekulu účinné látky, jak je tvrzeno v reklamě. 
Žádné látky s obdobným účinkem nejsou přítomny ani v čokoládě obecně, ani 
deklarovány v produktu Figurebites. Kromě toho je i klamavé, resp. nepravdivé tvrzení o 
dosahovaných poklesech hmotnosti úbytkem tělesného tuku. I při úplném hladovění 
nelze očekávat u zdravého člověka větší úbytek tukové tkáně než 4-5 kg za měsíc. 
Uváděné úbytky tukové tkáně nelze očekávat ani při úplném hladovění. Čokoládové 
bonbony Figurebites neobsahují ani vlákninu, která by mohla navodit pocit sytosti. Ani 
podstatnější zvýšení pocitu sytosti chirurgickým zmenšením žaludku, jiným zásahem do 
jeho struktury nebo vložením žaludečního balonu nezpůsobí samo o sobě takovou 
redukci hmotnosti, jaká je uváděna. Citovaná tvrzení v předmětné reklamě a 
teleshoppingu na výrobek Figurebites-čokoládové bonbony na hubnutí nemají oporu v 
současných poznatcích lékařské vědy či biologie. Uvedením těchto nepravdivých 
informací mohl být spotřebitel uveden v omyl a mohl na jejich základě učinit obchodní 
rozhodnutí, které by jinak neučinil, neboť obchodní sdělení jsou způsobilá vyvolat v 
divákovi, resp. spotřebiteli, dojem, že zcela jednoduchým způsobem, konkrétně 
prostřednictvím konzumace čokoládových bonbónů (a to zcela bez dalších aktivit v 
podobě úpravy jídelníčku či pravidelného pohybu) dosáhne podstatného,až nezdravého 
a nepřirozeného, snížení hmotnosti. Pokuta je splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne právní 
moci tohoto rozhodnutí na účet 3754-19223001/0710, variabilní symbol 20141004. V 
souladu s ustanovením § 79 odst. 5 správního řádu a § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb. 
uložila Rada účastníku řízení povinnost uhradit paušální částku nákladů správního 
řízení ve výši 1 000,- Kč (slovy jedentisíckorun) na účet č. 3711-19223001/0710, 
variabilní symbol 20141004. Náhrada nákladů je splatná do pěti pracovních dnů ode 
dne doručení tohoto rozhodnutí.  
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49. 2014/159/RUD/Mou: Mountfield a.s.; Mountfield - Kolo 
štěstí/reklama/Nova/3.1.2014/od 21:18 hod. - klamavá reklama 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada), jakožto ústřední správní 
úřad v rámci své kompetence dané § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci 
reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a 
televizního vysílání, ve znění platných předpisů, účinných v době odvysílání obchodního 
sdělení (dále jen zákon č. 40/1995 Sb.), podle § 8a odst. 2 písm. d) a podle § 8a odst. 6 
písm. c) téhož zákona a dle § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v 
platném znění (dále jen zákon č. 500/2004 Sb.), rozhodla dne 21. října 2014 takto: 
Rada dle ustanovení § 8a odst. 2 písm. d) a podle § 8a odst. 6 písm. c) zákona č. 
40/1995 Sb., ukládá zadavateli, společnosti Mountfield a.s., IČ: 25620991, se sídlem 



Mirošovická 697, 251 64 Mnichovice, pokutu ve výši 150 000,-Kč, za porušení 
ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 40/1995 Sb., kterého se dopustil zadáním 
reklamy „Mountfield - Kolo štěstí“, která byla odvysílána dne 3. ledna 2014 od 21:18 
hodin na programu Nova, a která je nekalou obchodní praktikou podle zvláštního 
předpisu, respektive klamavou obchodní praktikou dle ustanovení § 4 odst. 1 zákona č. 
634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, a to tím že v reklamě uvádí zavádějící informaci o 
výši cenového zvýhodnění nabídky, respektive o výpočtu poskytované slevy, když 
uvádí, že průměrná sleva na Kole štěstí je 58%, což je ovšem průměrná sleva 
vypočtená z jednotlivých nomimálních hodnot poskytovaných slev, a to bez ohledu na 
to, kolikrát se ta která sleva na Kole štěstí vyskytuje. Takto prezentovaná průměrná 
sleva může spotřebitele uvést v omyl tím, že spotřebitel nabude dojmu, že pokud zajde 
do prodejny Mountfield a.s., a zakoupí určitý produkt, tak že může na tento produkt 
získat na Kole štěstí v průměru slevu 58%, to znamená, že cena zakoupeného produktu 
může být nižší průměrně o 58%. Reálná průměrná sleva, vypočtená vynásobením 
jednotlivých nominálních hodnot poskytovaných slev jejich četností na Kole štěstí a 
vydělená počtem všech políček na Kole štěstí je však pouhých 43%. Spotřebitel tak 
může na základě zhlédnutí předmětné reklamy učinit obchodní rozhodnutí, které by 
jinak neučinil, tzn. že se rozhodne zajít do prodejny, zakoupit produkt a věřit, že může 
získat slevu v průměru 58%, když fakticky může získat průměrnou slevu pouze 43%, 
tedy že cena zakoupeného produktu bude nižší průměrně pouze o 43%.Pokuta je 
splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí na účet 3754-
19223001/0710, variabilní symbol 2014159. V souladu s ustanovením § 79 odst. 5 
správního řádu a § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb. uložila Rada účastníku řízení povinnost 
uhradit paušální částku nákladů správního řízení ve výši 1 000,- Kč (slovy 
jedentisíckorun) na účet č. 3711-19223001/0710, variabilní symbol 2014159. Náhrada 
nákladů je splatná do pěti pracovních dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí.  
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50. 2014/464/had/Kof: Kofola ČeskoSlovensko a.s.; Jupík Sport Aqua/1.4.2014/ 
06:26:01/Nova Cinema/skateboard verze 2- po vyjádření 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada"), jakožto ústřední správní 
úřad, v rámci své kompetence dané § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci 
reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a 
televizního vysílání, ve znění platných předpisů, účinných v době odvysílání obchodního 
sdělení (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“), dle § 8a odst. 2 písm. g) a podle § 8a odst. 6 
písm. b) zákona č. 40/1995 Sb. a dle § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního 
řádu, v platném znění (dále jen zákon č. 500/2004 Sb.), vydala dne 21. října 2014 toto 
rozhodnutí: Rada ukládá společnosti Kofola ČeskoSlovensko, a.s., IČO: 27663001, se 
sídlem Ostrava – Poruba, Nad Porubskou 2278/31a, PSČ 708 00, v souladu s § 8a 
odst. 2 písm. g) a § 8a odst. 6 písm. b) zákona č. 40/1995 Sb. pokutu ve výši 80 000,- 
Kč za porušení povinnosti stanovené § 2c písm. a) a e) zákona č. 40/1995 Sb., ke 
kterému došlo zadáním reklamy Jupík Sport Aqua, odvysílané dne 1. dubna 2014 v 
čase 06:26:01 hodin na programu Nova Cinema, neboť reklama podporuje chování 
ohrožující zdraví osob mladších 18 let a současně nevhodným způsobem ukazuje 
osobu mladší 18 let v nebezpečné situaci, a to tak, že prezentuje situaci, kdy hoch 
dětského věku sjíždí ve volné krajině na speciálně upraveném skateboardu kopec, což 
je aktivita značně nebezpečná, protože může dojít k těžkému úrazu. Audiovizuální 
zpracování spotu navíc vzbuzuje dojem, že chlapec jede vysokou rychlostí. Reklama 
tak zcela nevhodným – schvalujícím způsobem ukazuje dítě v nebezpečné situaci. 
Animovaná postava v reklamě prostřednictvím sloganu „V tomhle fofru už bych měl 
bobky. Jupík Sport Aqua – nekroť svý nápady“ mladé diváky vybízí k napodobování a 
obecně k rizikovému chování. Výzva „nekroť svý nápady“ přímo nabádá děti, aby 
jednaly neuvážlivě a nezodpovědně. Reklama tím podporuje chování ohrožující zdraví 
osob mladších 18 let. Pokuta je splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne právní moci tohoto 
rozhodnutí na účet 3754-19223001/0710, variabilní symbol 2014464. V souladu s 



ustanovením § 79 odst. 5 správního řádu a § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb. uložila Rada 
účastníku řízení povinnost uhradit paušální částku nákladů správního řízení ve výši 1 
000,- Kč (slovy jedentisíckorun) na účet č. 3711-19223001/0710, variabilní symbol 
2014464 úhrada nákladů je splatná do pěti pracovních dnů ode dne doručení tohoto 
rozhodnutí.  
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51. 2014/463/had/Kof: Kofola ČeskoSlovensko a.s.; Jupík Crazy 
Aqua/2.4.2014/10:11:00/NOVA-skateboard 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada"), jakožto ústřední správní 
úřad, v rámci své kompetence dané § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci 
reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a 
televizního vysílání, ve znění platných předpisů, účinných v době odvysílání obchodního 
sdělení (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“), dle § 8a odst. 2 písm. g) a podle § 8a odst. 6 
písm. b) zákona č. 40/1995 Sb. a dle § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního 
řádu, v platném znění (dále jen zákon č. 500/2004 Sb.), vydala dne 21. října 2014 toto 
rozhodnutí: Rada ukládá společnosti Kofola ČeskoSlovensko, a.s., IČO: 27663001, se 
sídlem Ostrava – Poruba, Nad Porubskou 2278/31a, PSČ 708 00, v souladu s § 8a 
odst. 2 písm. g) a § 8a odst. 6 písm. b) zákona č. 40/1995 Sb. pokutu ve výši 100 000,- 
Kč za porušení povinnosti stanovené § 2c písm. a) a e) zákona č. 40/1995 Sb., ke 
kterému došlo zadáním reklamy Jupík Crazy Aqua, odvysílané dne 2. dubna 2014 v 
čase 10:11:00 hodin na programu NOVA, neboť reklama podporuje chování ohrožující 
zdraví osob mladších 18 let a současně nevhodným způsobem ukazuje osobu mladší 
18 let v nebezpečné situaci, a to tak, že prezentuje situaci, kdy hoch dětského věku 
sjíždí ve volné krajině na speciálně upraveném skateboardu kopec, což je aktivita 
značně nebezpečná, protože může dojít k těžkému úrazu. Audiovizuální zpracování 
spotu navíc vzbuzuje dojem, že chlapec jede vysokou rychlostí. Reklama tak zcela 
nevhodným – schvalujícím způsobem ukazuje dítě v nebezpečné situaci. Animovaná 
postava v reklamě prostřednictvím sloganu „Tak teď jsi mi dal na frak. Jupík Crazy Aqua 
– nekroť svý nápady“ mladé diváky vybízí k napodobování a obecně k rizikovému 
chování. Výzva „nekroť svý nápady“ přímo nabádá děti, aby jednaly neuvážlivě a 
nezodpovědně. Reklama tím podporuje chování ohrožující zdraví osob mladších 18 let. 
Pokuta je splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí na účet 3754-
19223001/0710, variabilní symbol 2014463. V souladu s ustanovením § 79 odst. 5 
správního řádu a § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb. uložila Rada účastníku řízení povinnost 
uhradit paušální částku nákladů správního řízení ve výši 1 000,- Kč (slovy 
jedentisíckorun) na účet č. 3711-19223001/0710, variabilní symbol 2014463 úhrada 
nákladů je splatná do pěti pracovních dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí.  
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52. 2014/462/had/Kof: Kofola ČeskoSlovensko a.s.; Kofola ČeskoSlovensko a.s./Jupík 
Crazy Aqua/1.4.2014/06:27:25/Televize Barrandov-tobogan-po vyjádření 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada"), jakožto ústřední správní 
úřad, v rámci své kompetence dané § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci 
reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a 
televizního vysílání, ve znění platných předpisů, účinných v době odvysílání obchodního 
sdělení (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“), dle § 8a odst. 2 písm. g) a podle § 8a odst. 6 
písm. b) zákona č. 40/1995 Sb. a dle § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního 
řádu, v platném znění (dále jen zákon č. 500/2004 Sb.), vydala dne 21. října 2014 toto 
rozhodnutí: Rada ukládá společnosti Kofola ČeskoSlovensko, a.s., IČO: 27663001, se 
sídlem Ostrava – Poruba, Nad Porubskou 2278/31a, PSČ 708 00, v souladu s § 8a 
odst. 2 písm. g) a § 8a odst. 6 písm. b) zákona č. 40/1995 Sb. pokutu ve výši 150 000,- 
Kč za porušení povinnosti stanovené § 2c písm. a) a e) zákona č. 40/1995 Sb., ke 
kterému došlo zadáním reklamy Jupík Crazy Aqua, odvysílané dne 1. dubna 2014 v 
čase 06:27:25 hodin na programu Televize Barrandov, neboť reklama podporuje 



chování ohrožující zdraví osob mladších 18 let a současně nevhodným způsobem 
ukazuje osobu mladší 18 let v nebezpečné situaci, a to tak, že prezentuje situaci, kdy 
hoch dětského věku sjíždí vodní skluzavku v poloze hlavou dolů s rukama připaženýma 
k tělu a v této poloze následně dopadá i do vody, což je způsob jízdy, který v závislosti 
od parametrů tobogánu není vždy umožněn, naopak v řadě aquacenter je pro svou 
nebezpečnost zakázán. Reklama tak zcela nevhodným – schvalujícím způsobem 
ukazuje dítě v nebezpečné situaci. Hlas v reklamě prostřednictvím sloganu „tak teď jsi 
mi dal na frak. Jupík Crazy Aqua – nekroť svý nápady“ mladé diváky vybízí k 
napodobování a obecně k rizikovému chování. Výzva „nekroť svý nápady“ přímo 
nabádá děti, aby jednaly neuvážlivě a nezodpovědně. Reklama tím podporuje chování 
ohrožující zdraví osob mladších 18 let. Výzva „nekroť svý nápady“ přímo nabádá děti, 
aby jednaly neuvážlivě a nezodpovědně. Reklama tím podporuje chování ohrožující 
zdraví osob mladších 18 let. Pokuta je splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne právní moci 
tohoto rozhodnutí na účet 3754-19223001/0710, variabilní symbol 2014462. V souladu 
s ustanovením § 79 odst. 5 správního řádu a § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb. uložila Rada 
účastníku řízení povinnost uhradit paušální částku nákladů správního řízení ve výši 1 
000,- Kč (slovy jedentisíckorun) na účet č. 3711-19223001/0710, variabilní symbol 
2014462 úhrada nákladů je splatná do pěti pracovních dnů ode dne doručení tohoto 
rozhodnutí.  

8-0-0 

53. 2014/607/DRD/CET: CET 21 spol.s r.o.; NOVA/Ordinace v růžové zahradě 
2/8.5.201/20:20/PP-Gliss kur Million Gloss - po vyjádření 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v 
rámci své působnosti dané § 5 písm. 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 § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, 
vydala dne 21. října 2014 rozhodnutí: Rada ukládá provozovateli CET 21 spol. s r.o., IČ: 
45800456, se sídlem Kříženeckého nám. 1078/5, 152 00 Praha 5, pokutu dle § 60 odst. 
1 písm. k) zákona č. 231/2001 Sb. ve výši 300 000,- Kč pro porušení § 53a odst. 2 
písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním pořadu Ordinace v růžové zahradě 
2 dne 8. května 2014 od 20:20 hodin na programu NOVA, který obsahoval umístění 
produktu, se ve 44. minutě od začátku vysílání pořadu dopustil nepatřičného 
zdůrazňování umístěného produktu Gliss kur Million Gloss, a to verbálními prostředky 
prostřednictvím informace o kvalitách výrobku (v průběhu dialogu k výslovnému uvedení 
názvu umístěného produktu zaznělo: „S keratinem, Jolanko, a to znamená, že mám po 
něm hřívu jako lev.“) v kombinaci s prostředky obrazovými nad rámec děje, kdy bylo v 
rámci zobrazení umístěného produktu aktéry s balením produktu přímo manipulováno. 
Produkt tak byl zobrazen a do předmětného pořadu zařazen s cílem explicitně na 
produkt upozornit, k čemuž bylo užito prostředků připomínajících reklamní nabídku. 
Pokuta je splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí na účet č. 
3754-19223001/0710, vedený u České národní banky, variabilní symbol 2014607. 
Účastníkovi řízení se ukládá povinnost nahradit náklady řízení paušální částkou 1000 
Kč podle § 79 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, a § 6 odst. 1 vyhlášky č. 
50/2005 Sb. na účet č. 3711-19223001/0710 vedený u České národní banky, variabilní 
symbol 2014607. Náhrada nákladů řízení je splatná do pěti pracovních dnů ode dne 
doručení tohoto rozhodnutí. 
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54. 2014/355/LOJ/Sta: Stanice O, a.s.; O("Óčko")/2.1.2014/21:45:55/obchodní sdělení 
"OKNA EU" 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) na základě ustanovení § 5 
písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o 
změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.) a podle 
ustanovení § 66 odst. 2 a ustanovení § 76 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v 



platném znění (dále jen zákon č. 500/2004 Sb.), vydala toto usnesení: Rada zastavuje s 
provozovatelem Stanice O, a.s., IČ: 26509911, se sídlem Praha 5 - Košíře, Vrchlického 
č.p.439/29, PSČ 150 00, správní řízení zahájené z moci úřední pro možné porušení § 
49 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., odvysíláním obchodního sdělení 
„OKNA.EU“, dne 2. ledna 2014 v čase 21:45:55 hodin na programu O ("Óčko"), neboť 
nebyla naplněna podmínka dle § 59 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb.  

11-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané 
ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 
231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele Stanice O, a.s., IČ: 
26509911, se sídlem Praha 5 - Košíře, Vrchlického č.p.439/29, PSČ 150 00 na porušení 
§ 49 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 2. ledna 
2014 v čase 21:45:55 hodin na programu O ("Óčko") odvysílal obchodní sdělení 
„OKNA.EU“, obsahující přímou pobídku zákazníkům („Přijďte si teď pro zimní slevy“), 
která směřovala k vyvolání poptávky. Svým obsahem tak obchodní sdělení mělo 
charakter reklamy. Tato reklama ovšem nebyla ve vysílání rozeznatelná jako reklama, 
jelikož ji provozovatel do vysílání zařadil jako označení sponzora, a současně tato 
reklama nebyla ve vysílání zřetelně zvukově, obrazově nebo zvukově-obrazově nebo 
prostorovými prostředky oddělena od ostatních částí vysílání. Rada stanovuje lhůtu k 
nápravě 7 dnů od doručení upozornění. 

11-0-0 

55. 0738(2014): AMC Networks Central Europe s.r.o.; SPORT2/Býčí rodeo, závody Built 
Ford Tough Series/30.4.2014 3:30; 1.5.2014 22:00 a 2.5.2014 8:00 a 15:30 - po vyjádření 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad 
vydala 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.) dne 
21. října 2014 toto usnesení: Rada zastavuje s provozovatelem AMC Networks Central 
Europe s.r.o. (dříve Chello Central Europe s.r.o.), IČ 27112501, se sídlem Praha, 
Pobřežní 620/3, PSČ 186 00, správní řízení vedené pro možné porušení § 32 odst. 1 
písm. l) zákona č. 231/2001 Sb., nezapůjčením záznamu pořadu Býčí rodeo, závody 
Built Ford Tough Series vysílaného na programu SPORT2 ve dnech 30. dubna 2014 v 
čase od 3.30 hod., 1. května 2014 v čase od 22.00 hod. a 2. května 2014 v čase od 
8.00 a od 15.30 hod., neboť v průběhu správního řízení došlo k nápravě vytýkaného 
stavu, a tak odpadl důvod správního řízení.  

11-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané 
ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 
231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje: provozovatele vysílání AMC Networks 
Central Europe s.r.o. (dříve Chello Central Europe s.r.o.), IČ 27112501, se sídlem 
Praha, Pobřežní 620/3, PSČ 186 00, na porušení § 32 odst. 1 písm. n) zákona č. 
231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že při vysílání pořadu Býčí rodeo, závody Built 
Ford Tough Series, vysílaného na programu SPORT2 ve dnech 30. dubna 2014 v čase 
od 3.30 hod., 1. května 2014 v čase od 22.00 hod. a 2. května 2014 v čase od 8.00 a od 
15.30 hod., nesplnil svou povinnost uvádět označení televizního programu (logo). Rada 
stanovuje lhůtu k nápravě 30 dnů ode dne doručení tohoto upozornění. 

11-0-0 

 



56. 0871(2014): ČESKÁ TELEVIZE; ČT1/Sama doma/BIOHARMONIE/8.4.2014/12:30 - po 
podaném vysvětlení 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s podáním vysvětlení 
provozovatele ČESKÁ TELEVIZE, IČ 00027383, sídlem Kavčí hory, Praha 4, PSČ 140 
70, na základě jakých smluvních ujednání došlo v rámci pořadu Sama doma 
odvysílaného dne 8. dubna 2014 od 12:30 hodin na programu ČT1 k prezentaci výrobků 
(potravin) z řady BIOHARMONIE od výrobce PRO-BIO s.r.o. 

11-0-0 

57. 0897(2014): FTV Prima, spol. s r.o.; Prima/Zprávy FTV Prima/Nemocnice 
Jihlava/12.4.2014/18:55 - po podaném vysvětlení 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s podaným vysvětlením 
provozovatele vysílání FTV Prima, spol. s r.o., IČ: 48115908, sídlem Na Žertvách 
24/132, 180 00 Praha 8 - Libeň, jaké bylo plné znění výpovědi, kterou při natáčení 
reportáže týkající se údajného pochybení Nemocnice Jihlava, odvysílané v rámci 
pořadu Zprávy FTV Prima dne 12. dubna 2014 od 18:55 hodin na programu Prima, na 
kameru učinil MUDr. David Laštovička, lékař dětské chirurgie Fakultní nemocnice Brno. 

11-0-0 

58. 0889(2014): ČESKÁ TELEVIZE; ČT1 a ČT24/Události/blok o událostech na 
Ukrajině/21.7.2014/19:00 - po podaném vysvětlení 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s podaným vysvětlením 
provozovatele vysílání Česká televize, IČ 00027383, sídlem Praha 4, Kavčí hory, PSČ 
140 70, z jakého důvodu se v bloku věnovaném událostem na Ukrajině, odvysílaném 
dne 21. července 2014 v rámci pořadu Události na programu ČT1 a ČT24 od 19:00 
hodin, nevěnoval tiskové konferenci ruského ministerstva obrany, na níž zazněly tvrzení 
týkající se ukrajinských baterií BUK na místě sestřelu a pohybu ukrajinského letounu v 
blízkosti sestřeleného letadla (a v rámci vyváženosti též reakci ukrajinské strany na 
zveřejnění daných tvrzení), když v dané relaci zároveň zveřejnil kontroverzní záběry 
údajného převozu protiletadlového raketového systému k ruským hranicím (s dovětkem, 
že je ruské ministerstvo obrany odmítá). 

11-0-0 

59. 0817(2014): Stanice O, a.s.; O ("Óčko")/obchodní sdělení MALIBU/6.6.2014/10:10:40 
- po vysvětlení 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s podaným vysvětlením 
společnosti Jan Becher - Karlovarská Becherovka, a.s., IČ: 49790765, se sídlem 
T.G.Masaryka 282/57, PSČ 360 01 Karlovy Vary, k obchodnímu sdělení „MALIBU“, 
odvysílanému dne 6. června 2014 v čase 10:10:40 hodin na programu O („Óčko“). 

10-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané 
ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 
231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele Stanice O, a. s., IČ 
26509911, sídlem Vrchlického 439/29, Praha 5- Košíře, PSČ 150 00, na porušení 
ustanovení § 53 odst. 5 zákona č. 231/2001 Sb. kterého se dopustil tím, že v rámci jím 
odvysílaného obchodního sdělení „MALIBU“ dne 6. června 2014 v čase 10:10:40 hodin 
na programu O („Óčko“), které bylo oznámením o sponzorování programu, zcela 
absentovaly povinné informace dle ustanovení § 53 odst. 5 zákona č. 231/2001 Sb., 
podle kterého „Provozovatel vysílání sponzorovaného programu je povinen oznámit 
sponzorování programu a zřetelně označit jméno nebo název sponzora a uvést hlavní 
předmět jeho činnosti. Oznámení o sponzorování programu nesmí být vysíláno v 
upoutávkách na pořad, v průběhu pořadu a bezprostředně před začátkem nebo po 
ukončení pořadu." Předmětné obchodní sdělení bylo navíc odvysíláno v průběhu 
pořadu „ÓČKO HITY“, kde bylo zařazeno bezprostředně po konci hudebního klipu a 



před předělem/upoutávkou s motivem „MALIBU IBIZA PARTY HOLIDAY“, ačkoliv výše 
citované ustanovení zakazuje vysílat oznámení o sponzorování programu v průběhu 
pořadu. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení upozornění. 

11-0-0 

60. 0838(2014): NTV cable s.r.o.; NTV info ;18.-19. 7. 2014; dvě loga programu - podání 
vysvětlení 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele NTV cable s.r.o., IČ 
25500236, se sídlem Napajedla, Masarykovo náměstí 87, PSČ 763 61, z jakého důvodu 
byl jím provozovaný televizní program NTV info v průběhu vysílání pořadu Zlínský kraj 
Televize Slovácko ve dnech 18. a 19. července 2014 označen dvěma logy, což může 
být pro diváka matoucí.  

11-0-0 

61. 0894(2014): Kulturní a společenské středisko Chodov, s.r.o./oddělení obchodních 
sdělení - podání vysvětlení 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele Kulturní a společenské 
středisko Chodov, s.r.o., s.r.o., IČ 26318491, se sídlem náměstí ČSM 1022, Chodov, 
PSČ 357 35, jakým způsobem jsou od sebe ve vysílání informačních smyček na 
programu TV CHODOV odlišeny a odděleny reklamy a teleshopping spadající do 
kategorie obchodních sdělení, jak tyto vymezuje Zákon o vysílání (sdělení, která byla do 
vysílání zařazena za úplatu či obdobnou protihodnotu a zároveň slouží k propagaci 
zboží nebo služeb osoby vykonávající hospodářskou činnost), soukromá inzerce, 
sdělení související s vlastní propagací provozovatele (včetně doprovodných služeb jeho 
programu), a další části vysílání. 

11-0-0 

62. 0895(2014): Kulturní a společenské středisko Chodov, s.r.o.; podání 
vysvětlení/Prodejní trh levného textilu a spotřebního zboží/17.6.2014 - 00:50/24.6.2014 - 
00:52 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele Kulturní a společenské 
středisko Chodov, s.r.o., s.r.o., IČ 26318491, se sídlem náměstí ČSM 1022, Chodov, 
PSČ 357 35, na základě jakých smluvních ujednání bylo odvysíláno oznámení o konání 
Prodejních trhů levného textilu a spotřebního zboží, jež bylo odvysíláno na programu TV 
CHODOV v rámci informačních smyček, a to ve smyčce, jež je ve vysílání 
identifikována datem 17. června 2014 v čase 00:50 minut od začátku smyčky, a ve 
smyčce, jež je ve vysílání identifikována datem 24. června 2014 v čase 00:52 minut od 
začátku smyčky. 

10-0-0 

63. 0774(2014): Kulturní a společenské středisko Chodov, s.r.o.; TV CHODOV/22. a 23. 
6 2014 - záznamy vysílání (podání vysvětlení) 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele Kulturní a společenské 
středisko Chodov, s.r.o., s.r.o., IČ 26318491, se sídlem náměstí ČSM 1022, Chodov, 
PSČ 357 35, zda byly záznamy vysílání programu TV CHODOV, doručené Radě dne 
22. července 2014, do vysílání reálně zařazeny ve dnech 22. a 23. června 2014, jak 
bylo požadováno v žádosti o zapůjčení záznamu, jelikož první záznam, v názvu souboru 
označený datem 22. 6. 2014, obsahuje v čase 10:35 minut od začátku záznamu textový 
údaj „Úterý 17. června 2014“ a druhý záznam, v názvu souboru označený datem 23. 6. 
2014, obsahuje v čase 8:29 minut od začátku záznamu textový údaj „Úterý 24. června 
2014". 

11-0-0 

 

 



64. 0893(2014): Kulturní a společenské středisko Chodov, s.r.o.; TV CHODOV/17. a 24. 
6. 2014 - § 32 odst. 7 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb. (reakce na upozornění) 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s reakcí na upozornění na 
porušení zákona, respektive ustanovení § 32 odst. 7 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., 
kterého se dopustil provozovatel Kulturní a společenské středisko Chodov, s.r.o. tím, že 
ve dnech, kdy byly odvysílány videotextové informační smyčky identifikované ve 
vysílání daty 17. června 2014 a 24. června 2014, neumožnil divákům programu TV 
CHODOV snadný, přímý a trvalý přístup k informaci o tom, že orgánem dohledu nad 
provozováním televizního vysílání je Rada. 

11-0-0 

65. 0892(2014): Kulturní a společenské středisko Chodov, s.r.o.; TV CHODOV/porušení 
L.P.(délka videotextových informačních smyček) - reakce na upozornění 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s reakcí na upozornění na 
porušení licenčních podmínek stanových licencí udělenou rozhodnutím Rady, č.j. 
Ru/70/02/921, ve znění pozdějších změn, kterého se dopustil provozovatel Kulturní a 
společenské středisko Chodov, s.r.o. tím, že nebyla dodržena licencí deklarovaná délka 
videotextových informačních smyček, jež jsou základem vysílání programu TV 
CHODOV.  

11-0-0 

66. 0888(2014): MAME Moravské Budějovice, s.r.o.; zvuková složka programu MBi 
(Český rozhlas region) - 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, z jakého důvodu zařazuje jako zvukovou složku videotextové 
smyčky vysílané na programu MBi (Moravskobudějovický infokanál) vysílání Českého 
rozhlasu Region provozovatele ČESKÝ ROZHLAS a zda disponuje souhlasem 
provozovatele ČESKÝ ROZHLAS k tomu, aby vysílání Českého rozhlasu Region tvořilo 
zvukovou složku programu MBi (Moravskobudějovický infokanál), které bylo doručeno 
Radě dne 15. září 2014 pod č.j. 7927/2014. 

11-0-0 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele ČESKÝ ROZHLAS, IČ 
45245053, se sídlem Vinohradská 1409/12, Praha, PSČ 12000, o podání vysvětlení, 
zda vydal souhlas k tomu, aby vysílání Českého rozhlasu Region tvořilo zvukovou 
složku programu MBi (Moravskobudějovický infokanál), které bylo doručeno Radě dne 
23. září 2014 pod č.j. 8174/2014. 

11-0-0 

67. 0890(2014): MAME Moravské Budějovice, s.r.o.; MBi/22. a 23.6. 2014 - reakce na 
upozornění 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s reakcí na upozornění na 
porušení zákona, respektive ustanovení § 32 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb., 
podle něhož je provozovatel vysílání povinen 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, které 
bylo doručeno provozovateli MAME Moravské Budějovice, s.r.o. dne 29. srpna 2014 
pod č.j. VAL/3048/2014 

10-0-0 

68. 0648(2014): Saavedramedia spol. s r. o.; TV Regina - podání vysvětlení 

-  Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele Saavedramedia spol. s 
r.o., IČ 01442473, se sídlem Bořivojova 1073/42, Praha 3 - Žižkov, PSČ 130 00, jakým 
způsobem umožňuje divákům programu TV Regina snadný, přímý a trvalý přístup k 



informacím, jejichž zpřístupnění vyžaduje § 32 odst. 7 zákona č. 231/2001 Sb., které 
bylo doručeno Radě dne 16. září 2014 pod č.j. 7959/2014 

9-0-0 

69. 0866(2014): Saavedramedia spol. s r. o.; TV Regina/Karty, hvězdy radí/13.6.2014/od 
22:30 hodin  

-  Rada se seznámila se sdělením provozovatele Saavedramedia spol. s r. o., IČ: 
01442473, se sídlem Bořivojova 1073/42, 130 00 Praha 3 - Žižkov, ve věci žádosti Rady 
o sdělení údajů o osobě objednatele, respektive zadavatele přímé obchodní nabídky – 
teleshoppingu – věšteckých služeb placených prostřednictvím telefonního tarifu při 
telefonování na udanou telefonní linku v bloku s názvem Karty, hvězdy radí, který byl 
vysílán dne 13. června 2014 od 22:30 hodin na programu TV Regina. 

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 Saavedramedia 
spol. s r. o., IČ: 01442473, se sídlem Bořivojova 1073/42, 130 00 Praha 3 - Žižkov, o 
podání vysvětlení, zda se domnívá, že ze způsobu prezentace bloku s názvem Karty, 
hvězdy radí odvysílaného dne 13. června 2014 od 22:30 hodin na programu TV Regina, 
je pro diváky dostatečně zřejmé, že se jedná o obchodní sdělení, resp. teleshopping. 
Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 20 dní ode dne doručení této žádosti.  

9-0-0 

70. 2010/370/FOL/T-M: T - Mobile Czech Republic a.s.; Pevný internet/mut 
1/15.1.2010/13:27:14/Nova - nekalá praktika - 300 000Kč - po rozsudku NSS 

-  Rada se seznámila s rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 30. září 2014, 
č.j. 6 As 125/2014, kterým byl zrušen rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 3. 
dubna 2014, č.j. 11 A 52/2011 a rovněž rozhodnutí Rady ze dne 21. prosince 2010, 
sp.zn. 2010/370/FOL/T-M, jímž Rada uložila společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., 
IČ 64949681, sídlem Praha 4, Tomíčkova 2144/1, pokutu ve výši 300 000 Kč za 
porušení ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 40/1995 Sb., kterého se jakožto 
zadavatel dopustila tím, že do vysílání zadala reklamu T-Mobile na produkt pevný 
internet (mutace 1), vysílanou premiérově dne 15. ledna 2010 ve 13:27:14 hodin na 
programu Nova a 405krát 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), 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 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 21. října 2014 toto usnesení: Rada 
zastavuje správní řízení vedené se společností T-Mobile Czech Republic a.s., IČ 
64949681, sídlem Praha 4, Tomíčkova 2144/1, pro možné porušení ustanovení § 2 
odst. 1 písm. c) zákona č. 40/1995 Sb., kterého se jakožto zadavatel mohla dopustit tím, 
že do vysílání zadala reklamu T-Mobile na produkt pevný internet (mutace 1), vysílanou 
premiérově dne 15. ledna 2010 ve 13:27:14 hodin na programu Nova a 405krát 
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 



71. 2009/1158/had/EUR: EURO RSCG, a.s.; Nutrilon/Immunofortis/mut 
2,3/20.4.2009/08:09:57/Nova - neobsahoval potřebné informace o správném užití 
výrobku a zároveň reklama působila proti kojení - 450 000Kč 

-  Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze č. j. 5A 114/2010 ze dne 
17. 9. 2014, kterým byla zamítnuta žaloba společnosti Havas Worldwide Prague, a. s. 
(dříve EURO RSCG, a. s.), IČO 630 79 054, se sídlem Letenské sady č. p. 1500 (EXPO 
58), 170 00 Praha 7 proti rozhodnutí Rady ze dne 2. března 2010, sp. zn. 
2009/1158/had/EUR, č. j. had/842/2010, jímž byla uložena pokuta ve výši 450 000,- Kč 
pro porušení § 5f odst. 1 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., ke kterému došlo 
zpracováním reklamy Nutrilon, produkt Immunofortis 2-3 (mut 1), premiérově odvysílané 
dne 20. 4. 2009 v 08:09:57 hodin na programu Nova a dále reprízované na programech 
Nova a Nova Cinema do 31. 5. 2009. 

11-0-0 

72. 0598(2014): Stanice O, a.s.; O (Óčko)/Sexy game/26.4.2014/od 01:00 hodin - 
stanovisko Ministerstva financí 

-  Rada se seznámila s odborným stanoviskem Ministerstva financí ČR, odboru Státního 
dozoru nad sázkovými hrami a loteriemi, ve věci možného porušení herního řádu 
soutěže provozované v rámci teleshoppingového bloku s názvem Sexy game, 
odvysílaného dne 26. dubna 2014 od 01:00 hodin na programu O („Óčko“), jehož 
provozovatelem je společnost Stanice O, a.s., IČ: 26509911, sídlo: Vrchlického 439/29, 
PSČ 15000, Praha. 

11-0-0 

73. 0599(2014): TV CZ s.r.o.; ACTIVE TV/Sexy výhra/7.5.2014/od 22:00 hodin - 
stanovisko Ministerstva financí 

-  Rada se seznámila s odborným stanoviskem Ministerstva financí ČR, odboru Státního 
dozoru nad sázkovými hrami a loteriemi, ve věci možného porušení herního řádu 
soutěže provozované v rámci teleshoppingového bloku s názvem Sexy výhra 
odvysílaného dne 7. května 2014 od 22.00 hodin na programu ACTIVE TV, jehož 
provozovatelem je společnost TV CZ s.r.o., IČ: 24267309, se sídlem Kaprova 42/14, 
110 00 Praha 1 - Staré Město. 

10-0-0 

74. 0636(2014): Livera Seltzer/26.2.2014/-sdělení SZPI 

-  Rada se seznámila se sdělením SZPI ve věci posouzení charakteru produktu "Livera 
seltzer", který byl propagován v rámci reklamního spotu, premiérově odvysílaného dne 
26. února 2014 v čase 12:38:46 hodin na programu Televize Barrandov, a 
teleshoppingu, premiérově odvysílaného dne 26. února 2014 v čase 9:09:58 hodin na 
programu Televize Barrandov. 

11-0-0 

75. 0712(2014): NOVA/13.5.2014/17:20:39 hodin/ Wellbid.com - postoupení ČOI 

-  Rada se seznámila s odpovědí České obchodní inspekce týkající se posouzení 
obchodní praktiky, propagované v rámci reklamního spotu „Wellbid.com“, který byl 
premiérově odvysílán dne 13. května 2014 v čase 17:20:39 hodin na programu NOVA, 
respektive prezentované v rámci internetových stránek www.wellbid.com.  

11-0-0 

76. 0809(2014): Definice politického obchodního sdělení 

-  Rada se seznámila s výkladem zákazu politických obchodních sdělení dle § 48 odst. 
1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb. 

9-0-0 

 



78. 0634(2014): Sdělení Ministerstva průmyslu a obchodu ve věci chystané novelizace 
zákona č. 40/1995 Sb. 

-  Rada se seznámila s vypořádáním připomínek k chystané novele zákona č. 40/1995 
Sb. 

9-0-0 

79. 0911(2014): Různí poskytovatelé; screening avmsnv srpen 2014 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila se zprávou o kontrole 
audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání prostřednictvím screeningu za období 
srpen 2014, která pokrývala následující služby těchto provozovatelů: J.D.Production, 
s.r.o./Archiv pořadů televize slovácko; KLIKTV CZ s.r.o./KLIK TV; StockholmDream 
Production s.r.o./ALL TELEVISION; GENIUS MEDIA s.r.o./Webová televize Ústeckého 
kraje; Televize Přerov s.r.o./www.tvprerov.cz 

11-0-0 

-  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 Webová televize Ústeckého kraje, umístěné na internetové adrese www.u-
tv.cz, společnost GENIUS MEDIA s.r.o., IČ 25345389, sídlo Vinohradská 1597/174, 
Praha 3, PSČ 130 00, o podání vysvětlení, jakým způsobem uplatňuje svoji redakční 
odpovědnost vzhledem k faktu, že pořady poskytované prostřednictvím zmíněné služby 
jsou vytvářeny na zakázku pro Krajský úřad Ústeckého kraje, resp. zda má rozhodující 
vliv na výběr pořadů, či zda je konečné rozhodnutí v kompetenci klienta. Rada 
stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 20 dní ode dne doručení této výzvy 

11-0-0 

-  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 Webová televize Ústeckého kraje, umístěné na internetové adrese www.u-
tv.cz, společnost GENIUS MEDIA s.r.o., IČ 25345389, sídlo Vinohradská 1597/174, 
Praha 3, PSČ 130 00, o podání vysvětlení, jakým způsobem zpřístupňuje uživatelům 
zmíněné služby informace o svém identifikačním čísle a o Radě jakožto orgánu dohledu 
nad poskytováním audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání. Rada stanovuje 
lhůtu k podání vysvětlení 20 dní ode dne doručení této výzvy 

11-0-0 

80. 0761(2014): Viktor Tomčík; Analýza avmsnv Webový portál (Fajn seriály a 
Animaxo) 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s analýzou audiovizuální 
mediální služby na vyžádání Webový portál poskytovatele Viktora Tomčíka. 

11-0-0 

-  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 Webový portál, umístěné na internetových adresách www.fajn-serialy.cz a 
www.animaxo.cz, Viktora Tomčíka, IČ 74527444, bydlištěm Dolnická 40, Cheb, PSČ 
350 02, o podání vysvětlení, jakým způsobem zpřístupňuje uživatelům zmíněné služby 
informace o svém identifikačním čísle, adrese bydliště a o Radě jakožto orgánu dohledu 
nad poskytováním audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání. Rada stanovuje 
lhůtu k podání vysvětlení 20 dní ode dne doručení této výzvy. 

11-0-0 



-  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 Webový portál, umístěné na internetové adrese www.fajn-serialy.cz a 
www.animaxo.cz, Viktora Tomčíka, IČ 74527444, bydlištěm Dolnická 40, Cheb, PSČ 
350 02, o podání vysvětlení, jakým způsobem dochází k naplňování redakční 
zodpovědnosti v rámci těchto služeb ve smyslu zákona č. 132/2010 Sb. Rada stanovuje 
lhůtu k podání vysvětlení 20 dní ode dne doručení této výzvy.  

11-0-0 

-  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 Webový portál, umístěné na internetové adrese www.fajn-serialy.cz a 
www.animaxo.cz, Viktora Tomčíka, IČ 74527444, bydlištěm Dolnická 40, Cheb, PSČ 
350 02, o podání vysvětlení, jakým způsobem poskytovatel zajišťuje dodržování 
ustanovení § 8 zákona č. 132/2010 Sb., vzhledem k tomu, že obchodní sdělení dodává 
jiná společnost.  

11-0-0 

81. 0982(2014): Různí poskytovatelé; Výstupy monitorovacího softwaru pro 
vyhledávání nelineárního obsahu 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s analýzou aktuálních výstupů 
monitorovacího softwaru pro vyhledávání nelineárního obsahu 

11-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané 
ustanovením § 4 odst. 1 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních 
službách na vyžádání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 132/2010 Sb.), v 
platném znění, a na základě § 137 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá obec 
Město Štětí, IČ 00264466, sídlem Mírové náměstí 163/0, Štětí, PSČ 411 08, o podání 
vysvětlení, z jakého důvodu Radě neoznámila poskytování audiovizuální mediální 
služby na vyžádání umístěné na internetové adrese http://www.steti.cz (konkrétně 
http://www.steti.cz/content/blogcategory/53/304). Rada stanovuje lhůtu k podání 
vysvětlení 30 dní ode dne doručení výzvy 

11-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané 
ustanovením § 4 odst. 1 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních 
službách na vyžádání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 132/2010 Sb.), v 
platném znění, a na základě § 137 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá 
společnost Českokrumlovská televize CKTV, IČ 01438921, sídlo Mirkovice 2, Mirkovice, 
PSČ 382 32, o podání vysvětlení, z jakého důvodu Radě neoznámila poskytování 
audiovizuální mediální služby na vyžádání umístěné na internetové adrese 
http://www.cktv.cz. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení 
výzvy 

11-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané 
ustanovením § 4 odst. 1 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních 
službách na vyžádání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 132/2010 Sb.), v 
platném znění, a na základě § 137 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá 
společnost Falcon Media Broadcast s.r.o., IČ 28544536, sídlo Legerova 389/56, Praha 
2, PSČ 120 00, o podání vysvětlení, z jakého důvodu Radě neoznámila poskytování 
audiovizuální mediální služby na vyžádání umístěné na internetové adrese 



http://www.tv-hobby.cz. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne 
doručení výzvy 

10-0-0 

-  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané 
ustanovením § 4 odst. 1 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních 
službách na vyžádání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 132/2010 Sb.), v 
platném znění, a na základě § 137 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá 
společnost BURDA Praha, spol. s r.o., IČ 15273598, sídlo Přemyslovská 2845/43, 
Praha 3, PSČ 130 00, o podání vysvětlení, z jakého důvodu Radě neoznámila 
poskytování audiovizuální mediální služby na vyžádání umístěné na internetové adrese 
http://www.apetitonline.cz/apetit-tv. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode 
dne doručení výzvy 

11-0-0 

82. 1013(2014): Hodrment Jaroslav; Výmaz/Jaroslav Hodrment/www.pribramsko.eu 

-  Rada provádí výmaz poskytovatele Mgr. Jaroslava Hodrmenta/Internetový informační 
server (www.pribramsko.eu) z Evidence poskytovatelů audiovizuálních mediálních 
služeb na vyžádání.  

10-0-0 

83. 1014(2014): New Tang Dynasty ČR, o. s.; Výmaz/www.ntdtv.cz 

-  Rada provádí výmaz poskytovatele New Tang Dynasty o.s./Poskytování zpravodajské 
informovanosti (www.ntdtv.cz) z Evidence poskytovatelů audiovizuálních mediálních 
služeb na vyžádání.  

9-0-0 

84. 0990(2014): Změny ve vysílání ve III. Q 2014 

-  Rada se seznámila s přehledem změn v rozhlasovém a televizním vysílání za třetí 
čtvrtletí roku 2014 

11-0-0 

-  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 KTV Galaxie, z.s., IČ: 03262073, se sídlem Věkoše, K Zastávce 408/8a, PSČ 
503 41 o podání vysvětlení, spočívající ve sdělení, kdo je provozovatelem vysílání 
programu TV DRAK - Trutnovská městská televize 

10-0-0 

85. 1010(2014): Přehled odpovědí poskytnutých podle zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím 

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

10-0-0 

86. 1033(2014): Konference Mediální gramotnost  

-  Rada bere na vědomí informaci o pořádání konference na téma mediální gramotnost 
v Budapešti a účastí pověřuje: Bezouška, Ondrová, Richterová, Foltán 

10-0-0 

87. 1035(2014): Pozvánka - Prague Business Breakfast 

-  Rada bere na vědomí informaci o pozvání na pracovní snídani.  

11-0-0 

88. 1049(2014): Pozvánka provozovatele vysílání Kabelová televize Kopřivnice, s.r.o. 
na odborný seminář KAFKA 2014 



-  Rada se seznámila s Pozvánkou provozovatele vysílání Kabelová televize Kopřivnice, 
s.r.o. na odborný seminář KAFKA 2014  

11-0-0 

ověřovatel:  

P. Bartoš 


